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unor temeiuri noi care s  justi  ce prelungirea m surii. În consecin , ra iunile pentru care 
s-a apreciat c  dec derea opereaz  în cazul termenelor pentru declararea c ilor de atac, 
care pot   considerate similare drepturilor propriu-zise, deoarece procurorul are facultatea 
de a renun a la exercitarea lor i, totodat , neexercitarea c ilor de atac nu împiedic  
desf urarea sau  nalizarea procesului penal, ci, dimpotriv , îl apropie de  nal, sunt pe 
deplin valabile i în ceea ce prive te dreptul procurorului de a depune propunerea de 
prelungire a duratei arestului la domiciliu.

De asemenea, considerentele vizând dreptul la ap rare, consacrat de art. 24 din 
Constitu ie i de art. 5 parag. 4 CEDO, ultim articol ce impune respectarea similar  a 
garan iilor instituite de art. 6 parag. 3 lit. b) i c) CEDO, sunt valabile i în ceea ce prive te 
ipoteza art. 222 alin. (4) C.proc.pen. 

În opinia noastr , considerentele Deciziei nr. 20/16.10.2017 a I.C.C.J., Completul 
competent s  judece recursul în interesul legii, potrivit c reia termenul de 5 zile prev zut 
de art. 235 alin. (1) C.proc.pen. se calculeaz  potrivit art. 269 alin. (1), (2) i (4) C.proc.
pen. sunt aplicabile pentru identitate de ra iune i în cazul termenului de 5 zile stipulat de 
art. 222 alin. (4) C.proc.pen., acesta  ind un termen procedural, de regresiune, peremptoriu.

Fiind vorba despre un termen procedural stabilit pe zile, calcularea sa are loc conform 
art. 269 alin. (1) i (2) C.proc.pen., pe zile libere, ziua de la care începe s  curg  termenul 
i ziua în care acesta se împline te nesocotindu-se. În consecin , ziua în care începe s  

curg  termenul este ultima zi a m surii arestului la domiciliu a c rei prelungire se solicit , 
aceasta ne  ind avut  în vedere, în fapt ultima zi în care se poate sesiza judec torul de 
drepturi i libert i  ind a opta zi anterior expir rii m surii. În ipoteza dep irii termenului 
anterior men ionat, în opinia noastr , nu se poate dispune ex o   cio o solu ie de înlocuire 
a m surii arestului la domiciliu cu o alt  m sur  preventiv  mai pu in restrictiv  de 
drepturi, neexistând cadrul procesual pentru a se proceda astfel. Într-adev r, nerespectarea 
termenului de dec dere reglementat de legiuitor are drept consecin  nulitatea actului 
efectuat peste termen, respectiv nulitatea actului de sesizare, premis  ce nu permite 
adoptarea unei solu ii de genul celei men ionate anterior. Solu ia este similar  i în ipoteza 
unei solicit ri orale, cu caracter subsidiar, de înlocuire a m surii arestului la domiciliu cu 
o alt  m sur  preventiv  mai pu in restrictiv  de drepturi, efectuate de c tre Ministerul 
Public în acela i cadrul procesual, chiar dac  dispozi iile art. 242 alin. (5) C.proc.pen. 
impun condi ia ca cererea de înlocuire a m surii preventive s   e formulat  în scris doar 
în cazul în care titularul acesteia este inculpatul.

 În ipoteza în care organul de urm rire apreciaz  c  se impune formularea unei cereri de 
înlocuire exist  posibilitatea de a proceda la sesizarea judec torului de drepturi i libert i 
în acest sens, cu respectarea principiului repartiz rii aleatorii a cauzelor.

Sec iunea a 6-a. Arestarea preven  v

Art. 223. Condi iile i cazurile de aplicare a m surii arest rii preven  ve
(1) M sura arest rii preven  ve poate   luat  de c tre judec torul de drepturi i libert i, 

în cursul urm ririi penale, de c tre judec torul de camer  preliminar , în procedura de 
camer  preliminar , sau de c tre instan a de judecat  în fa a c reia se a   cauza, în cursul 
judec ii, numai dac  din probe rezult  suspiciunea rezonabil  c  inculpatul a s vâr it o 
infrac iune i exist  una dintre urm toarele situa ii:

26 

27 

28 

29 

Jderu / Tocan



Art. 223 M surile preventive i alte m suri procesuale 

1422 Tocan

a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urm rirea penal  sau 
de la judecat , ori a f cut preg  ri de orice natur  pentru as  el de acte;

b) inculpatul încearc  s  in  uen eze un alt par  cipant la comiterea infrac iunii, un martor 
ori un expert sau s  distrug , s  altereze, s  ascund  ori s  sustrag  mijloace materiale de 
prob  sau s  determine o alt  persoan  s  aib  un as  el de comportament;

c) inculpatul exercit  presiuni asupra persoanei v t mate sau încearc  s  realizeze o 
în elegere frauduloas  cu aceasta;

d) exist  suspiciunea rezonabil  c , dup  punerea în mi care a ac iunii penale împotriva 
sa, inculpatul a s vâr it cu inten ie o nou  infrac iune sau preg te te s vâr irea unei noi 
infrac iuni.

(2) M sura arest rii preven  ve a inculpatului poate   luat  i dac  din probe rezult  suspi-
ciunea rezonabil  c  acesta a s vâr it o infrac iune inten ionat  contra vie ii, o infrac iune prin 
care s-a cauzat v t marea corporal  sau moartea unei persoane, o infrac iune contra securit ii 
na ionale prev zut  de Codul penal i alte legi speciale, o infrac iune de tra  c de droguri, de 
efectuare de opera iuni ilegale cu precursori sau cu alte produse suscep  bile de a avea efecte 
psihoac  ve, o infrac iune privind nerespectarea regimului armelor, muni iilor, materialelor 
nucleare, al materiilor explozive i al precursorilor de explozivi restric iona i, tra  c i exploatarea 
persoanelor vulnerabile, acte de terorism, sp lare a banilor, falsi  care de monede,  mbre 
sau de alte valori, antaj, viol, act sexual cu un minor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, 
lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune  scal , ultraj, ultraj judiciar, ultrajul contra bunelor 
moravuri, o infrac iune de corup ie, o infrac iune s vâr it  prin sisteme informa  ce sau mijloace 
de comunicare electronic  sau o alt  infrac iune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii 
de 5 ani ori mai mare i, pe baza evalu rii gravit ii faptei, a modului i a circumstan elor de 
comitere a acesteia, a anturajului i a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale 
i a altor împrejur ri privitoare la persoana acestuia, se constat  c  privarea sa de libertate este 

necesar  pentru înl turarea unei st ri de pericol pentru ordinea public .
Corela ii legislative: art. 97, art. 305 alin. (3), art. 309 alin. (1), art. 399 alin. (10), art. 318, art. 336 
alin. (2), art. 339 alin. (1), art. 340 alin. (1), art. 342 C.proc.pen.; art. 187, art. 272 C.pen.; Decizia-cadru 
2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii 
Europene, a principiului recunoa terii reciproce în materia deciziilor privind m surile de supraveghere 
judiciar  ca alternativ  la arestarea preventiv ; Legea nr. 302/2004, republicat ; Legea nr. 303/2004, 
republicat ; Legea nr. 35/1997, republicat ; art. 72 din Constitu ia României

Not : Art. 223 alin. (2) a fost modi  cat prin O.U.G. nr. 18/2016, Legea nr. 49/2018 i Legea nr. 217/2020
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1. No iune. Arestarea preventiv  reprezint  m sura preventiv  constând în privarea 
de libertate într-un loc de deten ie, pe o perioad  mai mare decât m sura re inerii, a 
inculpatului acuzat de s vâr irea unei infrac iuni.

M sura nu poate   dispus  fa  de suspect, prin urmare la momentul întocmirii 
propunerii de luare a m surii preventive trebuie s  se   pus în mi care ac iunea penal , 
deci s  existe probe din care rezult  c  inculpatul a s vâr it o infrac iune i s  nu existe 
vreunul dintre cazurile de împiedicare prev zute de art. 16 alin. (1) C.proc.pen. [art. 309 
alin. (1) C.proc.pen.]. În cazul în care procurorul a dispus prin acela i act efectuarea în 
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continuare a urm ririi penale i a pus în mi care ac iunea penal , f r  a aduce la cuno tin  
calitatea de suspect, o eventual  v t mare procesual  este acoperit  prin comunicarea 
punerii în mi care a ac iunii penale i audierea inculpatului, conform art. 309 C.proc.pen., 
f r  a se impune anularea propunerii de arestare preventiv .

Din analiza comparat  a dispozi iilor art. 307 i art. 309 C.proc.pen. rezult  c  pentru 
continuarea urm ririi penale i punerea în mi care a ac iunii penale sunt necesare acelea i 
condi ii [inexisten a impedimentelor prev zute de art. 16 alin. (1) C.proc.pen.], suspectului 
i inculpatului revenindu-i acelea i drepturi procesuale. A impune procurorului obliga ia 

de a dispune prin dou  acte distincte asupra a dou  m suri, în aceste condi ii, ar   excesiv 
i lipsit de utilitate practic , o asemenea practic   ind de natur  a prelungi nejusti  cat 

durata procedurilor prealabile formul rii unei propuneri de arestare preventiv . În practica 
instan elor de judecat  s-a concluzionat c  într-o astfel de situa ie nu sunt incidente 
dispozi iile art. 280 i urm. C.proc.pen., în condi iile în care nu s-au înc lcat norme 
imperative i nici nu s-a adus atingere drepturilor inculpa ilor (Jud. sect. 2 Bucure ti, 
încheierea din 8 februarie 2015, nepublicat ). 

2. Competen  func ional . M sura poate   dispus  exclusiv de judec tor, în func ie 
de faza procesual  în care se a   cauza (judec torul de drepturi i libert i, în cursul 
urm ririi penale, judec torul de camer  preliminar , în procedura de camer  preliminar , 
sau instan a de judecat , inclusiv instan a de apel, în fa a c reia se a   cauza, în cursul 
judec ii). Dup  pronun area hot rârii de c tre prima instan , pân  la sesizarea instan ei de 
apel, judec torul poate dispune, la cerere sau din o  ciu, luarea m surii arest rii preventive 
cu privire la inculpatul condamnat [art. 399 alin. (10) C.proc.pen.].

M sura nu poate   luat  de organele de cercetare penal  sau de procuror. Op iunea 
legiuitorului cu privire la autoritatea judiciar  competent  a dispune privarea de libertate 
este în concordan  cu standardele CEDO care impun evaluarea înc  de la început a 
m surii arest rii preventive de un magistrat independent i impar ial, astfel încât s   e 
asigurate garan ii efective împotriva unui eventual abuz de putere din partea o  erilor 
care au competen e de punere în aplicare a dispozi iilor legale (CtEDO, Ladent c. Polonia, 
hot rârea din 7 decembrie 2010, parag. 72).

3. Condi ii. Arestarea preventiv  poate   dispus  dac  sunt îndeplinite condi iile 
generale pentru luarea m surilor preventive (a se vedea supra comentariul art. 202) i cele 
speci  ce acestei m suri, stabilite de art. 223 C.proc.pen.:

a) este necesar  în scopul asigur rii bunei desf ur ri a procesului penal, al împiedic rii 
sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urm rirea penal  sau de la judecat  ori al 
prevenirii s vâr irii unei alte infrac iuni;

b) este propor ional  cu gravitatea acuza iei aduse persoanei fa  de care este luat  i 
necesar  pentru realizarea scopului urm rit prin dispunere;

Gravitatea acuza iei este analizat  atât la nivel abstract în raport de natura infrac iunii 
i de limitele de pedeaps  prev zute de legiuitor, cât i la nivel concret în func ie de 

circumstan ele concrete de s vâr ire i de persoana inculpatului.
c) nu exist  nicio cauz  care împiedic  punerea în mi care sau exercitarea ac iunii 

penale (condi ie care se impune i în raport de dispozi iile art. 309 alin. (1) C.proc.pen., 
întrucât în prezen a unui astfel de caz nu se poate pune în mi care ac iunea penal , deci 
persoana acuzat  de s vâr irea unei infrac iuni nu poate dobândi calitatea de inculpat);

d) din probe rezult  suspiciunea rezonabil  c  inculpatul a s vâr it o infrac iune.
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Nu prezint  importan  forma în care a fost comis  infrac iunea: tentativ , fapt  consu-
mat  sau epuizat , dac  este o infrac iune pentru care ac iunea penal  se pune în mi care la 
plângerea persoanei v t mate sau din o  ciu, ori pentru care este posibil  împ carea p r ilor. 
De asemenea, arestarea preventiv  poate   dispus  indiferent de pedeapsa prev zut  de 
lege pentru infrac iunea de care este acuzat inculpatul (deten iunea pe via , închisoare 
sau amend ), cu excep ia situa iei în care se invoc  luarea m surii pentru înl turarea unei 
st ri de pericol pentru ordinea public  atunci când infrac iunea nu se num r  printre cele 
expres prev zute de teza I a art. 223 alin. (2) C.proc.pen. i maximul prev zut de lege 
trebuie s   e de 5 ani închisoare sau mai mare. Desigur, gravitatea infrac iunii (inclusiv 
re  ectat  la nivelul limitelor de pedeaps  impuse de legiuitor) va   unul dintre criteriile 
de evaluare a propor ionalit ii m surii.

Sub aspectul nivelului probatoriu impus de art. 223 alin. (1) C.proc.pen., este su  cient 
a   dovedit  o suspiciune rezonabil  c  inculpatul a s vâr it o infrac iune, suspiciune ce 
rezult  din administrarea mijloacelor de prob  prev zute sau neinterzise de dispozi iile 
legale, indiferent dac  sunt probe directe sau indirecte. Pentru a   luat  m sura arest rii 
preventive, este necesar ca în cadrul procesului penal s  se   administrat mijloace de 
prob  din care s  rezulte c  este posibil ca inculpatul s    s vâr it infrac iunea, f r  a   
necesar a se dovedi acest lucru dincolo de orice îndoial  rezonabil . 

Potrivit art. 97 alin. (1) C.proc.pen., constituie prob  orice element de fapt care serve te 
la constatarea existen ei sau inexisten ei unei infrac iuni, la identi  carea persoanei care a 
s vâr it-o i la cunoa terea împrejur rilor necesare pentru justa solu ionare a cauzei i 
care contribuie la a  area adev rului în procesul penal. 

Mijloacele de prob  sunt mijloacele prev zute de lege prin care se constat  elementele 
de fapt ce constituie probe, iar mijloacele care con in probe pot   ob inute de autorit ile 
judiciare prin diferite procedee de proba iune (Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual 
penal, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2007, p. 330).

Indiciile reprezint  elemente care pot indica sau care pot   revelatoare asupra unui fapt 
sau asupra vinov iei celui care l-a comis. Indiciul con ine o tiin  sau o cuno tin  cert  
i direct  asupra unui fapt, circumstan e, situa ii, iar prin informa ia i revela ia produs  de 

aceast  tiin  d  o prob  indirect  cu privire la existen a infrac iunii i vinov iei – proba 
indicial  (C.A. Cluj, Sec ia penal , încheierea nr. 127 din 1 noiembrie 2011, în M. Udroiu, 
Procedur  penal . Partea general . Noul Cod de procedur  penal , op. cit., 2014, p. 405).

Chiar dac  inculpatul contest  dovezile prezentate de procuror (declara iile denun -
torilor nu au fost luate în condi ii procedurale, acestea con in inadverten e sau nu re  ect  
realitatea), în aceast  faz  procesual , judec torul nu poate cenzura corectitudinea 
adminis tr rii probelor de c tre organele de anchet  i nici a veri  ca ap r ri care in de 
fondul cauzei. Pân  la proba contrar , probele administrate de procuror nu pot   înl turare 
de c tre judec torul sesizat cu luarea unei m suri preventive [C.A. Cluj, Sec ia penal  i 
de minori, decizia nr. 67/2006 (www.legalis.ro)].

Împrejurarea c  inculpatul nu- i asum  în totalitate recunoa terea infrac iunii pentru care 
este cercetat reprezint  o prezum ie legal , respectat  de autorit i i care subzist  pân  la 
momentul pronun rii unei hot râri judec tore ti de  nitive de condamnare. În consecin , 
prin admiterea propunerii parchetului vizând luarea m surii arest rii preventive, nu s-ar 
înl tura aceast  prezum ie, ci doar s-ar veri  ca condi iile limitative prev zute de art. 223 
alin. (1) i (2) C.proc.pen., în raport de materialul probator administrat pân  în aceast  faz  
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a urm ririi penale. Aprecierea probelor se va face de c tre instan a de fond, sub aspectul 
re inerii sau nu a vinov iei inculpatului. În aceast  faz  a contesta iei, judec torul de 
drepturi i libert i nu are abilitatea de a cenzura corectitudinea administr rii probelor de 
c tre organele de anchet  i nici de a veri  ca ap r ri care in de fondul cauzei. Pân  la 
dovada contrarie, probele administrate de procuror nu pot   înl turate de c tre judec torul 
de drepturi i libert i, sesizat cu luarea unei m suri preventive [Trib. Cluj, încheierea 
penal  nr. 190 din 24 aprilie 2016 (www.legalis.ro)].

De altfel, în raport de art. 53 C.proc.pen., veri  carea legalit ii administr rii probelor 
i a efectu rii actelor procesuale de c tre organele de urm rire penal  nu intr  în competen a 

func ional  a judec torului de drepturi i libert i, aceast  atribu ie revenind  e procurorului 
sau procurorului ierarhic superior în cursul urm ririi penale [art. 336 alin. (2) C.proc.pen., 
art. 339 alin. (1) C.proc.pen.],  e judec torului de camer  preliminar  dup   nalizarea 
urm ririi penale [art. 340 alin. (1) C.proc.pen., art. 342 C.proc.pen.]. Judec torul de 
drepturi i libert i nu va dispune nici schimbarea încadr rii juridice re inute în propunerea 
procurorului i nici nu va constata inciden a vreunuia din cazurile prev zute de art. 16 
C.proc.pen., având posibilitatea, îns , de a veri  ca dac  încadrarea juridic , a a cum 
rezult  din probele administrate, permite luarea m surii, respectiv dac  sunt îndeplinite 
condi iile vreunuia dintre cazurile ce împiedic  punerea în mi care sau exercitarea ac iunii 
penale, f r  a pronun a o solu ie cu privire la urm rirea penal  în caz a  rmativ.

Încadrarea juridic  ce urmeaz  a   stabilit  în raport de legea penal  mai favorabil  
este o chestiune ce prive te fondul solu ion rii cauzei va   hot rât  de instan a de fond 
dup   nalizarea cercet rii judec tore ti. Cu ocazia lu rii m surii arest rii preventive, 
competen a este limitat  la a veri  ca dac  exist  suspiciunea rezonabil  c  inculpatul ar 
  comis infrac iunea pentru care s-a dispus punerea în mi care a ac iunii penale i dac  

pedeapsa prev zut  de lege pentru aceast  infrac iune este de cel pu in 5 ani închisoare 
(C.A. Bucure ti, Sec ia a II-a penal , încheierea din 27 august 2015, nepublicat ).

No iunea de suspiciune rezonabil  trebuie raportat  la sensul oferit de jurispruden a 
CtEDO referitoare la existen a unor date de natur  a convinge un observator obiectiv i 
impar ial c  este posibil ca o persoan  s    s vâr it o infrac iune (CtEDO, Fox, Campbell 
i Hartley c. Regatului Unit, hot rârea din 30 august 1990, parag. 32), f r  a   necesar ca 

autoritatea care dispune arestarea s    adunat probe su  ciente pentru a formula o acuzare 
complet  în momentul arest rii sau pe timpul re inerii (CtEDO, Murray c. Regatului 
Unit, hot rârea din 28 octombrie 1994, parag. 56). Nu este su  cient, îns , ca suspiciunea 
rezonabil  s  se bazeze pe buna-credin  a autorit ilor, c rora le revine obliga ia s  
determine dac , într-un caz dat, arestarea preventiv  este justi  cat  (CtEDO, Gusinskiy 
c. Rusiei, hot rârea din 19 mai 2004, parag. 53). Controlul exercitat de Curtea European  
a Drepturilor Omului asupra considerentelor instan elor na ionale în acest context este 
foarte limitat: Curtea va interveni numai dac  motivarea este arbitrar  sau îi lipse te orice 
baz  factual  (CtEDO, Khudobin c. Rusiei, hot rârea din 26 octombrie 2006, parag. 105). 

Recunoa terea prezum iei de nevinov ie nu exclude luarea m surilor preventive, ci 
garanteaz  c  acestea nu vor   luate decât în cadrul i în condi iile riguros prev zute de 
normele constitu ionale i de dispozi iile procedurii penale. Concilierea dintre existen a i 
aplicarea m surilor preventive privative de libertate i recunoa terea i prezen a perpetu  
a prezum iei de nevinov ie pe tot parcursul procesului penal se realizeaz  prin observarea 
dinamicii acesteia din urm , a modului în care, dintr-o no iune abstract  cu valoare de 
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garan ie a drepturilor fundamentale ale individului, cap t  substan  pe m sura derul rii 
procesului penal [I.C.C.J., Sec ia penal , decizia nr. 4284/2009 (www.legalis.ro)].

e) audierea prealabil  a inculpatului de c tre judec tor în prezen a avocatului ales ori 
numit din o  ciu (a se vedea supra comentariul art. 225);

f) exist  unul dintre cazurile expres prev zute de lege.
În cazul unor persoane care au calit i speciale, legea impune respectarea unor condi ii 

suplimentare:
- pentru magistra i i magistra i-asisten i – încuviin area sec iei CSM corespunz toare 

func iei [art. 95 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicat ];
Curtea a subliniat în mai multe rânduri rolul special al sistemului judiciar în societate, 

care, în calitate de garant al justi iei, o valoare fundamental  într-un stat guvernat de 
statul de drept, trebuie s  se bucure de încrederea publicului pentru a- i îndeplini în 
mod e  cient îndatoririle (a se vedea Baka c. Ungaria). Aceast  considera ie, existent  
în special în cazurile referitoare la dreptul judec torilor la libertatea de exprimare, este 
la fel de relevant  în ceea ce prive te adoptarea unei m suri care afecteaz  dreptul la 
libertate al unui membru al sistemului judiciar. În special în cazul în care dreptul intern 
a acordat protec ie judiciar  membrilor sistemului judiciar pentru a proteja exercitarea 
independent  a func iilor lor, este esen ial ca aceste condi ii s   e respectate în mod 
corespunz tor. Având în vedere locul proeminent pe care sistemul judiciar îl ocup  între 
organele statului într-o societate democratic  i importan a crescând  acordat  separ rii 
puterilor i necesit ii protej rii independen ei sistemului, Curtea trebuie s   e deosebit 
de atent  la protec ia membrilor sistemului judiciar atunci când examineaz  modul în 
care a fost pus în aplicare un ordin de deten ie din punctul de vedere al dispozi iilor din 
Conven ie. Curtea observ  c  o astfel de protec ie judiciar  este acordat  judec torilor 
nu în propriul lor bene  ciu, ci pentru a proteja exercitarea independent  a func iilor lor. 
O astfel de protec ie nu înseamn  impunitate; scopul s u este s  se asigure c  sistemul 
judiciar în general i membrii acestuia în special nu sunt supu i, în timp ce î i îndeplinesc 
func iile judiciare, la restric ii ilegale de c tre organele din afara sistemului judiciar 
sau chiar de c tre judec torii care îndeplinesc o func ie de supraveghere sau de control 
(CtEDO,  Alparslan Altan c. Turcia, hot rârea din 9 septembrie 2019, parag. 102, 113).

- pentru deputa i sau senatori – încuviin area Camerei din care fac parte i ascultarea 
lor [art. 72 alin. (2) din Constitu ie];

Potrivit art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, 
republicat , care reglementeaz  „Procedura în caz de re inere, arestare sau perchezi ie”, 
cererea de re inere, arestare sau perchezi ie a deputatului ori a senatorului se adreseaz  de 
c tre ministrul justi iei pre edintelui Camerei din care face parte deputatul sau senatorul, 
care aduce de îndat  cererea la cuno tin a Biroului permanent, dup  care o trimite 
Comisiei juridice respective. Comisia întocme te un raport asupra c ruia hot r te prin 
votul secret al majorit ii membrilor s i. Cererea ministrului justi iei, înso it  de raportul 
Comisiei juridice, se supune spre dezbatere i adoptare plenului Camerei din care face 
parte deputatul sau senatorul, în termen de 5 zile de la depunerea raportului. Potrivit 
alin. (4) al art. 24 din lege, „Camera hot r te asupra cererii cu votul secret al majorit ii 
membrilor prezen i, în condi iile respect rii prevederilor art. 67 din Constitu ia României, 
republicat . Hot rârea Camerei se public  în Monitorul O  cial al României, Partea I, i se 
comunic  de îndat  ministrului justi iei”.
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 „Camera Parlamentului, respectând procedura constitu ional  i legal , are libertatea 
deplin  de a decide cu privire la aceast  cerere, prin hot rârea adoptat  în edin a plenului 
exercitându- i dreptul de a aproba sau de a respinge cererea cu un atare obiect. Nici 
Constitu ia i nici Legea nr. 96/2006 nu face distinc ie între hot rârile adoptate în func ie de 
solu ia rezultat  ca urmare a exprim rii votului membrilor Camerei respective: încuviin area 
re inerii, arest rii sau perchezi ion rii deputatului ori a senatorului sau refuzul încuviin rii 
m surilor procesual penale men ionate” (D.C.C. nr. 261 din 8 aprilie 2015).

- pentru Avocatul Poporului – încuviin area pre edin ilor celor dou  Camere ale Parla-
mentului, iar pentru adjunc ii Avocatului Poporului – în tiin area prealabil  a Avocatului 
Poporului [art. 53 alin. (1) din Legea nr. 35/1997, republicat ].

4. Cazuri. Arestarea preventiv  poate   luat  dac  exist  unul dintre urm toarele 
cazuri:

a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urm rirea penal  
sau de la judecat , ori a f cut preg tiri de orice natur  pentru astfel de acte;

Este necesar ca din probele existente la dosar s  rezulte c  inculpatul, având cuno tin  
de existen a unui proces împotriva sa, a fugit sau s-a ascuns, situa ie în care propunerea de 
arestare va   discutat  în lipsa inculpatului (a se vedea supra comentariul art. 225) sau a 
f cut acte preparatorii în scopul sustragerii, scop ce nu a fost, îns , atins.

Schimbarea locuin ei f r  în tiin area organului judiciar nu atrage în mod automat 
inciden a acestui caz de arestare preventiv ,  ind necesar a   dovedit scopul indicat de 
dispozi ia legal . Nu este su  cient ca procesul-verbal de punere în executare a mandatului 
de aducere s  constate c  inculpatul nu a fost g sit la adresa indicat  pentru a putea trage 
concluzia c  inculpatul se sustrage. 

Riscul sustragerii de la procedurile penale nu poate   m surat numai prin raportare 
la severitatea pedepsei pe care o risc  inculpatul în caz de condamnare, ci trebuie 
analizat din perspectiva unui num r de al i factori relevan i: personalitatea inculpatului, 
moralitatea sa, domiciliul, profesia, resursele sale  nanciare, leg turile sale familiale i 
leg turile de orice natur  cu statul în care are loc urm rirea penal  (CtEDO, Neumaister 
c. Austriei, hot rârea din 27 iunie 1968, parag. 10). Judec torul va avea în vedere, la 
evaluarea necesit ii m surii preventive, i posibilitatea elimin rii acestui risc prin alte 
mijloace, de exemplu depunerea unei cau iuni sau controlul judiciar (CtEDO, Tomasi 
c. Fran ei, hot rârea din 27 august 1992, parag. 98). Totodat , în cazul inculpa ilor care 
nu au re edin a legal  obi nuit  pe teritoriul României, judec torul poate avea în vedere 
posibilitatea transfer rii supravegherii obliga iilor aferente unei m suri alternative unui 
alt stat membru al Uniunii Europene ce a implementat Decizia-cadru 2009/829/JAI a 
Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii 
Europene, a principiului recunoa terii reciproce în materia deciziilor privind m surile de 
supraveghere judiciar  ca alternativ  la arestarea preventiv  (art. 184 i urm. din Legea 
nr. 302/2004, republicat ).

Tribunalul a avut în vedere i faptul c  inculpatul a disp rut de la adresa pe care el 
însu i a precizat-o în fa a primei instan e, dup  cum rezult  din procesul-verbal de punere 
în executare a mandatului de aducere, existând, astfel, date c  va încerca s  fug  sau s  se 
sustrag  de la urm rirea penal , despre care avea cuno tin ,  ind re inut i prezentându-i-
se învinuirile atât de organele de urm rire penal , cât i de prima instan  (Trib. Bucure ti, 
Sec ia a II-a penal , încheierea nr. 338 din 18 august 2008, nepublicat ).

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 



Art. 223 M surile preventive i alte m suri procesuale 

1428 Tocan

Totodat , în cazul inculpatului este incident i cazul prev zut de art. 148 lit. a) C.proc.pen. 
din 1968, întrucât în cauz  exist  indicii c  avea cuno tin  de existen a acestui dosar 
(dup  cum recunoa te i inculpatul, care a fost, în plus, reprezentat de avocat ales în 
fa a instan ei care s-a pronun at cu privire la propunerea de arestare preventiv ), iar dup  
momentul punerii în libertate de autorit ile ungare nu s-a întors în România pentru a se 
preda organelor judiciare (C.A. Bucure ti, Sec ia a II-a penal , decizia nr. 1276 din 4 iulie 
2013, nepublicat ).

Exist  indicii referitoare la riscul sustragerii inculpatului de la judecat  (în condi iile 
în care anterior s-a sustras,  ind arestat în lips  în aceea i cauz ) i la faptul c  a încercat 
a z d rnici a  area adev rului prin exercitarea de presiuni asupra persoanei v t mate, 
dup  cum rezult  din convorbirile telefonice interceptate, purtate de inculpat cu fratele 
s u (C.A. Bucure ti, Sec ia a II-a penal , decizia nr. 1279 din 4 iulie 2013, nepublicat ).

b) inculpatul încearc  s  in  uen eze un alt participant la comiterea infrac iunii, un 
martor ori un expert sau s  distrug , s  altereze, s  ascund  ori s  sustrag  mijloace 
materiale de prob  sau s  determine o alt  persoan  s  aib  un astfel de comportament;

În cazul în care din probele de la dosar rezult  c  inculpatul încearc  s  denatureze 
probele ce pot rezulta din declara iile persoanelor ce urmeaz  a   audiate în cauz  
(coparticipant, martor sau expert) sau din mijloacele materiale de prob  (prin distrugere, 
alterare, ascundere sau sustragere), se poate dispune arestarea preventiv  a inculpatului.

Codul de procedur  penal  face referire în cadrul acestui caz doar la in  uen area 
participantului la comiterea infrac iunii, iar nu a p r ilor; încercarea de in  uen are a 
persoanei v t mate este inclus  într-un temei separat.

Nu prezint  relevan  dac  persoanele au fost deja audiate în cauz  sau urmeaz  a   
audiate, iar în cazul în care au fost deja audiate, dac  au dat declara ii în acuzarea sau în 
favoarea inculpatului sau cu privire la un alt participant, dac  declara iile privesc latura penal  
sau civil . De asemenea, cazul de arestare este incident indiferent dac  mijloacele materiale 
de prob  au fost ridicate sau nu de la fa a locului sau se a   în custodia organelor judiciare 
ori a altor persoane. Trebuie evaluat  îns , în concret, posibilitatea inculpatului de a z d rnici 
a  area adev rului în cauz  prin alterarea probelor, respectiv impactul asupra situa iei 
juridice i procesuale ca urmare a modi  c rii deja produse sau eventuale asupra probelor.

In  uen area persoanelor ce pot   audiate în cauz  se poate concretiza în modalit i 
diferite: presiuni sau amenin ri asupra acestora, asupra membrilor familiilor sau a persoa-
nelor apropiate, corupere, în elegeri frauduloase, îndemnuri, rug min i.

Riscul exercit rii unor presiuni asupra martorilor poate justi  ca dispunerea arest rii 
preventive, dar acest risc trebuie evaluat periodic i, în cazul în care s-a diminuat sau 
chiar a disp rut, martorii  ind deja audia i i neexistând dovezi în sensul exercit rii de 
presiuni din partea acuzatului, nu se mai justi  c  men inerea priv rii de libertate (CtEDO, 
Letellier c. Fran ei, hot rârea din 26 iunie 1991, parag. 37-39).

Art. 223 alin. (1) C.proc.pen. prevede, înainte de enumerarea cazurilor de arestare, c  
trebuie s  existe cazul de arestare, suspiciunea rezonabil  referindu-se doar la condi ia-
premis  a s vâr irii infrac iunii de c tre inculpat. Faptul c  martorul S.I.L. a men ionat 
c  a avut o discu ie telefonic  cu inculpatul în luna anterioar  nu poate duce la aceast  
concluzie. A adar, în lipsa probei existen ei încerc rii de in  uen are a unui participant la 
comiterea infrac iunii, acest caz de arestare nu poate   re inut de c tre judec tor [C.A. Cluj, 
Sec ia penal , încheierea penal  nr. 9/2016 din 15 ianuarie 2016 (www.rolii.ro)].
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c) inculpatul exercit  presiuni asupra persoanei v t mate sau încearc  s  realizeze 
o în elegere frauduloas  cu aceasta;

Acest caz are ca scop  e protec ia persoanei v t mate (teza I),  e evitarea unui risc 
de z d rnicire a a  rii adev rului în cauz  (teza a II-a). În ambele cazuri, din probele 
administrate cu privire la acest aspect (declara ii de martori, procese-verbale de redare a 
convorbirilor interceptate, procese-verbale de constatare a organelor de urm rire penal  
ori chiar indicii ce rezult  din modi  carea substan ial  a declara iilor persoanei v t mate 
f r  ca aceasta s  ofere o explica ie verosimil ) trebuie s  rezulte c  inculpatul a întreprins, 
direct sau indirect, personal sau prin intermediari, ac iuni în scopul determin rii persoanei 
v t mate de a nu mai sus ine acuza iile penale formulate împotriva sa, în vederea 
împiedic rii a  rii adev rului în cauz .

Nu poate justi  ca luarea m surii preventive în elegerea patrimonial  dintre infractor 
i persoana v t mat , intervenit  în cazul infrac iunilor pentru care ac iunea penal  se 

pune în mi care la plângere prealabil  sau pentru care poate interveni împ carea (art. 272 
C.pen.). În aceast  situa ie, demersul inculpatului se încadreaz  în limite legale i are 
ca scop stingerea con  ictului de drept penal prin încheierea unei în elegeri cu persoana 
v t mat  în situa iile în care acest lucru este permis de dispozi iile legale. Prin urmare, 
acest caz de arestare are în vedere doar infrac iunile pentru care ac iunea penal  se pune 
în mi care din o  ciu i pentru care nu poate interveni împ carea p r ilor sau, în cazul 
celorlalte infrac iuni, când intervine o în elegere care nu are caracter patrimonial cu 
persoana v t mat  i care are drept scop obstruc ionarea cursului justi iei.

Pentru a se asigura o bun  desf urare a procesului penal, este nevoie ca organele 
judiciare s  aib  certitudinea ca declara iile persoanelor audiate corespund adev rului. 
Or, din moment ce inculpa ii sunt trimi i în judecat  pentru c  au încercat s  determine 
persoanele v t mate s  î i schimbe declara iile date în cauz , sunt îndeplinite condi iile 
m surii arest rii preventive fa  de ace tia (C.A. Bra ov, Sec ia penal , decizia nr. 137/C 
din 10 octombrie 2014, în A. Barbu, Codul de procedur  penal  adnotat, op. cit., p. 534). 

d) exist  suspiciunea rezonabil  c , dup  punerea în mi care a ac iunii penale împotriva 
sa, inculpatul a s vâr it cu inten ie o nou  infrac iune sau preg te te s vâr irea unei noi 
infrac iuni;

Cazul de arestare are în vedere dou  teze:  e inculpatul a s vâr it deja o alt  infrac iune, 
 e preg te te s vâr irea în viitor a unei noi infrac iuni. Ambele cazuri au ca premis  

situa ia în care inculpatul este cercetat deja pentru s vâr irea unei infrac iuni pentru care 
s-a pus în mi care ac iunea penal  i persist  într-o atitudine antisocial , s vâr ind o alt  
infrac iune sau efectuând acte preparatorii în acest scop.

Dac  inculpatul a precizat într-o prim  declara ie c  ar mai   încercat s  s vâr easc  
fapte similare, nu se poate trage concluzia inciden ei acestui temei de arestare în lipsa 
altor date (C.A. Bra ov, Sec ia penal , încheierea nr. 6/2003, în M. Udroiu, Procedur  
penal . Partea general . Noul Cod de procedur  penal , op. cit., 2014, p. 413). De altfel, 
acest caz de arestare nu are în vedere situa ia în care inculpatul a s vâr it i alte fapte 
anterior punerii în mi care a ac iunii penale, ci doar aceea în care activitatea infrac ional  
se prelunge te în timp, intervenind dup  momentul în care, existând probe cu privire la 
infrac iune, se pune în mi care ac iunea penal .

Dac  nu se dovedesc cel pu in actele preparatorii, dar exist  riscul de a comite o 
infrac iune inten ionat , atunci nu poate   invocat cazul de arestare prev zut de art. 223 
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alin. (1) lit. d) C.proc.pen., ci, eventual, dac  sunt îndeplinite i celelalte condi ii, cel 
prev zut de art. 223 alin. (2) C.proc.pen.

Propunerea de arestare urmeaz  s  se formuleze în cauza în care s-a pus deja în 
mi care ac iunea penal  împotriva inculpatului i nu în noul dosar, sanc ionându-se, astfel, 
conduita inculpatului care,  ind acuzat de comiterea unei infrac iuni i f când obiectul 
unei proceduri judiciare împotriva sa, are în continuare, cu inten ie, o conduit  ilicit . 
De altfel, în cazul existen ei doar a riscului de s vâr ire a unei infrac iuni, preg tirea nu 
poate sus ine singur  cercetarea penal , exercitarea ac iunii penale i, cu atât mai pu in, 
propunerea de arestare preventiv , deci nu poate face obiectul unui dosar separat.

e) este necesar  pentru înl turarea unei st ri de pericol pentru ordinea public .
Pentru existen a acestui caz de arestare este necesar s  existe probe din care s  rezulte 

suspiciunea rezonabil  c  inculpatul a s vâr it:
- una dintre infrac iunile expres prev zute (o infrac iune inten ionat  contra vie ii, o 

infrac iune prin care s-a cauzat v t marea corporal  sau moartea unei persoane, o infrac iune 
contra securit ii na ionale prev zut  de Codul penal i alte legi speciale, o infrac iune de tra  c 
de droguri, de efectuare de opera iuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de 
a avea efecte psihoactive, o infrac iune privind nerespectarea regimului armelor, muni iilor, 
materialelor nucleare i al materiilor explozive, tra  c i exploatarea persoanelor vulnerabile, 
acte de terorism, sp lare a banilor, falsi  care de monede, timbre sau de alte valori, antaj, 
viol, act sexual cu un minor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, lipsire de libertate în mod 
ilegal, evaziune  scal , ultraj, ultraj judiciar, ultrajul contra bunelor moravuri, o infrac iune 
de corup ie, o infrac iune s vâr it  prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare 
electronic ), indiferent de pedeapsa prev zut  de lege pentru aceasta; sau

- o alt  infrac iune pentru care legea prevede un maxim de cel pu in 5 ani închisoare. În 
aceast  ultim  ipotez , trebuie avut  în vedere pedeapsa stabilit  pentru forma consumat  
a infrac iunii, indiferent de cauzele legale de reducere sau de majorare a pedepsei (art. 187 
C.pen.).

Textul a fost modi  cat prin O.U.G. nr. 18/2016, urm rindu-se a   pus în acord cu D.C.C. 
nr. 553 din 16 iulie 2015, prin care s-a constatat c  sintagma „tra  c de stupe  ante” din cuprinsul 
dispozi iilor art. 223 alin. (2) C.proc.pen. este neconstitu ional , re inând c  infrac iunea de 
tra  c de stupe  ante nu se reg se te de  nit  în cuprinsul Codului penal sau al unei legi speciale. 
Sensul no iunii de „tra  c de stupe  ante”, folosit  de legiuitor în textul criticat, ar putea   dedus 
doar prin interpretarea coroborat  a art. 2 lit. d) din Legea nr. 339/2005 i pct. I din anexa la 
legea anterior ar tat , precum i art. 1 lit. b) i art. 2-10 din Legea nr. 143/2000, republicat . 
Or, lipsa unei de  ni ii clare a infrac iunii de „tra  c de stupe  ante” este de natur  a genera 
interpret ri diferite de c tre instan ele de judecat , cu ocazia aplic rii dispozi iilor art. 223 
alin. (2) C.proc.pen., în contextul dispunerii m surii arest rii preventive. 

Curtea a re inut c  lipsa de claritate, precizie i previzibilitate a normei criticate este de 
natur  a înc lca dispozi iile art. 21 alin. (3) din Constitu ie, având în vedere c  persoana 
supus  m surii arest rii preventive nu poate bene  cia de un proces corect i echitabil, de 
vreme ce norma în cauz  poate   interpretat  de c tre instan ele de judecat  cu o marj  
larg  de apreciere a sferei infrac iunilor pentru care poate   dispus  aceast  m sur .

În forma nou , legiuitorul a optat pentru sintagma „infrac iune de tra  c de droguri, 
de efectuare de opera iuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de 
a avea efecte psihoactive”,  ind, astfel incluse atât infrac iunile prev zute de Legea 
nr. 143/2000 privind combaterea tra  cului i consumului ilicit de droguri, republicat , cât 
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i cele incriminate de Legea nr. 194/2011 privind combaterea opera iunilor cu produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, republicat .

Prin O.U.G. nr. 18/2016 s-au modi  cat dispozi iile care indicau i alte infrac iuni 
dintre cele enumerate în art. 223 alin. (2) C.proc.pen., corelându-le cu denumirea 
folosit  de Codul penal: nerespectarea regimului armelor în loc de tra  c de arme, tra  c i 
exploatarea persoanelor vulnerabile în locul tra  cului de persoane, infrac iunea s vâr it  
prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronic . Astfel, indicându-se în 
mod direct denumirea folosit  în Codul penal i în legile speciale, este înl turat  problema 
de previzibilitate i accesibilitate a legii, constatat  anterior de Curtea Constitu ional .

Prin Legea nr. 217/2020 au fost introduse printre infrac iunile care pot justi  ca luarea 
m surii arest rii preventive i actul sexual cu un minor, racolarea minorilor în scopuri 
sexuale i ultrajul contra bunelor moravuri, legiuitorul apreciind c  aceste infrac iuni, 
care urm resc a proteja libertatea sexual  a minorilor i respectarea bunelor moravuri în 
rela iile interumane prezint  o gravitate abstract  su  cient  pentru a constitui premisa 
pentru luarea celei mai grave m suri preventive.

Pentru evaluarea st rii de pericol pentru ordinea public , Codul de procedur  penal  
indic  urm toarele criterii: 

- circumstan e factuale – gravitatea faptei, modul i circumstan ele de comitere a acesteia; 
- circumstan e personale – anturajul i mediul din care provine inculpatul, antecedentele 

penale i alte împrejur ri privitoare la persoana acestuia.
No iunea de „ordine public ” din cuprinsul art. 223 alin. (2) C.proc.pen. nu contravine 

celei de „ordine de drept” folosit  de legiuitor în art. 131 alin. (1) din Constitu ie. Cele 
dou  no iuni sunt interdependente, ordinea public   ind asigurat  prin respectarea legii 
penale în cadrul ordinii de drept, considerent pentru care prevederile art. 223 alin. (2) 
C.proc.pen. nu contravin normei constitu ionale (D.C.C. nr. 558 din 16 iulie 2015).

Din cauza gravit ii deosebite i a reac iei publicului fa  de acestea, unele infrac iuni pot 
determina tulbur ri sociale care pot justi  ca arestarea preventiv , cel pu in pentru o anumit  
perioad  de timp. Acest motiv trebuie considerat ca relevant i su  cient numai dac  este bazat 
pe fapte de natur  s  demonstreze c  eliberarea acuzatului ar determina o tulburare real  a 
ordinii publice. În plus, privarea de libertate va continua s   e legitim  numai dac  ordinea 
public  va   pe mai departe amenin at , continuarea priv rii de libertate neputând   folosit  
ca o anticipare a pedepsei cu închisoarea (CtEDO, Letellier c. Fran ei, hot rârea din 
26 iunie 1991, parag. 51). Pericolul pentru ordinea public  se poate aprecia i în raport de alte 
circumstan e, cum ar  , de pild , caracterul celui vizat, moralitatea, domiciliul, profesia, leg -
turile familiale (CtEDO, Jose Gomes Pires Coelho c. Spaniei, hot rârea din 28 martie 2006).

Acest caz de arestare are în vedere, ca baz  ini ial , gravitatea faptei care determin  
o reac ie puternic  a opiniei publice, îns  privarea de libertate este legitim  atâta vreme cât 
i analiza celorlalte criterii, referitoare la persoana inculpatului, con  rm  faptul c  în lipsa 

arest rii preventive a acestuia s-ar produce o tulburare efectiv  a ordinii publice, dac  s-ar 
pune în primejdie raporturile sociale i normala lor desf urare.

Sintagma „pericol pentru ordinea public ” desemneaz  o stare – i nu un fapt – ce ar 
putea periclita în viitor, dup  punerea în libertate a inculpa ilor, normala desf urare a unui 
segment din rela iile sociale protejate în cadrul ordinii publice (...). Este adev rat c  pericolul 
pentru ordinea public  nu se confund  cu pericolul social ca tr s tur  esen ial  a infrac iunii, 
dar aceasta nu înseamn  c  în aprecierea pericolului pentru ordinea public  trebuie f cut  
abstrac ie de gravitatea faptei (...). Prin urmare, la stabilirea pericolului public nu se pot avea în 
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vedere doar date legate de persoana inculpa ilor, ci i date referitoare la fapt , date care în spe  
sunt de natur  a crea un sentiment de insecuritate, credin a c  justi ia nu ac ioneaz  îndeajuns 
împotriva infrac ionalit ii, în lipsa lu rii m surii arest rii preventive (Jud. Sectorului 1 
Bucure ti, încheierea pronun at  în dosarul nr. 28947/299/2010, în N. Cristu , Arestarea 
preventiv . Practic  judiciar  2006-2010, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2010, p. 36).

De i nu mai este indicat în mod expres de Codul penal, pericolul social al faptei poate 
  evaluat în raport de criteriile prev zute de art. 318 C.proc.pen.: con inutul faptei, modul 
i mijloacele de s vâr ire, scopul urm rit, împrejur rile concrete de s vâr ire, urm rile 

produse sau care s-ar   putut produce.
Neîntrunirea cumulativ  a criteriilor stabilite de normele europene i de cele na io-

nale pentru a sus ine luarea m surii arest rii preventive nu poate   înlocuit  de alte 
considerente, cum ar   calitatea sau func ia inculpa ilor, mediatizarea excesiv  a incul-
pa ilor, absen a sanc ion rii disciplinare sau a suspend rii din func ie a inculpa ilor pe 
durata anchetei penale i posibilitatea ca, în aceste împrejur ri, inculpa ii s  comit  noi 
infrac iuni din cauza continu rii exerci iului func iei (C.A. Timi oara, Sec ia penal , 
decizia nr. 1151/2010, în B.J. 2010, în M. Udroiu, Procedur  penal . Partea general . Noul 
Cod de procedur  penal , op. cit., 2014, p. 417).

Gravitatea unei infrac iuni poate determina autorit ile s  dispun  i s  men in  arestarea 
pentru împiedicarea s vâr irii de noi infrac iuni, dac  circumstan ele cauzei, în special 
antecedentele i personalitatea acuzatului, fac ca riscul s vâr irii unei noi infrac iuni s   e 
plauzibil, iar m sura arest rii adecvat  (CtEDO, Dumont-Maliverg c. Fran ei, hot rârea 
din 31 mai 2005, parag. 65).

De i data comiterii faptelor nu este un element care s  conduc  în mod singular la 
concluzia lipsei pericolului pentru ordinea public , nu se poate face abstrac ie c  factorul 
timp este un element esen ial în analiza pericolului concret pe care l sarea în libertate a 
inculpatului îl prezint  pentru ordinea public  i c  autorit ile judiciare nu îl pot invoca 
la o perioad  mare de timp dup  s vâr irea faptelor, timp în care au r mas în pasivitate. În 
cauz , instan a constat  c  inculpatul a fost acuzat de s vâr irea unor fapte penale pretins 
comise în martie-august 2018, au fost constatate de autorit i (care au folosit colaboratori 
i investigatori sub acoperire) chiar la acel moment, dup  care inculpatul s-a a  at în stare 

de libertate, astfel încât, de i ar   putut justi  ca o privare de libertate la momentul la care 
autorit ile au luat cuno tin  de aceste fapte, nu pot justi  ca o privare de libertate la 9 
luni dup  epuizarea activit ii pretins infrac ionale (C.A. Bucure ti, Sec ia a II-a penal , 
încheierea nr. 156 din 7 iunie 2019, nepublicat ).

Art. 224. Propunerea de arestare preven  v  a inculpatului în cursul urm ririi penale
(1) Procurorul, dac  apreciaz  c  sunt întrunite condi iile prev zute de lege, întocme te 

o propunere mo  vat  de luare a m surii arest rii preven  ve fa  de inculpat, cu indicarea 
temeiului de drept.

(2) Propunerea prev zut  la alin. (1), împreun  cu dosarul cauzei, se prezint  judec torului 
de drepturi i libert i de la instan a c reia i-ar reveni competen a s  judece cauza în prim  
instan  sau de la instan a corespunz toare în grad acesteia în a c rei circumscrip ie se a   
locul de re inere, locul unde s-a constatat s vâr irea infrac iunii ori sediul parchetului din 
care face parte procurorul care a întocmit propunerea.
Corela ii legislative: art. 209 alin. (7), art. 281, art. 282 alin. (1), art. 287 alin. (2), art. 94 alin. (7), 
art. 41 alin. (1), art. 44 alin. (1), art. 330 C.proc.pen.
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Capitolul III
M surile asigur torii, res  tuirea lucrurilor i restabilirea situa iei anterioare

s vâr irii infrac iunii

Art. 249. Condi iile generale de luare a m surilor asigur torii
(1) Procurorul, în cursul urm ririi penale, judec torul de camer  preliminar  sau instan a 

de judecat , din o  ciu sau la cererea procurorului, în procedura de camer  preliminar  
ori în cursul judec ii, poate lua m suri asigur torii, prin ordonan  sau, dup  caz, prin 
încheiere mo  vat , pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstr inarea sau sustragerea de 
la urm rire a bunurilor care pot face obiectul con  sc rii speciale sau al con  sc rii ex  nse 
ori care pot servi la garantarea execut rii pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori 
a repar rii pagubei produse prin infrac iune.

(2) M surile asigur torii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, 
prin ins  tuirea unui sechestru asupra acestora. 

(3) M surile asigur torii pentru garantarea execut rii pedepsei amenzii se pot lua numai 
asupra bunurilor suspectului sau inculpatului. 

(4) M surile asigur torii în vederea con  sc rii speciale sau con  sc rii ex  nse se pot 
lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau 
posesia c rora se a   bunurile ce urmeaz  a   con  scate. 

(41) În cazul bunurilor care pot face obiectul con  sc rii speciale sau al con  sc rii ex  nse, 
luarea de c tre procuror a m surilor asigur torii pentru a evita ascunderea, distrugerea, 
înstr inarea sau sustragerea de la urm rire a acestor bunuri este obligatorie.

(5) M surile asigur torii în vederea repar rii pagubei produse prin infrac iune i pentru garan-
tarea execut rii cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului i 
ale persoanei responsabile civilmente, pân  la concuren a valorii probabile a acestora. 

(6) M surile asigur torii prev zute la alin. (5) se pot lua, în cursul urm ririi penale, al 
procedurii de camer  preliminar  i al judec ii, i la cererea p r ii civile. M surile asigur torii 
luate din o  ciu de c tre organele judiciare prev zute la alin. (1) pot folosi i p r ii civile. 

(7) M surile asigur torii luate în condi iile alin. (1) sunt obligatorii în cazul în care 
persoana v t mat  este o persoan  lipsit  de capacitate de exerci iu sau cu capacitate de 
exerci iu restrâns . 

(8) Nu pot   sechestrate bunuri care apar in unei autorit i sau ins  tu ii publice ori unei 
alte persoane de drept public i nici bunurile exceptate de lege.
Corela ii legislative: art. 44, art. 136 din Constitu ie; art. 25, art. 27-28, art. 153, art. 202, art. 250, art. 252-254, 
art. 315, art. 330, art. 393, art. 397, art. 404, art. 422, art. 5491, art. 561 C.proc.pen.; art. 63, art. 112-1121 
C.pen.; art. 353, art. 358, art. 546, art. 583, art. 627, art. 629, art. 1365, art. 1559, art. 2328-2329 C.civ.; 
art. 727-729, art. 774, art. 781, art. 813-818, art. 857, art. 863, art. 865, art. 883, art. 963, art. 970 
C.proc.civ.; art. 170 C.proc.  sc.; art. 20 din Legea nr. 78/2000; art. 32, art. 33 alin. (6) din Legea 
nr. 656/2002; art. 11 din Legea nr. 241/2005; art. 153 din Legea nr. 71/2011; art. 6, art. 8 din Directiva 
2014/42/UE a Parlamentului European i a Consiliului
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6. Finalitatea m surilor asigur torii  ....................................................................................1526
7. Persoanele ale c ror bunuri pot forma obiectul m surilor asigur torii  ..........................1527
8. Bunurile supuse m surilor asigur torii  ...........................................................................1528

8.1. Bunurile imobile  ......................................................................................................1529
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8.3. Bunurile mobile incorporale  ....................................................................................1532
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8.3.2. Bunuri viitoare ...............................................................................................1532
8.3.3. Bunuri decurgând din raporturi juridice existente .........................................1532
8.3.4. Limitele indisponibiliz rii anumitor categorii de bunuri incorporale ............1533
8.3.5. Scrisoare de garan ie bancar . Acreditiv ........................................................1534
8.3.6. Contul unic de insolven  ...............................................................................1535

8.4. Concluzie cu privire la bunurile ce pot face obiectul m surilor asigur torii  ...........1536
9. Obligativitatea lu rii m surilor asigur torii  ...................................................................1536
10. Efectele m surilor asigur torii  .....................................................................................1537
11. Posibilitatea execut rii silite asupra bunurilor supuse m surilor asigur torii  ..............1537

11.1. Preferin a statului  ...................................................................................................1538
11.2. Interesul general sau interesul superior al copilului  ..............................................1538
11.3. Penalul ine în loc civilul  .......................................................................................1540
11.4. Suspendarea execut rii silite  ..................................................................................1540
11.5. Sustragerea de sub sechestru  .................................................................................1451
11.6. Ridicarea m surii asigur torii pe o cale neprev zut  de lege  ................................1541
11.7. Inciden a art. 863 C.proc.civ.  .................................................................................1543
11.8. Decizia I.C.C.J. nr. 2 din 19 februarie 2018, Completul competent 

s  judece recursul în interesul legii .........................................................................1543
12. Durata m surilor asigur torii  ........................................................................................1544
13. Ridicarea m surilor asigur torii ....................................................................................1544

1. No iuni generale. M surile asigur torii au fost de  nite de doctrin  ca  ind m suri 
procesuale care constau în indisponibilizarea, pe parcursul procesului penal, a bunurilor 
unor persoane, pentru ca acestea s  nu le înstr ineze pân  la sfâr itul procesului penal i 
s  devin  insolvabile (a se vedea, de exemplu, I. Neagu, Tratat de procedur  penal . Partea 
general , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2010, p. 622). Având în vedere extinderea 
obiectului m surilor asigur torii, apreciem c  acestui scop trebuie s  i se adauge i altele, 
speci  ce  nalit ilor acestor m suri – de exemplu, asigurarea înl tur rii unei st ri de 
pericol ori a prevenirii s vâr irii de noi infrac iuni în cazul m surilor de siguran . 

Potrivit art. 249 alin. (2) C.proc.pen., m surile asigur torii constau în indisponibilizarea 
unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora. În acest 
sens, s-a ar tat c  no iunea de sechestru este no iunea generic  pentru indisponibilizarea 
bunurilor, acesta putându-se obiectiva i în not ri ipotecare sau popriri (a se vedea 
M. Udroiu, Procedur  penal . Partea general , vol. II, ed. a 6-a, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 
2019, p. 1027). Pentru organele penale, sechestrul pare într-adev r a   genul proxim i 
reprezint  o no iune pe care acestea o folosesc indiferent de bunurile care fac obiectul 
m surilor asigur torii.

În ceea ce ne prive te, oricare ar   denumirea generic  folosit , apreciem c  din 
lecturarea tuturor dispozi iilor Capitolului III rezult , f r  putin  de t gad , c  legiuitorul 
nu a avut în inten ie s  ignore distinc iile dintre m surile asigur torii în func ie de obiectul 
acestora (a se vedea, pentru relevan a folosirii uneia sau alteia dintre denumiri, infra pct. 4). 
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Astfel, se poate a  rma c  legiuitorul a avut în vedere atât sechestrul penal asupra bunurilor 
mobile corporale (art. 252 C.proc.pen.), cât i pe cel asupra bunurilor imobile – notarea 
ipotecar  [art. 253 alin. (4) C.proc.pen.] i poprirea (art. 254 C.proc.pen.). În acela i sens 
sunt i dispozi iile art. 1559 C.civ., potrivit c rora principalele m suri asigur torii sunt 
sechestrul i poprirea. 

2. Organele judiciare care pot lua m suri asigur torii i actele procesuale inci-
dente. Condi ii. Codul de procedur  penal  (art. 249) prevede c  luarea m surilor asigu-
r torii poate   efectuat : 

- în cursul urm rii penale, de procuror, prin ordonan  motivat  în fapt i în drept, 
potrivit art. 286 alin. (2) lit. d) C.proc.pen. Organele de cercetare penal  nu pot dispune 
m suri asigur torii; 

- în procedura de camer  preliminar , de judec torul de camer  preliminar , prin 
înche iere motivat ; 

- în cursul judec ii, de instan a de judecat , prin încheiere motivat ; 
- prin hot rârea privind fondul cauzei, de instan a de judecat  [a se vedea infra 

comentariul art. 393 – în special alin. (3) – i art. 397 – în special alin. (2), (4) i (5)]. 
- i de instan a de apel, potrivit art. 422 C.proc.pen.
Necesitatea lu rii m surilor asigur torii de organele judiciare explicit men ionate de 

lege este respectat  dac  actul procesual este emis de acestea, dar adus la îndeplinire de 
alte organe (a se vedea infra comentariul art. 251). 

Ordonan a sau, respectiv, încheierea prin care se iau m suri asigur torii trebuie s  
cuprind  toate men iunile prev zute de lege pentru aceste acte procesuale [a se vedea infra 
comentariile art. 286, art. 315 – în special alin. (2) lit. a) – i, respectiv, art. 370].

Motivarea actului procesual prin care se iau m suri asigur torii trebuie s   e efectiv  
atât în fapt, cât i în drept; prin urmare, nu este su  cient  men ionarea faptului c  a fost 
început  urm rirea penal  ori c  s-a dispus trimiterea în judecat  a inculpatului i c  se 
impune luarea unor m suri asigur torii, ci trebuie men ionate, în concret, motivele care au 
condus la aceste m suri. Motivarea este indisolubil legat  de cauza m surilor asigur torii 
i de  nalitatea acestora. 

Astfel, cu toate c  în Codul de procedur  penal  nu exist  vreo cerin  (a a cum 
exist  în cazul m surilor preventive) cu privire la existen a de probe ori indicii temeinice 
(art. 202 C.proc.pen.) sau motive temeinice (art. 493 C.proc.pen.) din care s  rezulte 
suspiciunea rezonabil  privind s vâr irea unei infrac iuni (art. 202 C.proc.pen.) ori 
a unei fapte prev zute de legea penal  (art. 493 C.proc.pen.), m surile asigur torii nu 
trebuie luate în orice condi ii (a se vedea în acest sens, M. Udroiu, Procedur  penal . 
Partea General , vol. II, op. cit., p. 1022). Prin urmare, de i asemenea principii nu sunt 
prev zute în mod expres de legiuitor, apreciem c  luarea m surilor asigur torii trebuie s  
 e, la rândul s u, guvernat  de principiile propor ionalit ii i necesit ii, similar situa iei 

existente în cazul m surilor preventive [art. 202 alin. (1), (3) C.proc.pen, art. 493 alin. (1) 
C.proc.pen. i jurispruden a instan ei supreme în materia m surilor preventive aplicabile 
persoanei juridice – a se vedea I.C.C.J., Sec ia penal , decizia nr. 2550 din 13 august 
2012, de  nitiv  i comentat  în A.R. Ilie, R spunderea persoanei juridice. Jurispruden  
rezumat  i comentat , Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2013, p. 374 i urm.]

Dac , a a cum ar tam, necesitatea se apreciaz  prin raportare la cauza i  nalitatea 
m surilor asigur torii, propor ionalitatea presupune c  organul care dispune în  in area 
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m surii trebuie s  fac  i aprecieri cu privire la valoarea bunului raportat  la valoarea 
prejudiciului, a amenzii, a cheltuielilor judiciare ori a sumei care trebuie con  scat  [a 
se vedea, pentru jurispruden a Sec iei penale a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie privind 
propor ionalitatea m surii asigur torii, încheierea nr. 195 din 8 martie 2016, pronun at  
în dosarul nr. 988/1/2016; încheierea nr. 394 din 11 mai 2016, pronun at  în dosarul 
nr. 1.757/1/2016; decizia nr. 353 din 17 aprilie 2018 (www.scj.ro)]. În mod ideal, imediat 
dup  luarea m surilor asigur torii (mai exact, dup  individualizarea bunurilor care fac 
obiectul acestora), ar trebui dispus  o evaluare detaliat  (de c tre persoanele competente 
s  realizeze astfel de evalu ri) a bunurilor corporale pentru a se putea compara cu suma 
pân  la care m sura asigur torie trebuia în  in at , urmând ca, în caz de nevoie, organul 
judiciar s  dispun , dup  caz, ridicarea par ial  a m surilor asigur torii ori luarea altor 
m suri; pentru situa ii în care m sura asigur torie a fost dispropor ionat  fa  de valoarea 
bunurilor [a se vedea M. Mare , A. andru, Dispunerea m surilor asigur torii în situa ia 
în care din veri  c rile efectuate rezult  c  inculpatul nu are niciun bun în patrimoniu, în 
Dreptul nr. 7/2018, p. 175; T. Godînc -Herlea, M surile asigur torii dispuse în cursul 
urm ririi penale asupra bunurilor unor persoane juridice. Situa ii excep ionale i solu ii 
(www.juridice.ro); a se vedea i infra comentariul art. 251 i art. 252)].

Mai recent, propor ionalitatea m surilor asigur torii a fost discutat  i în cadrul 
unui recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casa ie i Justi ie re inând, în motivarea 
Deciziei nr. 19 din 16 octombrie 2017 (M.Of. nr. 953 din 4 decembrie 2017), prin care 
s-a stabilit c  nu trebuie individualizate bunurile asupra c rora se iau m suri asigur torii, 
c  „instituirea unei m suri asigur torii oblig  organul judiciar s  stabileasc  un raport 
rezonabil de propor ionalitate între scopul pentru care m sura a fost dispus  (de exemplu, 
în vederea con  sc rii bunurilor), ca modalitate de asigurare a interesului general, i 
protec ia dreptului persoanei acuzate de a se folosi de bunurile sale, pentru a evita s  
se impun  o sarcin  individual  excesiv . Propor ionalitatea dintre scopul urm rit la 
instituirea m surii i restrângerea drepturilor persoanei acuzate trebuie asigurat  
indiferent de modul în care legiuitorul a apreciat necesitatea dispunerii sechestrului, ca 
decurgând din lege sau ca  ind l sat  la aprecierea judec torului. Condi ia decurge atât 
din art. 1 din Primul Protocol adi ional la Conven ia european  a drepturilor omului i 
libert ilor fundamentale, cât i din art. 53 alin. (2) din Constitu ia României, republicat  
(m sura trebuie s   e propor ional  cu situa ia care a determinat-o, s   e aplicat  în mod 
nediscriminatoriu i f r  a aduce atingere existen ei dreptului sau a libert ii)”.

3. Persoanele care pot cere luarea m surilor asigur torii. M surile asigur torii pot 
  luate: 

- de procuror, din o  ciu sau la cererea p r ii civile (în aceast  din urm  situa ie, doar 
dac  m sura se ia în vederea repar rii pagubei produse prin infrac iune i pentru garantarea 
execut rii cheltuielilor judiciare ale acesteia); 

- de judec torul de camer  preliminar , din o  ciu, la cererea procurorului sau a p r ii 
civile (în acelea i condi ii ca acelea men ionate anterior). Cererea procurorului de luare a 
m surilor asigur torii se poate face inclusiv prin rechizitoriu, în conformitate cu dispozi iile 
art. 330 C.proc.pen. Ipoteza lu rii m surilor asigur torii la cererea p r ii civile în procedura 
de camer  preliminar  era greu de imaginat anterior D.C.C. nr. 641 din 11 noiembrie 2014, 
cât  vreme partea civil  nu participa la o asemenea procedur . Singura modalitate prin care 
se putea ajunge la o astfel de situa ie era ca, odat  înregistrat dosarul pe rolul instan ei, partea 

10 

11 



Art. 249 M surile preventive i alte m suri procesuale 

1524 Tranda  r

civil  s    depus o cerere de luare a m surilor asigur torii la dosarul cauzei, judec torul de 
camer  preliminar  urmând s  se pronun e cu privire la aceast  cerere. În prezent, accesul 
p r ii civile la aceast  procedur  este neîngr dit, judec torul de camer  preliminar  având 
obliga ia de a cita partea civil , astfel încât ipoteza este perfect aplicabil ;

- de instan , din o  ciu, la cererea procurorului sau a p r ii civile (în acelea i condi ii 
ca acelea men ionate anterior cu privire la scopul lu rii m surii asigur torii). 

A a cum s-a re inut în doctrin  (M. Udroiu, Procedur  penal . Partea general , vol. II, 
op. cit., p. 1028 i doctrina acolo citat ), suspectul sau inculpatul nu poate ob ine luarea 
m surilor asigur torii asupra bunurilor p r ii responsabile civilmente. 

În toate situa iile îns , independent de admisibilitatea cererii unor persoane privind 
m su rile asigur torii (ex. persoana v t mat  care nu s-a constituit parte civil , parte civil  
care solicit  luarea m surilor asigur torii în scopul con  sc rii etc.), a a cum ar tam, 
procurorul, judec torul de camer  preliminar  sau instan a de judecat  poate lua întot-
deauna m surile asigur torii din o  ciu.

4. Natura i obiectul m surilor asigur torii. Dup  cum men ionam anterior, legiui-
torul a avut în vedere atât sechestrul penal asupra bunurilor mobile corporale (art. 252 
C.proc.pen.), cât i pe cel asupra bunurilor imobile – notarea ipotecar  [art. 253 alin. (4) 
C.proc.pen.] i poprirea (art. 254 C.proc.pen.). 

 Luarea m surilor asigur torii asupra bunurilor imobile nu ridic  probleme majore în 
practic ,  ind indiferent, în ceea ce prive te efectele acesteia, dac  m sura se nume te 
notare ipotecar  sau sechestru. De asemenea, atunci când este vorba despre bunuri mobile 
corporale, luarea m surii asigur torii a sechestrului nu ridic  probleme. 

Nu acela i lucru se întâmpl  îns  atunci când se pune în discu ie diferen a între 
sechestru i poprire, în special atunci când este vorba de sumele de bani din conturile 
bancare. În practica judiciar  s-au conturat trei abord ri: 

- luarea m surii asigur torii a sechestrului, indiferent de obiectul m surii asigur torii; 
- luarea m surii asigur torii a sechestrului dac  organul judiciar are în vedere doar 

sumele de bani existente în conturile bancare la acel moment i a popririi dac  sunt 
urm rite i sumele cu care vor   alimentate conturile; 

- luarea m surii asigur torii a sechestrului ori a popririi dup  cum sunt avute în vedere 
bunuri corporale sau crean e. 

În opinia noastr , este neîndoielnic faptul c , atunci când m sura asigur torie prive te 
sumele de bani din conturi sau sumele de bani datorate de ter i persoanei fa  de care se 
ia m sura asigur torie (de pild , salarii, chirii etc.), în realitate nu este vorba de sechestru 
asupra bunurilor mobile corporale, ci de poprire asigur torie (a se vedea infra pct. 8.3 
i, pentru aprofundarea acestei opinii, comentariul art. 254. În acela i sens, pentru 

explica ii detaliate asupra m surii asigur torii asupra sumelor de bani din conturi, a se 
vedea M. Avram, A.R. Ilie, Concursul între poprirea asigur torie în  in at  în materie civil  
sau penal  i poprirea executorie asupra conturilor bancare, în C.J. nr. 5/2012, p. 278 i 
urm. În sensul c  organele judiciare ar putea alege între sechestru i poprire atunci când 
este vorba de sume de bani a  ate în conturi, efectele  ind diferite, a se vedea I.C.C.J., 
Sec ia penal , decizia nr. 1741 din 24 mai 2012). F r  a   o problem  de nelegalitate 
a m surii asigur torii, problema denumirii prezint  totu i relevan  practic , întrucât 
efectele m surilor sunt diferite [de exemplu, sechestrul are în vedere bunurile existente 
la momentul indisponibiliz rii, în timp ce poprirea are în vedere atât bunuri prezente, cât 

12 

13 

14 

15 

16 

17 



M surile asigur torii, restituirea lucrurilor i restabilirea situa iei anterioare  Art. 249

 1525Tranda  r

i bunuri viitoare – a se vedea, în acest sens, M. Avram, A.R. Ilie, Sechestrul asigur tor 
asupra conturilor bancare: confuzie terminologic  sau manifestare a autonomiei normelor 
penale (www.juridice.ro)].

Pe cale de consecin , obiectul m surilor asigur torii îl reprezint : 
- bunurile mobile corporale, dar i incorporale (în cazul sechestrului);
- sumele de bani sau bunurile incorporale/corporale (în mod excep ional) datorate de 

c tre ter i celui fa  de care se ia m sura (în cazul popririi);
- bunurile imobile (în cazul not rii ipotecare) [a se vedea, pentru toate aceste distinc ii, 

T.C. Briciu, A.R. Tranda  r (Ilie), Inciden a dispozi iilor Codului de procedur  civil  sau 
ale Codului de procedur   scal  în materia m surilor asigur torii luate în procesul penal. 
Concursul între m surile asigur torii luate în procesul penal i titlurile executorii, în 
R.R.D.P. nr. 4/2014, p. 33].

Trebuie men ionat totodat  c , prin Decizia nr. 19 din 16 octombrie 2017 pronun at  
de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie în recurs în interesul legii, s-a stabilit, cu caracter 
obligatoriu, c  „atunci când se instituie m suri asigur torii în procesul penal nu este 
necesar s  se indice sau s  se dovedeasc  ori s  se individualizeze bunurile asupra c rora 
se în  in eaz  m sura asigur torie”. Aceasta înseamn  c  pot   luate m suri asigur torii 
asupra tuturor bunurilor unei persoane, indicându-se valoarea pân  la care asemenea 
m suri sunt în  in ate, urmând ca, în momentul aducerii lor la îndeplinire, organul compe-
tent s  individualizeze respectivele bunuri, similar cu situa ia existent  în dreptul proce-
sual civil (a se vedea i infra comentariul art. 251); totodat , la momentul instituirii 
m surilor asigur torii, persoana vizat  de acestea nu trebuie s  aib  bunuri în patrimoniul 
s u (pentru critica acestei solu ii i a motiv rii ei, a se vedea M. Udroiu, Procedur  penal , 
vol. II, op. cit., p. 1034-1035; Gh. Mateu , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2019, p. 902).

5. Cauza m surilor asigur torii. M surile asigur torii se iau pentru a evita ascun-
derea, distrugerea, înstr inarea sau sustragerea de la urm rire a bunurilor. De i textul de 
lege prevede în mod expres acest lucru, aceasta nu înseamn  c  organul care în  in eaz  
m sura trebuie s  fac  dovada c  se preg te te o astfel de opera iune cu privire la bunurile 
respective, în practic  aceste condi ii  ind subîn elese („nu este necesar ca suspectul sau 
inculpatul s  preg teasc  ori s  realizeze manopere sau activit i din care s  rezulte c  ar 
inten iona ascunderea bunurilor sale” – a se vedea D.C.C. nr. 629 din 8 octombrie 2015, 
M.Of. nr. 868 din 20 noiembrie 2015; în sensul c  acest pericol trebuie s   e unul obiectiv 
i s  rezulte din probe, a se vedea Gh. Mateu , Procedur  penal , op. cit., p. 903).

Ascunderea presupune orice modalitate prin care se încearc  inducerea în eroare a 
organelor judiciare, astfel încât s  piard  urma bunurilor respective. Poate   avut  în 
vedere ascunderea propriu-zis  a unor bunuri mobile ori, de exemplu, transferul unor 
sume de bani într-un cont din str in tate. În mod evident, în cazul popririi, nu este vorba 
de evitarea ascunderii sumelor de bani de c tre ter ul poprit, ci de debitorul poprit (în sens 
contrar, a se vedea C.M. Chiri a, A.S. Uzl u, în N. Volonciu, A.S. Uzl u .a., Noul Cod de 
procedur  penal  comentat, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2017, p. 653). 

Distrugerea înseamn  orice ac iune ori inac iune prin care se aduce atingere bunului 
în substan a sa,  e c  acestea se realizeaz  prin distrugere propriu-zis , degradare ori 
aducere în stare de neîntrebuin are (de  ni ia poate   completat  cu dispozi iile art. 253 
C.pen.). În doctrin , s-a ar tat c  distrugerea poate   realizat  i prin dezmembrarea în 
p r i componente (a se vedea C.M. Chiri a, în N. Volonciu, A.S. Uzl u .a., Noul Cod 
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de procedur  penal  comentat, 2014, p. 567), astfel încât valoarea bunului s  scad  
considerabil ori s  i se piard  urma. 

Înstr inarea se refer  la orice act de dispozi ie prin care bunul iese din patrimoniul 
persoanei fa  de care se ia m sura asigur torie, precum vânzarea ori dona ia. 

Sustragerea de la urm rire are un în eles larg, incluzând orice metod  prin care 
bunul nu ar mai putea servi vreuneia dintre  nalit ile m surilor asigur torii, cum ar 
  constituirea unei ipoteci (în sensul c  garan iile ar reprezenta de fapt o înstr inare, a 

se vedea C.M. Chiri , în N. Volonciu, A.S. Uzl u .a., Noul Cod de procedur  penal  
comentat, op. cit., 2014, p. 567) ori a unei clauze de inalienabilitate privind bunul respectiv. 

6. Finalitatea m surilor asigur torii. Codul de procedur  penal  prevede c  m surile 
asigur torii pot   luate: 

- în vederea repar rii pagubei produse prin infrac iune. În aceast  situa ie, m sura 
asigu r torie se ia asupra bunurilor suspectului, ale inculpatului ori ale p r ii responsabile 
civilmente, pân  la concuren a valorii (probabile) a pagubei, motiv pentru care ordonan a 
sau, dup  caz, hot rârea prin care se ia m sura asigur torie trebuie s  men ioneze întin-
derea prejudiciului, a a cum prevede în mod expres art. 249 alin. (5) C.proc.pen. Practica 
cunoa te îns  numeroase situa ii în care o asemenea valoare nu este precizat , mai ales 
în cazul popririi, ceea ce conduce la blocarea întregii sume a  ate în conturi, pân  când 
persoana fa  de care se ia m sura asigur torie contest  m sura ori solicit  ridicarea par ial  
a acesteia (a se vedea infra pct. 12 i comentariul art. 250). Apreciem c  absen a indic rii 
valorii probabile a pagubei reprezint  un motiv de nelegalitate a m surii asigur torii i 
deci de admitere a contesta iei împotriva m surii asigur torii înse i. M sura asigur torie 
luat  în scopul repar rii pagubei presupune o ac iune civil  exercitat  în procesul penal, 
dar valoarea pagubei nu se determin  întotdeauna în func ie de cuantumul preten iilor 
p r ii civile, ci de cea apreciat  în concret de organul judiciar care în  in eaz  m sura; 

- pentru a servi la garantarea execut rii cheltuielilor judiciare. Acest scop al m su-
rilor asigur torii a fost introdus prin Codul de procedur  penal  i presupune, ca i în 
cazul anterior, indisponibilizarea bunurilor pân  la concuren a valorii (probabile) a 
acestor cheltuieli, asupra bunurilor suspectului, ale inculpatului ori ale p r ii responsabile 
civilmente. Asemenea cheltuieli pot   datorate atât statului, cât i persoanei v t mate ori 
p r ii civile, caz în care luarea m surii asigur torii se poate dispune i la cererea acesteia.

- pentru a servi la garantarea execut rii pedepsei amenzii. Valoarea maxim  a m surii 
asigur torii este maximul special al pedepsei amenzii prev zute de lege pentru infrac iunea 
respectiv  [produsul num rului maxim de zile amend  înmul it cu cuantumul maxim al 
unei zile amend ; de exemplu, pentru o infrac iune de nerespectarea m surilor legale de 
securitate i s n tate în munc , prev zut  de art. 349 alin. (1) C.pen., valoarea maxim  a 
m surii asigur torii – maximul amenzii – va   de 150.000 lei, potrivit art. 61 alin. (4) lit. c) 
C.pen.; dac , îns , este cercetat  o persoan  juridic  pentru aceea i infrac iune, valoarea va   
de 1.200.000 lei, potrivit art. 137 alin. (4) lit. b) C.pen.; la calculul acestei sume, vor   avute 
în vedere i dispozi iile art. 61 alin. (5) C.pen. i, respectiv, 137 alin. (5) C.pen.]. În caz de 
concurs de infrac iuni ori recidiv , m sura asigur torie va   luat  pân  la maximul amenzii 
la care se poate ajunge pentru infrac iunile de care este acuzat suspectul sau inculpatul 
aplicând regulile pluralit ii de infrac iuni incidente, în toate cazurile f r  a dep i maximul 
general. Apreciem c  luarea m surilor asigur torii pentru garantarea execut rii pedepsei 
amenzii este util  mai ales pentru persoanele juridice suspecte sau inculpate, întrucât, în caz 
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de neexecutare, se poate demara executarea silit  (a se vedea infra comentariul art. 497). 
Îns , în cazul amenzii aplicabile persoanei  zice, în caz de neexecutare, nu se poate efectua 
executarea silit  împotriva acesteia. Astfel, potrivit art. 559 alin. (1) C.proc.pen., persoana 
condamnat  la pedeapsa amenzii este obligat  s  depun  recipisa de plat  integral  a 
amenzii la judec torul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la r mânerea de  nitiv  a 
hot rârii. În cazul în care persoana  zic  nu î i îndepline te cu rea-credin  aceast  obliga ie, 
pedeapsa se va înlocui cu cea a închisorii, potrivit art. 63 C.pen. i art. 561 C.proc.pen. Pe 
cale de consecin , m surile asigur torii luate pentru garantarea pedepsei amenzii ce ar 
putea   stabilit  în sarcina persoanei  zice (de altfel, rare în practic , mai ales sub imperiul 
Codului penal din 1968 care prevedea pu ine situa ii în care aceast  pedeaps  era incident ) 
ar putea s  nu conduc , în realitate, la garantarea execut rii acestei pedepse, dac  persoana 
condamnat  decide s  nu pl teasc  totu i amenda. Cu toate acestea, ele sunt utile pentru a-l 
împiedica pe suspect sau inculpat s  cheltuiasc  toate sumele de bani de care dispune i s  
solicite apoi înlocuirea amenzii cu munca în folosul comunit ii, de i, în realitate, ar   vorba 
de o neexecutare cu rea-credin  a pedepsei. 

Cu privire la aceast   nalitate a m surilor asigur torii, trebuie men ionat i faptul c  în 
doctrin  s-a ar tat c  ea vine în contradic ie  agrant  cu exigen ele garant rii principiului 
prezum iei de nevinov ie (a se vedea A. Zara  u, Procedur  penal . Partea general . 
Partea special , Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2014, p. 244).

- în vederea con  sc rii speciale sau a con  sc rii extinse. Dac  m sura asigur torie 
se ia în acest scop, trebuie avute în vedere dispozi iile art. 112 i 1121 C.pen. cu privire 
la bunurile i persoanele fa  de care se poate lua m sura, precum i dispozi iile art. 306 
alin. (7) C.proc.pen. În leg tur  cu corela ia dintre m surile asigur torie i condi iile 
prev zute la art. 112 i 1121 C.pen., în doctrin  s-a ar tat totodat  c  „nu se poate dispune 
con  scarea de bunuri sau alte valori în solidar sau global de la mai multe persoane, 
deoarece în aceast  materie nu sunt aplicabile prevederile referitoare la indivizibilitatea 
sau solidaritatea r spunderii civile i nici m sura asigur torie nu poate   instituit  în 
vederea con  sc rii pe o sum  global  cu privire la mai multe persoane” (a se vedea 
M. Udroiu, Procedur  penal . Partea General , vol. II, op. cit., p. 1040; în acela i sens, a 
se vedea A. Zara  u, op. cit., p. 271). 

Totodat , în ipoteza în care m sura asigur torie se ia în vederea con  sc rii extinse, este 
necesar ca bunurile care formeaz  obiectul m surii s    fost dobândite dup  intrarea în 
vigoare a Legii nr. 63/2012, potrivit D.C.C. nr. 356 din 25 iunie 2014 privind dispozi iile 
art. 1182 alin. (2) lit. a) C.pen. din 1969 i D.C.C. nr. 11 din 15 ianuarie 2015 privind 
dispozi iile art. 1122 alin. (2) lit. a) C.pen., iar infrac iunile s    fost s vâr ite dup  intrarea 
în vigoare a Legii nr. 63/2012, a a cum arat  Curtea Constitu ional  în Decizia nr. 78 din 
11 februarie 2014 (M.Of. nr. 273 din 14 aprilie 2014). 

7. Persoanele ale c ror bunuri pot forma obiectul m surilor asigur torii. A a 
cum rezult  din cele de mai sus, în func ie de  nalitatea lor, m surile asigur torii pot 
viza anumite categorii de persoane  zice sau juridice (în acest sens, pentru cazul în care 
persoana juridic  este suspect sau inculpat, a se vedea infra comentariul art. 497), dup  
cum urmeaz  (a se vedea i situa ia imobilelor proprietate comun  – infra pct. 8.1): 

- m surile asigur torii în vederea repar rii pagubei produse prin infrac iune se pot lua 
asupra bunurilor suspectului sau inculpatului i ale p r ii responsabile civilmente (în mod 
gre it art. 249 alin. (5) vorbe te – înc  – despre persoana responsabil  civilmente); 
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- m surile asigur torii în vederea garant rii execut rii cheltuielilor judiciare se pot lua 
asupra bunurilor suspectului sau inculpatului i ale p r ii responsabile civilmente; 

- m surile asigur torii pentru garantarea execut rii pedepsei amenzii se pot lua numai 
asupra bunurilor suspectului sau inculpatului, prevedere  reasc  având în vedere caracterul 
personal al r spunderii penale (cu privire la bunurile apar inând minorilor i interzi ilor, 
a se vedea infra pct. 8.1); 

- m surile asigur torii în vederea con  sc rii speciale sau con  sc rii extinse se pot lua 
asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau 
posesia c rora se a   bunurile ce urmeaz  a   con  scate, în conformitate îns  cu dispozi iile 
art. 112 i art. 1121 C.pen. În jurispruden a instan ei supreme s-a re inut c  pot   dispuse 
m suri asigur torii cu privire la bunurile apar inând unei societ i controlate de inculpatul 
urm rit penal pentru infrac iunile de instigare la abuz în serviciu i sp larea banilor, 
întrucât m sura asigur torie „nu presupune veri  carea temeiniciei m surii de con  scare, 
care impune administrarea de probe,  ind esen ialmente o chestiune pe fondul cauzei 
i – deci – orice considera ii cu privire la posibilitatea dispunerii con  sc rii bunurilor 

în discu ie sunt premature; acestea vor forma obiectul dezbaterilor pe fondul cauzei, în 
urma administr rii de probe i în condi ii de contradictorialitate, moment la care se vor 
putea aduce î n discu ie aspecte precum buna sau reaua credin  a ter ilor, caracterul 
simulat sau nesimulat al unor acte de înstr inare, încheierea actului cu inten ia de a evita 
con  scarea, provenien a bunului, acestea  ind speci  ce analizei instan ei prin dispunerea 
con  sc rii, ca dispozi ie a unei eventuale sentin e de condamnare, iar nu la veri  carea 
legalit ii m surii sechestrului” (a se vedea I.C.C.J., Sec ia penal , încheierea nr. 630 din 
14 noiembrie 2017; cu referire la con  scarea de la ter i, a se vedea i D. Ni u, Con  scarea 
extins . Con  scarea special . Con  scarea de la ter i, C.D.P. nr. 1/2017; cu privire la 
posibilitatea de a invoca simula ia prin interpunere de persoane a se vedea I. Vi inescu, 
Con  scarea de la ter e persoane, C.D.P. nr. 1/2019). Referitor la con  scarea de la ter i, 
sunt relevante prevederile art. 6-8 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European 
i a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghe area i con  scarea instrumentelor i 

produselor infrac iunilor s vâr ite în Uniunea European , cu efect direct în dreptul intern 
ca urmare a netranspunerii în termenul prev zut de aceasta (4.10.2016). 

8. Bunurile supuse m surilor asigur torii. Regula în aceast  materie este c  bunurile, 
mobile sau imobile, sunt supuse m surilor asigur torii. În ceea ce prive te m surile luate 
în vederea con  sc rii speciale, a a cum am ar tat, pot face obiectul m surilor asigur torii 
doar bunurile prev zute în art. 112 C.pen. 

Ca excep ie, Codul de procedur  penal  prevede c  nu pot   sechestrate bunuri care 
apar in unei autorit i sau institu ii publice ori unei alte persoane de drept public i nici 
bunurile exceptate de lege. Dac , în ceea ce prive te bunurile autorit ilor ori institu iilor 
publice sau ale altor persoane de drept public, lucrurile sunt clare, mai multe preciz ri 
se impun în ceea ce prive te bunurile exceptate de lege, atât în cazul bunurilor imobile, 
cât i în cazuri bunurilor mobile corporale sau incorporale. Cu titlu preliminar, preciz m 
c  sintagma „bunurile exceptate de lege” la care se refer  art. 249 alin. (8) C.proc.pen. 
nu poate avea în vedere decât o lege extrapenal , întrucât Codul de procedur  penal  nu 
cuprinde vreo dispozi ie în acest sens. Cele mai importante prevederi legale în aceast  
materie sunt cuprinse, desigur, în Codul de procedur  civil , care, de altfel, con ine o 
prevedere similar , la art. 812 alin. (3) (în sensul complet rii dispozi iilor Codului de 
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procedur  penal  cu cele ale Codului de procedur  civil , a se vedea i D.C.C. nr. 894 din 
17 decembrie 2015, M.Of. nr. 168 din 4 martie 2016). În cele ce urmeaz , vom detalia 
categoriile de bunuri ce pot face obiectul m surilor asigur torii, urmând ca procedura 
de luare i aducere la îndeplinire a acestor m suri s   e detaliat  la articolele care le 
reglementeaz  (a se vedea infra comentariile art. 252-254).

8.1. Bunurile imobile. Potrivit art. 813 C.proc.civ., imobilele (de  nite la art. 538 
C.civ.) pot   urm rite. Imobilele înscrise în cartea funciar  se urm resc în întregime. 
Se pot urm ri în mod separat construc iile ce formeaz  o proprietate distinct  de sol, 
drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane, pe etaje sau pe apartamente, precum i 
orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declar  imobile. Urm rirea se întinde 
i asupra accesoriilor imobilului prev zute de art. 546 C.civ., precum i asupra fructelor 
i veniturilor. În mod evident, accesoriile nu pot   urm rite decât odat  cu imobilul. Pot 
  urm rite i dreptul de uzufruct i dreptul de super  cie, iar dreptul de servitute poate   

urm rit silit numai odat  cu fondul dominant c ruia îi pro  t . Dreptul de uz i dreptul de 
abita ie nu pot face obiectul urm ririi silite, având în vedere caracterul lor personal [a se 
vedea, pentru situa ia bunurilor pentru care s-au constituit dezmembr minte, T.C. Briciu, 
A.R. Tranda  r (Ilie), Inciden a dispozi iilor Codului de procedur  civil …, loc. cit., 
p. 41]. În orice caz, în practica judiciar  penal  sunt cvasi-inexistente situa iile în care 
sunt sechestrate alte imobile decât construc ii i terenuri. 

În ceea ce prive te instituirea unui sechestru asupra unui bun cu privire la care exist  o 
clauz  de inalienabilitate stabilit  prin conven ie sau testament, potrivit art. 627 C.civ., sau cu 
privire la care a fost încheiat un antecontract de vânzare, caz în care clauza de inalienabilitate 
este subîn eleas , în conformitate cu art. 627 alin. (4) C.civ., apreciem c  nimic nu se 
opune lu rii unei astfel de m suri asigur torii. Totu i, având în vedere c , potrivit art. 629 
alin. (3) C.civ., pe durata cât clauza produce efecte, bunurile nu pot   supuse urm ririi (în 
sens contrar, având în vedere interesul general pentru care se iau m surile asigur torii, a se 
vedea M. Udroiu, Procedur  penal . Partea general , vol. II, op. cit., p. 1046-1047), interesul 
m surii asigur torii ar trebui raportat la mai multe aspecte, dintre care sunt indispensabile 
durata clauzei de inalienabilitate (de pild , o durat  de 49 de ani care abia a început s  
curg  face inutil  luarea unei m suri asigur torii) i stadiul procesului penal în raport cu 
aceast  durat  (de pild , dac  procesul penal urmeaz  a    nalizat în curând, iar clauza 
de inalienabilitate mai este valabil  câteva luni, m sura asigur torie prezint  interes). Ceea 
ce este important de re inut este c  o clauz  de inalienabilitate/insesizabilitate stipulat  cu 
respectarea tuturor condi iilor prev zute de lege (deci, inclusiv buna-credin  a ter ilor) i 
cu privire la care s-au f cut formalit ile cerute de lege este opozabil  chiar i organelor 
penale care o în  in eaz  ori organele statului care ar vrea s  treac  la executare [a se vedea, 
pentru aceste aspecte i pentru particularit i privind situa ia con  sc rii speciale, T.C. Briciu, 
A.R. Tranda  r (Ilie), Inciden a dispozi iilor Codului de procedur  civil …, loc. cit., p. 40].

Potrivit art. 816 alin. (1) C.proc.civ., imobilele minorilor i interzi ilor nu pot   
urm rite înaintea urm ririi mobilelor acestora. Aceste prevederi sunt perfect aplicabile i 
în ceea ce prive te luarea m surilor asigur torii; cu alte cuvinte, se pot lua m suri asupra 
bunurilor imobile numai dac  bunurile mobile nu sunt su  ciente pentru  nalitatea m surii. 
Totodat , trebuie precizat c  imobilele minorilor nu vor putea   sechestrate în vederea 
garant rii execut rii pedepsei amenzii, întrucât fa  de minori nu se pot pronun a pedepse, 
ci doar m suri educative neprivative sau privative de libertate. 
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Cu privire la imobilele proprietate comun , apreciem c  acestea pot face obiectul 
m surilor asigur torii în întregime (a se vedea, în acest sens, i D.C.C. nr. 894 din 17 decem-
brie 2015, M.Of. nr. 168 din 4 martie 2016). Într-o astfel de situa ie, în ceea ce prive te 
bunurile de inute în dev lm ie, apreciem c  persoana fa  de care nu a fost luat  m sura 
asigur torie (de pild , so ul/so ia suspectului sau inculpatului) nu poate formula, din acest 
motiv, o contesta ie împotriva m surii asigur torii solicitând ridicarea sechestrului asupra 
unei cote de 1/2, întrucât o asemenea solu ie încalc  regulile propriet ii în dev lm ie i 
este, de altfel, lipsit  de efecte juridice, cât  vreme o eventual  vânzare sau urm rire a 
dreptului de proprietate asupra pretinsei cote de 1/2 nesechestrate nu ar putea   f cut  decât 
dup  partaj, a a cum prev d art. 353 C.civ. i art. 818 C.proc.civ. Singura posibilitate pe 
care o are o asemenea persoan  este facultatea (iar nu obliga ia – pentru a nu se înc lca 
prezum ia de nevinov ie, conform D.C.C. nr. 894 din 17 decembrie 2015) codev lma ului 
care nu este parte în procesul penal de a cere partajul, f r  a putea face îns  uz de dispozi iile 
art. 358 alin. (1) C.civ. care prev d partajul prin bun  învoial . În m sura în care codev lma ul 
neimplicat în procesul penal nu dore te partajul, apreciem c  are la dispozi ie i o ac iune 
în constatarea cotei sale ideale din dreptul asupra bunului respectiv, iar dup  determinarea 
acesteia prin hot rârea judec toreasc , s  solicite ridicarea sechestrului asupra cotei ideale ce 
îi revine. În cazul în care nu se folose te de niciuna dintre aceste proceduri, bunul va r mâne 
supus în totalitate m surii asigur torii [a se vedea, pentru toate aceste aspecte, T.C. Briciu, 
A.R. Tranda  r (Ilie), Inciden a dispozi iilor Codului de procedur  civil ..., loc. cit., p. 43; în 
acela i sens, a se vedea C.A. Bucure ti, Sec ia a II-a penal , decizia nr. 824/2005, în C.P.J.P. 
2005, p. 272-273, apud M. Udroiu, Procedur  penal . Partea General , vol. II, op. cit., p. 1048]. 

8.2. Bunurile mobile corporale. Cu privire la bunurile mobile corporale, excep iile 
pre v zute de lege sunt men ionate la art. 727-729 C.proc.civ., precum i în alte texte legale 
(de exemplu, art. 963 C.proc.civ. privind interdic ia sechestr rii navelor gata de plecare). 

În temeiul art. 727 C.proc.civ., nu pot   sechestrate bunurile de uz personal sau casnic 
indispensabile traiului debitorului i familiei sale i obiectele de cult, dac  nu sunt mai 
multe de acela i fel; obiectele indispensabile persoanelor cu handicap i cele destinate 
îngrijirii bolnavilor; alimentele necesare debitorului i familiei sale pe timp de 3 luni, iar 
dac  debitorul se ocup  exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pân  la noua recolt , 
animalele destinate ob inerii mijloacelor de subzisten  i furajele necesare pentru aceste 
animale pân  la noua recolt ; combustibilul necesar debitorului i familiei sale socotit 
pentru 3 luni de iarn ; scrisorile, fotogra  ile i tablourile personale sau de familie i altele 
asemenea; bunurile declarate neurm ribile în cazurile i în condi iile prev zute de lege (în 
sensul c  textul din Codul de procedur  penal  se completeaz  cu art. 238 alin. (2) C.proc.  sc., 
a se vedea Gh. Mateu , Procedur  penal , op. cit., p. 901; în ce ne prive te, apreciem c  
dreptul comun este Codul de procedur  civil ).

În ceea ce prive te bunurile destinate exercit rii profesiei sau meseriei, men ionate 
la art. 728 C.proc.civ., apreciem, de asemenea, c  acestea nu pot face obiectul m surilor 
asigur torii decât în condi iile prev zute de acest text de lege. Astfel, potrivit art. 729 
alin. (1) teza I C.proc.civ. i în acord cu art. 2324 C.civ., bunurile mobile care fac obiectul 
unei diviziuni a patrimoniului afectate exerci iului unei profesii autorizate nu pot   
urm  rite decât de c tre creditorii ale c ror crean e s-au n scut în leg tur  cu exercitarea 
profesiei respective. Aceasta înseamn  c , în principiu, bunurile care fac obiectul unei 
diviziuni a patrimoniului pot   sechestrate de organele penale doar dac  infrac iunea a fost 
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s vâr it  în leg tur  cu exercitarea profesiei respective. Conform art. 728 alin. (1) teza 
a II-a C.proc.civ., dac  bunurile nu sunt afectate unui patrimoniu profesional individual, 
îns  servesc la exercitarea ocupa iei sau profesiei debitorului persoan   zic , pot   supuse 
urm ririi silite numai dac  nu exist  alte bunuri urm ribile i numai pentru obliga ii de 
între inere sau alte crean e privilegiate asupra mobilelor. Apreciem c  textul nu se opune 
lu rii m surii asigur torii, îns  executarea va   permis  doar cu respectarea condi ion rii 
prev zute de lege [a se vedea, pentru toate aceste aspecte, T.C. Briciu, A.R. Tranda  r 
(Ilie), Inciden a dispozi iilor Codului de procedur  civil …, loc. cit., p. 45-47]. Potrivit 
art. 728 alin. (2) C.proc.civ., dac  debitorul se ocup  cu agricultura, nu vor   urm rite, în 
m sura necesar  continu rii lucr rilor în agricultur , inventarul agricol, inclusiv animalele 
de munc , furajele pentru aceste animale i semin ele pentru cultura p mântului, în afar  
de cazul în care asupra acestor bunuri exist  un drept real de garan ie sau un privilegiu 
pentru garantarea crean ei. În mod evident, aceste bunuri nu pot   nici sechestrate (decât 
dac  partea civil  din procesul penal ar   avut anterior constituit un drept real de garan ie 
asupra acelui bun), întrucât nu se poate vorbi despre un drept real sau privilegiu anterior 
constituit asupra acestor bunuri.

În ceea ce prive te limitele urm ririi veniturilor b ne ti, prev zute de art. 729 C.proc.civ., 
trebuie avut în vedere faptul c  salariile i alte venituri periodice (inclusiv sumele datorate 
autorilor, ca urmare a utiliz rii operelor lor, care bene  ciaz  de aceea i protec ie ca i 
salariile, potrivit art. 206 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor), pensiile 
acordate în cadrul asigur rilor sociale, precum i alte sume ce se pl tesc periodic debitorului 
i sunt destinate asigur rii mijloacelor de existen  ale acestuia pot   urm rite pân  la 

jum tate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obliga ie de între inere 
sau aloca ie pentru copii i pân  la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. 
Dac  sunt mai multe sechestre penale ori acestea exist  împreun  cu sechestre civile (sau 
chiar atunci când sechestrul penal coexist  cu o executare silit  – a se vedea infra pct. 11), 
limita este de 1/2 în conformitate cu art. 729 alin. (2) C.proc.civ. Sunt în egal  m sur  
aplicabile prevederile art. 729 alin. (3) C.proc.civ., potrivit c rora veniturile din munc  sau 
orice alte sume ce se pl tesc periodic debitorului i sunt destinate asigur rii mijloacelor de 
existen  ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net 
pe economie, pot   urm rite numai asupra p r ii ce dep e te jum tate din acest cuantum. 
Totodat , se aplic  în cazul sechestrului i alin. (4) al aceluia i text, rezultând c  nu pot   
sechestrate ajutoarele pentru incapacitate temporar  de munc , compensa ia acordat  sala-
ria ilor în caz de desfacere a contractului individual de munc  pe baza oric ror dispozi ii 
legale, precum i sumele cuvenite omerilor, potrivit legii, decât pentru sume datorate 
cu titlu de desp gubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin v t m ri 
corporale i doar în limita a jum tate din cuantumul acestora. În  ne, aloca iile de stat 
i indemniza iile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de 

maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, 
precum i orice alte asemenea indemniza ii cu destina ie special , stabilite potrivit legii, 
nu pot   urm rite pentru niciun fel de datorii; prin urmare, sumele de bani având o astfel 
de provenien  nu pot   sechestrate nici de organele penale (a se vedea, pentru aceste 
limit ri, i D.C.C. nr. 463 27 iunie 2017, M.Of. nr. 764 din 26 septembrie 2017). Aceste 
reguli î i g sesc aplicarea i în ceea ce prive te urm rirea silit  privind crean ele, dup  
cum vom ar ta în cele ce urmeaz .
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Men ion m totodat  c , potrivit art. 206 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul 
de autor, utilajele, schi ele, machetele, manuscrisele i orice alte bunuri care servesc direct 
la realizarea unei opere ce d  na tere unui drept de autor nu pot face obiectul unei urm riri 
silite i deci, pe cale de consecin , nu pot   nici indisponibilizate în vederea repar rii preju-
diciului, a garant rii execut rii pedepsei amenzii ori a cheltuielilor judiciare. Apreciem 
c  poate   instituit sechestrul în vederea con  sc rii speciale asupra acestor bunuri în 
situa iile prev zute la art. 112 alin. (1) C.pen.; de exemplu, vor putea   con  scate în 
temeiul art. 112 alin. (1) lit. b) C.pen. laptopurile folosite pentru a scrie articole prin care 
se comite infrac iunea prev zut  la art. 405 C.pen. (propaganda pentru r zboi). 

8.3. Bunurile mobile incorporale. În ceea ce prive te obiectul popririi asigur torii, 
a a cum ar tam, acesta const  în sume de bani datorate ori care vor   datorate de ter i 
suspectului, inculpatului sau p r ii responsabile civilmente (a se vedea infra comentariul 
art. 254). Textul art. 254 C.proc.pen. se completeaz  îns  cu dispozi iile art. 970 C.proc.civ. 
i chiar cu cele ale art. 781 C.proc.civ., potrivit c rora poprirea are în vedere i titlurile de 

valoare sau alte bunuri mobile incorporale urm ribile datorate ori de inute în numele s u 
de o a treia persoan  sau pe care aceasta din urm  i le va datora în viitor, în temeiul unor 
raporturi juridice existente.

8.3.1. Categorii de bunuri mobile incorporale. Prin urmare, în temeiul acestor texte 
de lege, pot face obiectul m surii asigur torii nu doar (crean ele privind) sumele de bani, cât 
i (cele privind) titlurile de valoare (iar nu bonurile de valoare, a a cum se arat  în doctrin  

– a se vedea C.M. Chiri a, A.S. Uzl u în N. Volonciu, A.S. Uzl u, Codul de procedur  
penal  comentat, op. cit., p. 654) sau alte bunuri mobile incorporale (de pild , ac iuni 
sau p r i sociale, întrucât, în realitate, ceea ce se popre te este crean a ac ionarului sau 
asociatului fa  de societate, decurgând din aceast  calitate). Un asemenea aspect nu este, 
de altfel, contestat de organele penale, care în  in eaz  adesea m suri asigur torii asupra 
titlurilor de valoare, f r  a avea în vedere faptul c  art. 254 C.proc.pen. vorbe te doar de 
sume de bani datorate (în sens contrar, a se vedea D. Atasiei, în N. Volonciu, A.S. Uzl u 
.a., Noul Cod de procedur  penal  comentat, op. cit., 2014, p. 578). M sura asigur torie 

în  in at  asupra ac iunilor sau p r ilor sociale nu se întinde i asupra dividendelor, dac  
acest lucru nu a fost men ionat expres în actul prin care s-a dispus luarea m surii, întrucât 
poprirea ac iunilor/p r ilor sociale are în vedere doar contravaloarea acestora, iar nu orice 
drepturi care decurg din ele (tot astfel cum sechestrul asupra unui imobil nu cuprinde i 
chiria ob inut  din exploatarea sa). 

8.3.2. Bunuri viitoare. Dac  m sura în  in at  este poprirea, rezult  c  pot face obiectul 
m surii i sumele ce vor   datorate în viitor (cu care vor   alimentate conturile, de pild , 
sau salariile viitoare). Nici aceast  posibilitate nu pare a   contestat  de organele penale, 
care iau de multe ori m suri asigur torii i asupra sumelor de bani cu care vor   alimentate 
conturile (de altfel, pentru multe organe penale, a a cum ar tam, acesta este i criteriul de 
distinc ie între sechestru i poprire – prima m sur  vizeaz  doar sumele existente, iar cea 
de-a doua permite i asigurarea sumelor viitoare), de i art. 254 C.proc.pen. se refer  doar 
la sumele datorate, iar nu i la cele care vor   datorate. Din nou, rezult  c  dispozi iile 
art. 781 C.proc.civ. sunt aplicabile. 

8.3.3. Bunuri decurgând din raporturi juridice existente. Dac  m sura luat  are în 
vedere bunuri incorporale, rezult  c  ea nu se în  in eaz  decât pentru crean ele decurgând 
din raporturile juridice existente. Aceasta înseamn  c , dac , de exemplu, suspectul î i 
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schimb  locul de munc  dup  ce se în  in ase o poprire la angajator, iar noul angajator nu 
a fost noti  cat potrivit art. 786 C.proc.civ., acestuia nu îi poate   opus  m sura ini ial  
(comunicat  celui dintâi angajator). Totodat , dac  suspectul î i deschide un nou cont 
(în temeiul unui nou contract încheiat cu banca), ulterior în  in rii popririi cu privire 
la crean ele privind sumele de bani din conturile de la acel moment, sumele de bani din 
acest nou cont nu vor intra sub inciden a popririi, întrucât nu mai suntem în prezen a unor 
raporturi juridice existente la data în  in rii popririi. În acest sens sunt i unele ordonan e 
de în  in are a m surilor asigur torii asupra sumelor de bani a  ate în conturi, dar numai 
când m sura luat  este sechestrul (adic , în opinia parchetelor, când nu se au în vedere 
i încas rile viitoare), întrucât, arat  organele penale, „textul legal care reglementeaz  

sechestrul nu permite s  se ia m suri asupra conturilor viitoare”. Ra ionamentul este 
eronat: sechestrul nu vizeaz  conturile, în nicio situa ie; asupra acestora se poate institui 
doar o poprire i nici m car aceast  m sur  nu permite luarea de m suri asupra conturilor 
viitoare, întrucât nu ne mai a  m în prezen a unor raporturi juridice existente [a se vedea 
T.C. Briciu, A.R. Tranda  r (Ilie), Inciden a dispozi iilor Codului de procedur  civil …, 
loc. cit., p. 49 i urm.]. 

8.3.4. Limitele indisponibiliz rii anumitor categorii de bunuri incorporale. Cu 
titlu preliminar, men ion m c , în ceea ce prive te poprirea, exceptarea anumitor categorii 
de bunuri incorporale este prev zut  chiar de art. 254 C.proc.pen. (care men ioneaz  c  
sumele vor   poprite „în limitele prev zute de lege”), iar nu (numai) de art. 249 alin. (8) 
C.proc.pen. În acest sens, Curtea Constitu ional  a re inut c  „legiuitorul a reglementat 
expres, în cuprinsul art. 254 alin. (1) C.proc.pen., faptul c  «sumele de bani datorate 
[...] sunt poprite [...], în limitele prev zute de lege, [...]», stabilind, similar sechestrului 
– art. 249 alin. (8) C.proc.pen., limitele urm ririi veniturilor b ne ti. A a încât, în mod 
asem n tor sechestrului, dispozi iile procesual penale privind poprirea asigur torie 
se vor completa cu normele procesual civile în materie referitoare la limitele urm ririi 
veniturilor b ne ti. A adar, la fel cum la sechestrul asigur tor legea stabile te categorii 
de bunuri insesizabile care nu pot face obiectul sechestrului, i la dispunerea popririi 
asigur torii urmeaz  a se ine seama de limitele urm ririi veniturilor b ne ti, astfel cum 
sunt prev zute de art. 729 C.proc.civ., întrucât numai în limitele permise de lege acestea 
sunt sume urm ribile, dup  cum vor trebui respectate i dispozi iile art. 781 alin. (5) 
lit. a)-c) din acela i cod, norme ce instituie interdic ii speciale în materia popririi” [a se 
vedea D.C.C. nr. 20 din 19 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 269 din 8 aprilie 2016), parag. 27]. 
Vom analiza îns  aceste limite aici, pentru o imagine de ansamblu a limitelor în care pot 
  instituite m suri asigur torii. 

Posibilitatea în  in rii doar a m surii popririi asigur torii asupra sumelor de bani a  ate 
în conturi ori a celor datorate de un ter  suspectului, inculpatului sau p r ii responsabile 
civilmente determin  i aplicarea art. 781 alin. (2) C.proc.civ. într-o asemenea situa ie, 
 ind avute în vedere atât sumele existente, cât i cele care urmeaz  s  intre în conturi.

Chiar i în acest din urm  caz, men ioneaz  textul de lege, limitele prev zute de art. 729 
C.proc.civ. sunt aplicabile, a a cum subliniaz  i Curtea Constitu ional  în decizia citat  mai 
sus. Aceasta înseamn  c , dac  în conturile bancare se vor a  a sume de bani provenind din 
salarii ori dac  poprirea asigur torie se în  in eaz  la angajator, ea nu va putea privi decât 
1/3 sau, dup  caz, 1/2 (dac  sunt mai multe popriri asigur torii penale ori de alt  natur ) 
din sumele având o astfel de provenien . În concluzie, ori de câte ori institu iile bancare 
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primesc ordonan e sau hot râri de în  in are a unei m suri asigur torii asupra sumelor de 
bani din conturi sau în celelalte situa ii când m sura este, în realitate o poprire, în  in area 
acesteia ar trebui s  se fac  în limitele prev zute de art. 729 C.proc.civ. i art. 781 C.proc.civ. 

Dac  dispozi iile art. 781 alin. (3) i (4) C.proc.civ. nu ridic  probleme,  ind pe deplin 
aplicabile în cazul popririi, câteva discu ii trebuie f cute în leg tur  cu alin. (5) al aceluia i 
articol, care exclude de la urm rire silit : 

- sumele care sunt destinate unei afecta iuni speciale prev zute de lege i asupra c rora 
debitorul este lipsit de dreptul de dispozi ie; 

- sumele reprezentând credite nerambursabile ori  nan ri primite de la institu ii sau 
organiza ii na ionale i interna ionale pentru derularea unor programe ori proiecte; 

- sumele aferente pl ii drepturilor salariale viitoare (fondul de salarii al angajatorului, 
de regul  o persoan  juridic ), pe o perioad  de 3 luni de la data în  in rii popririi. 

A a cum re ine i Curtea Constitu ional  prin Decizia nr. 20 din 19 ianuarie 2016, supra 
cit., apreciem c  aceste reguli sunt pe deplin aplicabile i în cazul popririi asigur torii 
în  in ate de organele penale, pentru acelea i ra iuni ca i cele expuse mai sus – cât  vreme 
aceste categorii de bunuri nu vor putea   urm rite în cazul în care s-ar pronun a o hot râre 
judec toreasc  de  nitiv  de condamnare, rezult  c  ele nu pot   nici poprite, întrucât 
m sura ar   lipsit  de  nalitate. Prin urmare, dac  organele penale ar institui totu i m sura 
asigur torie cu privire la aceste bunuri, ter ul poprit ar trebui s  nu instituie o astfel 
de m sur  (indiferent de denumirea acesteia) ori s  nu aplice m sura pe perioada de 
3 luni prev zut  la art. 781 alin. (5) lit. c) C.proc.civ. cu privire la sumele destinate pl ii 
salariilor i s  informeze organul penal cu privire la acest aspect. 

Din p cate, în practic , atât aplicarea art. 729, cât i cea a art. 781 C.proc.civ. de c tre 
ter ii popri i (de regul , institu ii de credit) este îngreunat  de practica variat  a organelor 
care în  in eaz  m suri asigur torii care, uneori admit, iar alte ori resping aplicarea acestor 
dispozi ii legale în procesul penal, în func ie de cali  carea m surii asigur torii ca poprire 
ori sechestru (a se vedea i infra comentariul art. 254). Tocmai din acest motiv, sunt 
deosebit de importante considerentele D.C.C. nr. 20 din 19 ianuarie 2016, supra cit., prin 
care se re ine c  „este obliga ia organului judiciar care instituie m sura s  determine 
limitele popririi, prin stabilirea sumelor ce nu pot   poprite sau a celor ce pot   poprite 
doar par ial, acesta având mijloacele necesare pentru a stabili situa iile de fapt în raport 
cu care se aplic  dispozi iile civile men ionat” (parag. 28). 

8.3.5. Scrisoare de garan ie bancar . Acreditiv. În ceea ce prive te situa ia unei 
scrisori de garan ie bancar  ori a unui acreditiv (în ambele situa ii, este vorba de un 
angajament privind plata unei sume de bani de c tre banca emitent  fa  de o persoan , 
denumit  bene  ciar, în conformitate cu instruc iunile clientului s u, denumit ordonator), 
trebuie f cut  o distinc ie în func ie de persoana fa  de care se ia m sura asigur torie: 

- dac  m sura se în  in eaz  fa  de bene  ciarul scrisorii ori al acreditivului, înseamn  
c  în realitate obiectul m surii este reprezentat de o crean  la termen sau/ i sub condi ie 
(suspensiv ), care poate   poprit , în condi iile art. 781 alin. (4) C.proc.civ. Altfel spus, 
în momentul în care termenul ori condi ia de plat  se împline te, banca emitent  (dac  
aceasta a primit adresa de în  in are a popririi pentru bene  ciar) va proceda conform 
instruc iunilor organului care în  in eaz  poprirea, respectiv va consemna suma respectiv  
la dispozi ia respectivului organ, ori banca bene  ciarului (dac  aceasta a primit poprirea) 
va bloca suma respectiv  în contul acestuia (în acest caz îns , în temeiul popririi având ca 
obiect sumele din conturile clientului); 
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- dac  m sura se în  in eaz  fa  de ordonatorul scrisorii ori al acreditivului, trebuie 
distins în func ie de modalitatea de func ionare a respectivului angajament de plat . 
Astfel, dac  scrisoarea ori acreditivul func ioneaz  f r  garan ii ori cu orice alt  garan ie 
decât o sum  depus  de client la banc  (cash collateral), acestea reprezint , în realitate, 
un credit acordat clientului, astfel încât, la împlinirea termenului de plat  sau a condi iei 
de plat , banca emitent  pune la dispozi ie creditul respectiv, urmând s  î i recupereze 
suma respectiv  de la client. Pe cale de consecin , în aceast  situa ie, nu exist  nicio 
sum  care s   e poprit , întrucât nu exist  nicio datorie a b ncii fa  de client, ci doar o 
obliga ie a b ncii fa  de o ter  persoan  (bene  ciarul), pe care aceasta i-o execut . Dac  
îns  scrisoarea de garan ie ori acreditivul se garanteaz  cu cash collateral (sume de bani 
a  ate la banc , asupra c rora ordonatorul nu are drept de dispozi ie pân  la împlinirea 
termenului angajamentului de plat  ori pân  se împline te condi ia de plat  – rezolutorie, 
pentru ordonator), înseamn  c  în realitate se popre te tot o crean  cu termen sau sub 
condi ie. Dac  termenul sau condi ia se împline te (deci, banca trebuie s  fac  plata c tre 
bene  ciar), înseamn  c  dreptul clientului asupra sumei respective a fost des  in at cu 
efect retroactiv ca efect al condi iei rezolutorii, astfel încât el nu mai are, în realitate, 
nicio crean  fa  de banc  pentru aceast  sum , poprirea  ind lipsit  de obiect (evident, 
pentru aceast  sum ). Dac  îns  se împline te termenul de expirare a scrisorii de garan ie 
(acreditivul nu expir  – n.n.), suma de bani va   blocat  în cont în temeiul popririi. Aceea i 
este situa ia i în cazul în care condi ia de plat  nu se împline te.

8.3.6. Contul unic de insolven . Trebuie totodat  men ionat c , în temeiul Legii 
insolven ei nr. 85/2014, contul de insolven  deschis în condi iile art. 39 alin. (2) din 
respectiva lege (mai exact, crean a privind sumele de bani dintr-un asemenea cont) nu 
poate face obiectul m surilor asigur torii (cu privire la situa ia m surilor asigur torii 
dispuse asupra altor bunuri, în cazul în care se iau fa  de o persoan  juridic  a  at  în 
procedura insolven ei, a se vedea infra comentariul art. 494).

Astfel, în conformitate cu dispozi iile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, dup  deschiderea 
procedurii insolven ei, toate pl ile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei b nci, 
pe baz  de dispozi ii emise de debitor cu avizarea/sub supravegherea administratorului judiciar 
(dac  î i p streaz  dreptul de administrare) sau, dup  caz, de administratorul judiciar (dac  s-a 
ridicat dreptul de administrare i nu s-a trecut la faliment) ori de lichidatorul judiciar (în cursul 
falimentului) – a se vedea în acest sens infra comentariul art. 491.

A a cum prevede în mod expres art. 163 alin. (3), contul de insolven  deschis în 
condi iile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „nu va putea   în niciun mod indispo-
nibilizat prin nicio m sur  de natur  penal , civil  sau administrativ  dispus  de organele 
de cercetare penal , de organele administrative sau de instan ele judec tore ti”. Prin 
urmare, nu se poate institui m sura popririi ( i, evident, nici cea a sechestrului) cu privire 
la un astfel de cont, nici m car în vederea con  sc rii speciale sau extinse.

În practic , atunci când o persoan  juridic  intr  în insolven  i se deschide contul 
prev zut la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, nu înseamn  c  se închid celelalte conturi 
ale entit ii în cauz  (în care aceasta încaseaz  sume de bani). Conturile respective pot 
intra sub inciden a m surilor asigur torii dac  acestea au fost instituite anterior deschiderii 
procedurii, conform art. 91 din Legea insolven ei. Din interpretarea dispozi iilor legale 
incidente (în special, cele ale art. 88 care vor   explicate mai jos), rezult  c  (crean ele 
privind sumele de bani din) aceste conturi nu pot nici ele s   e supuse m surilor 
asigur torii, întrucât ele sunt destinate pl ilor ce urmeaz  a   efectuate prin contul unic 
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de insolven , care, a a cum am ar tat, nu poate   supus niciunei m suri asigur torii. Or, 
dac  s-ar accepta posibilitatea popririi acestor conturi (a crean elor asupra sumelor de bani 
a  ate în aceste conturi), ar însemna s  se eludeze, pe aceast  cale, dispozi iile art. 163 
alin. (3) din Legea nr. 85/2014.

Tot în acest context, se cuvin a   men ionate dispozi iile art. 75 alin. (7) din Legea 
insolven ei, potrivit cu care sumele de bani existente în contul (sau conturile) debitorului 
la data deschiderii procedurii i asupra c rora este constituit  o ipotec  mobiliar , precum 
i garan iile în numerar (cash colateral) vor   distribuite la simpla cerere a creditorului 

de c tre administratorul judiciar/lichidatorul judiciar creditorului titular al ipotecii 
mobiliare, pentru acoperirea crean elor exigibile ale acestuia, în termen de 5 zile de la 
cererea creditorului. Aceste dispozi ii legale sunt incidente indiferent dac  exist  m suri 
asigur torii cu privire la sumele a  ate în conturile respective, potrivit acelora i principii 
care guverneaz  i executarea silit  (a se vedea infra, nr. 11): o asemenea executare 
demarat  de un creditor garantat, al c rui drept a devenit opozabil anterior lu rii m surii 
asigur torii, nu este temporizat  sau împiedicat  de existen a unei m suri asigur torii 
[pentru aceste aspecte, a se vedea A. inc, A.R. Tranda  r, Insuportabila u ur tate a 
leg turii dintre insolven  i dreptul penal (https://www.juridice.ro/482688/insuportabila-
usuratate-a-legaturii-dintre-insolventa-si-dreptul-penal.html)].

8.4. Concluzie cu privire la bunurile ce pot face obiectul m surilor asigur torii. 
Sintetizând, constat m c  în practic  se pot identi  ca urm toarele situa ii: 

- atunci când este vorba de bunuri corporale, indiferent de împrejurarea c  acestea sunt 
sau nu în posesia suspectului, inculpatului sau p r ii responsabile civilmente, în principiu, 
trebuie s  se recurg  la m sura sechestrului, cu men iunile sus-ar tate;

- atunci când este vorba de sume de bani (cash), titluri de valoare sau alte bunuri 
mobile incorporale care se a   în posesia suspectului, inculpatului sau p r ii responsabile 
civilmente, se va aplica m sura sechestrului, în limitele sus-ar tate;

- atunci când este vorba de sume de bani a  ate în conturile bancare sau datorate de un 
ter  în baza unui raport prezent, poprirea asiguratorie este singura m sura aplicabil , cu 
limit rile men ionate;

- atunci când este vorba de titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale a  ate 
doar în mâinile unui ter , se va aplica poprirea asigur torie [a se vedea, pentru aceste 
concluzii i discu iile aferente, T.C. Briciu, A.R. Tranda  r (Ilie), Inciden a dispozi iilor 
Codului de procedur  civil …, loc. cit., p. 48].

9. Obligativitatea lu rii m surilor asigur torii. Ca regul , luarea m surilor asigur -
torii este l sat  la aprecierea organelor penale (procuror, judec tor de camer  preliminar  
sau instan ). 

Luarea m surilor asigur torii este îns  obligatorie dac  persoana v t mat  este o 
persoan  lipsit  de capacitate de exerci iu sau cu capacitate de exerci iu restrâns , potrivit 
art. 249 alin. (7) C.proc.pen. sau – în urma modi  c rii aduse prin Legea nr. 228/2020 
– în condi iile art. 249 alin. (41) C.proc.pen., în cazul în care este vorba de bunuri ce 
pot face obiectul con  sc rii speciale sau extinse, pentru a evita ascunderea, distrugerea, 
înstr inarea sau sustragerea de la urm rire a acestor bunuri. Cu privire la obligativitatea 
m surilor asigur torii în aceast  din urm  situa ie, în special în ceea ce prive te con  scarea 
extins , este de re  ectat în ce m sur  noua reglementare respect  standardele de protec ie 
a propriet ii private cerute de Constitu ie i de instrumentele interna ionale la care 
România este parte.
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În cazul s vâr irii anumitor infrac iuni, luarea m surilor asigur torii este, de ase-
menea, obligatorie [a se vedea, de exemplu, dispozi iile art. 20 din Legea nr. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie, art. 50 din Legea 
nr. 129/2019 pentru prevenirea i combaterea sp l rii banilor i  nan rii terorismului, 
precum i pentru modi  carea i completarea unor acte normative, art. 11 din Legea 
nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii  scale]. 

10. Efectele m surilor asigur torii. A a cum dispune în mod expres art. 249 alin. (2) 
C.proc.pen., m surile asigur torii au ca efect indisponibilizarea bunurilor. Aceast  no iune 
presupune c  titularul bunului nu mai poate dispune liber de el, în sensul c  nu îl poate 
înstr ina, greva cu sarcini, dona, închiria; mai exact, acesta nu poate face niciun act voluntar 
care ar putea conduce la sc derea valorii bunului ori la sustragerea lui de la urm rire. 

No iunea nu se confund  îns  cu cea de inalienabilitate, prev zut  de art. 136 
Constitu ie ori de Codul civil i cu atât mai mult nu este similar  cu cea de insesizabilitate 
prev zut  de art. 2329 alin. (2) C.civ. ori de Codul de procedur  civil  prin sintagma „nu 
pot   urm rite...”, la art. 729, 781, 818 C.proc.civ. [în acela i sens, a se vedea O. Popescu, 
C. Dobre, Concursul dintre executarea silit  a ipotecii conven ionale înscris  în cartea 
funciar  i sechestrul asigur tor (www.juridice.ro)]. Instan ele civile au ar tat în aceast  
privin  c  „interdic ia de înstr inare instituit  prin m sura asigur torie penal  prive te 
doar transmiterea voluntar  a propriet ii i îl vizeaz  doar pe proprietarul bunului 
sechestrat”, a a încât, indiferent care au fost motivele care au determinat luarea m surii 
asigur torii „nu exist  nicio justi  care pentru a considera bunul imobil supus execut rii ca 
 ind unul sustras de la urm rirea silit  imobiliar ” (a se vedea Jud. Arad, sentin a civil  
nr. 2527 din 29 mai 2003 i Trib. Arad, decizia nr. 637/R din 23 iulie 2003, prin care s-a 
respins recursul; Jud. Piatra Neam , sentin a civil  nr. 3330 din 11 august 2009, nepublicat ).

Indisponibilizarea bunului nu conduce a adar la insesizabilitatea lui, ceea ce presupune, 
dup  cum vom ar ta, c  poate   efectuat  o executare silit  cu privire la bunul supus 
m surii asigur torii, dup  cum bunul respectiv poate   valori  cat în cadrul procedurii 
insolven ei, potrivit regulilor stabilite de Legea nr. 85/2014 (a se vedea, pentru aceste 
aspecte, infra comentariul art. 494). 

Indisponibilizarea bunului nu are ca efect nici scoaterea sa din patrimoniul persoanei fa  
de care s-a luat m sura asigur torie (I.C.C.J., Sec ia civil , decizia nr. 494 din 23 ianuarie 
2004); o asemenea opera iune poate   efectuat  doar ca efect al solu ion rii de  nitive a proce-
sului penal, prin hot râre prin care se dispune con  scarea special  sau extins  ori ca urmare a 
execut rii silite privind cheltuielile judiciare, repararea prejudiciului ori amenda penal  (dac  
este aplicat  persoanei juridice). Pe cale de consecin , pân  la solu ionarea procesului penal 
bunurile nu sunt con  scate (a se vedea, în acest sens, I.C.C.J., Sec ia penal , încheierea din 
4 martie 2011) i nici nu pot servi la repararea prejudiciului dac  asupra lor exist  drepturi 
constituite anterior în  in rii m surii asigur torii de ter i de bun -credin  [în sensul c  nici 
m car con  scarea nu poate aduce atingere drepturilor ter ilor de bun -credin , a se vedea 
art. 6 alin. (2) din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 
3 aprilie 2014, având termen de transpunere 4 octombrie 2016; a se vedea i art. 8 alin. (9) din 
aceea i directiv ; pentru aceea i solu ie în cazul con  sc rii extinse, a se vedea F.M. Vasile, în 
G. Bodoroncea .a., Codul penal. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2014, 
p. 265 i urm., precum i I.C.C.J., Sec ia penal , decizia nr. 1922 din 5 iunie 2013].

11. Posibilitatea execut rii silite asupra bunurilor supuse m surilor asigur torii. 
În ipoteza în care un creditor de bun -credin  (deci, care nu are nicio leg tur  cu procesul 
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penal) dore te s  execute silit bunul ce face obiectul m surii asigur torii, practica judiciar  
a cunoscut o serie de solu ii neunitare cu privire la acest con  ict [pentru situa ia în care 
creditorul face executarea în procedura insolven ei i alte probleme legate de m surile 
asigur torii care au ca obiect bunurile unei persoane juridice a  ate în insolven , a se 
vedea infra comentariul art. 493, nr. 8 i art. 494].

Întrucât aceast  problem  a f cut obiectul unor ample comentarii în doctrin  [a se 
vedea O. Popescu, C. Dobre, Concursul dintre executarea silit …, loc. cit.; M. Avram, 
A.R. Ilie, Concursul între poprirea asigur torie în  in at  în materie civil …, loc. cit.; 
T.C. Briciu, A.R. Tranda  r (Ilie), Inciden a dispozi iilor Codului de procedur  civil …, 
loc. cit.; problema a f cut, totodat , obiectul unei sesiz ri privind pronun area unei 
hot râri prealabile în materie civil , a  at  pe rolul Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie, 
respins  ca inadmisibil  prin Decizia nr. 8 din 27 aprilie 2015 i, ulterior, al unui recurs 
în interesul legii, admis prin Decizia nr. 2 din 19 februarie 2018], în cele ce urmeaz  
vom rezuma principalele argumente pentru care am sus inut de mult  vreme (a se vedea 
inclusiv edi iile I i II ale prezentei lucr ri) i, în  nal, s-a re inut cu caracter obligatoriu c  
existen a unei m suri asigur torii nu determin  nici suspendarea i nici executarea silit  
asupra bunului respectiv.

11.1. Preferin a statului. Un prim argument invocat împotriva solu iei are în vedere 
preferin a statului. În acest sens, în practica judiciar  s-a ar tat c  „în cazul în care vinov ia 
inculpatului ar   stabilit  în mod de  nitiv i fa  de acesta s-ar dispune m sura con  sc rii 
speciale, având în vedere interesul general pentru care a fost constituit sechestrul asigur tor, 
acesta ar avea un rang preferat” (a se vedea C.A. Ploie ti, decizia nr. 807 din 16 august 
2010, nepublicat ). A a cum ar tam, instituirea m surii asigur torii nu na te în patrimoniul 
statului (în calitate de poten ial creditor) un drept de preferin  fa  de al i creditori, decât 
în condi iile i limitele impuse de legisla ia în vigoare, a a cum prevede în mod expres 
art. 2328 C.civ. i art. 153 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil. Cu 
atât mai mult, nicio dispozi ie legal  nu confer  statului o prioritate în ipoteza în care asupra 
unui bun ipotecat au fost instituite m suri asigur torii în procesul penal (de exemplu, pentru 
acoperirea prejudiciului cauzat ca urmare a s vâr irii unei infrac iuni de evaziune  scal  
sau în vederea con  sc rii speciale sau extinse). Aceast  m sur  nu poate dobândi, eo ipso, o 
prioritate de executare, dup  cum vom ar ta în cele ce urmeaz .

11.2. Interesul general sau interesul superior al copilului. Un al doilea argument 
viza no iunea de interes general al statului, al altor creditori din procesul penal ori 
interesul superior al copilului (când m sura asigur torie se ia pentru garantarea repar rii 
pagubei produse acestuia), care are prioritate fa  de interesul particular al creditorului 
ipotecar. În acest sens, s-a decis, de exemplu, c  existen a unei crean e puse în executare 
în cazul în care exist  i o m sur  asigur torie luat  de organele penale „nu reclam  
necesitatea satisfacerii prioritare a respectivei crean e, r mânând desigur la latitudinea 
creditorului care prin intermediul executorului judec toresc solicit  în  in area popririi 
asupra debitoarei, dac  î i p streaz  op iunea pentru aceast  formul  de executare silit  
sau apeleaz  la o alta dintre cele reglementate de Codul de procedur  civil  pentru 
îndestularea crean ei sale” (C.A. Bucure ti, Sec ia I penal , încheierea din 27 ianuarie 
2014), iar în doctrin  s-a ar tat c  „m surile asigur torii dispuse în procesul penal au 
prioritate absolut ” (a se vedea A. Zara  u, Procedur  penal . Partea general . Partea 
special , op. cit., 2014, p. 243). 
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În ceea ce ne prive te, apreciam c , atunci când se iau m suri asigur torii, nu este vorba 
de un interes general al statului sau al creditorilor din procesul penal, ci tot de un interes 
particular al acestora, pentru care legea nu stabile te o preferin  în raport de creditorii 
garanta i. În mod similar, atunci când s-ar pune în discu ie interesul superior al copilului 
(când m sura asigur torie se ia pentru garantarea repar rii pagubei produse acestuia), 
no iune care este, de altfel, speci  c  rela iilor de familie, tot un interes particular este avut 
în vedere, care nu are prioritate fa  de interesul particular al creditorului ipotecar. 

Chiar dac  s-ar putea considera c  m surile luate într-un proces penal servesc unui 
interes general (mai ales în cazul con  sc rii speciale sau extinse), acestea nu respect  
principiul propor ionalit ii dac  ar împiedica executarea silit  a bunului de c tre un 
creditor (garantat). Astfel, din perspectiva art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, potrivit 
jurispru den ei Cur ii, sechestrele reprezint  o limitare a dreptului de proprietate care ine 
de reglementarea folosirii bunurilor, potrivit celui de-al doilea paragraf al acestui articol; 
astfel, cu privire la sechestrarea temporar  a unei nave i a cargo-ului acesteia, Curtea 
a re inut c  „nu a existat în cauz  nici con  scare i nici sechestru (executoriu – n.n.), 
întrucât societatea reclamant  i-a recuperat posesia dup  o indisponibilizare temporar  
a navei. Este vorba, deci, despre o reglementare a folosirii bunurilor. Prin urmare va   
aplicabil parag. 2 al art. 1” (a se vedea cauza Islamic Republic of Iran Shipping lines 
c. Turcia, 13 septembrie 2007, parag. 87; a se vedea A.R. Tranda  r, Protec ia drepturilor 
fundamentale ale persoanelor juridice în jurispruden a CEDO, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 
2015, nr. 67). 

O asemenea ingerin  în dreptul de proprietate trebuie s   e prev zut  de lege, s  apere 
un interes general i s   e propor ional . Aceast  din urm  condi ie nu este îns  îndeplinit  
dac  un creditor (mai ales garantat) se vede în imposibilitate de a- i valori  ca crean a din 
cauza sechestrului. Solu ia a fost consacrat  de jurispruden a civil , ar tându-se c : „prin 
recunoa terea dreptului s u de crean  (...), ea (creditoarea – n.n.) bene  ciaz  de un bun 
asupra c ruia are un drept de proprietate ce trebuie protejat i ap rat în contextul i 
interpretarea art. 1 din Primul Protocol adi ional la Conven ie, astfel cum acest text de 
lege a fost interpretat de Curtea European  a Drepturilor Omului”. Din acest punct de 
vedere, consider  instan a, m sura asigur torie „reprezint  o ingerin  asupra dreptului de 
proprietate al creditoarei, care are un bun, o crean  cert . Ingerin a este legal ; m sura 
 ind luat  într-un proces penal, poate   considerat  ca ap rând un interes general, dar 

nu respect  principiul propor ionalit ii între exigen ele interesului general al comunit ii 
i imperativele ap r rii drepturilor individuale, deoarece creditoarea nu a primit nicio 

desp gubire pentru imposibilitatea execut rii ca urmare a bloc rii conturilor debitorului 
s u de c tre un organ al statului i nu a fost stabilit niciun termen în care situa ia creat  
va lua sfâr it, incertitudinea asupra datei la care hot rârea judec toreasc  ar putea   
executat   ind total  i în acela i mod p gubitoare în mod continuu pentru creditoare” 
(a se vedea C.A. Bucure ti, decizia penal  nr. 2068 din 17 noiembrie 2006, nepublicat ). 

Solu ia se desprinde, de altfel, i din jurispruden a sec iei penale a Înaltei Cur i de 
Casa ie i Justi ie, care a re inut c  un bun ipotecat poate face obiectul con  sc rii (extinse, 
în spe a respectiv ), iar ipoteca urm re te bunul con  scat. Astfel, arat  instan a suprem : 
„în ceea ce prive te posibilitatea con  sc rii unui bun ipotecat, Înalta Curte re ine c , 
potrivit art. 1746 C.civ., în vigoare la data încheierii contractelor de ipotec , precum 
i dispozi iilor din noul C.civ., art. 2327, 2345 i 2360, care preiau dispozi iile din 
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reglementarea anterioar , garan ia imobiliar  urm re te bunul indiferent de proprietar, 
nu este o piedic  în translatarea propriet ii i a devenit opozabil  erga omnes prin 
înscrierea sa în C.F. (…). Ca urmare, trecerea bunului în proprietatea statului, prin 
con  scare, nu va prejudicia nici interesul p r ii civile, întrucât nu va avea nicio in  uen  
asupra dreptului b ncii de a urm ri silit acest bun în baza ipotecii de rangul 1” (I.C.C.J., 
Sec ia penal , decizia nr. 1992 din 5 iunie 2013). 

Legisla iile penale ale altor state prev d în mod expres aceast  solu ie; de exemplu, 
potrivit art. 131-21 alin. (10) C.pen. francez: „bunul con  scat este, cu excep ia cazului în 
care exist  dispozi ie special  privind distrugerea sau atribuirea sa, trecut în proprietatea 
statului, dar r mâne grevat, pân  la concuren a valorii sale, de drepturile reale constituite 
în mod licit în favoarea ter ilor”. Cu atât mai mult argumentul este valabil atunci când 
vine vorba de un sechestru instituit în vederea con  sc rii [în acela i sens, a se vedea art. 6 
alin. (2) din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 3 aprilie 
2014, având termen de transpunere 4 octombrie 2016]. Tot în dreptul francez, chiar dac  
se recunoa te c  sechestrul instituit în vederea con  sc rii speciale suspend  (temporar, 
deci) executarea silit  (aspect ce poate   de îndat  schimbat de judec tor), potrivit unei 
Circulare din 22 decembrie 2010, aceasta „nu modi  c  ordinea de preferin  a creditorilor 
i nici nu confer  vreun privilegiu statului. În cazul în care cuantumul crean elor civile 

anterioare sechestrului penal este mai mare decât pre ul de vânzare, nicio sum  nu va 
reveni Statului”.

11.3. Penalul ine în loc civilul. Un alt argument invocat în leg tur  cu aceste aspecte 
se referea la principiul potrivit c ruia penalul ine în loc civilul. Este adev rat c  executarea 
silit  este una dintre etapele procesului civil, iar m surile asigur torii sunt dispuse în cursul 
procesului penal, îns  art. 27 alin. (1) C.proc.pen. are în vedere suspendarea judec ii în 
fa a instan ei civile pân  la solu ionarea cauzei penale în prim  instan , iar art. 28 C.proc.
pen. stabile te autoritatea de lucru judecat a hot rârii penale în fa a instan ei civile care 
judec  ac iunea civil , cu privire la existen a faptei i a persoanei care a s vâr it-o, urmând 
a   corelat cu art. 1365 C.civ. (a se vedea, în acest sens, i A. Cri u, Drept procesual penal, 
ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2011, p. 169). Prin urmare, ipoteza avut  în vedere 
este aceea a ac iunii civile care are ca obiect repararea pagubei produse prin infrac iune. 
Principiul nu este îns , în mod evident, aplicabil în ipoteza analizat , când un ter  creditor, 
f r  nicio leg tur  cu procesul penal, dar care are un titlu executoriu, îl pune în executare 
silit . Faptul c  debitorul s u este suspect, inculpat sau persoan  responsabil  civilmente 
într-un proces penal este o împrejurare exterioar , f r  nicio leg tur  cu executarea silit  
a crean ei sale i care are alt temei. Într-o asemenea situa ie, în practica judec toreasc  
s-a ar tat pe bune dreptate c  „nu este vorba de existen a pe rolul instan elor de judecat  
a dou  cauze, una civil  i una penal , ci doar a unei cauze penale, în cadrul c reia 
s-a dispus în  in area unui sechestru asupra imobilelor învinuitului/inculpatului, în timp 
ce o alt  persoan  juridic  de ine un titlu executoriu împotriva acestuia, care nu are 
nicio leg tur  cu cauza penal  ce se a   în desf urare i care solicit  executorului 
judec toresc competent vânzarea la licita ie public  a imobilului sechestrat” (a se vedea 
Trib. Constan a, decizia civil  nr. 46 din 23 ianuarie 2014, de  nitiv , nepublicat ).

11.4. Suspendarea execut rii silite. Cu privire la suspendarea execut rii silite ca 
urmare a existen ei unei m suri asigur torii, în doctrin  s-a ar tat c  instituirea m surii 
asigur torii în procesul penal face ca ipoteca/ile cu rang superior ( i, cu atât mai mult, 

69 

70 

71 



M surile asigur torii, restituirea lucrurilor i restabilirea situa iei anterioare  Art. 249

 1541Tranda  r

ad ug m noi, alte titluri care nu confer  prioritate creditorului) s  nu poat    executate 
pân  la momentul revoc rii m surilor asigur torii, al dispunerii unei solu ii de netrimitere 
în judecat  de c tre procuror, respectiv al r mânerii de  nitive a hot rârii penale (a se vedea 
pentru o astfel de opinie A. Zara  u, Procedur  penal . Partea general . Partea special , 
op. cit., 2014, p. 243). Pe de alt  parte, în favoarea solu iei pe care o îmbr i m, s-a 
ar tat c  „instituirea sechestrului penal nu poate duce la suspendarea legal  a execut rii 
silite în cazul în care un alt creditor ce de ine un titlu executoriu împotriva suspectului 
sau inculpatului a solicitat executarea silit  a imobilului sechestrat, întrucât cauzele 
privind suspendarea legal  a execut rii silite sunt expres i limitativ prev zute de lege, 
iar printre acestea nu se reg sesc i cele privind instituirea unui sechestru penal asupra 
bunurilor mobile sau imobile ale persoanei urm rite penal” (a se vedea I. Gârbule , 
Vânzarea la licita ie public  a bunurilor imobile sechestrate în cadrul procesului penal, 
în R.R.E.S. nr. 1/2010, p. 16; în acela i sens, a se vedea i Jud. Pite ti, sentin a civil  
nr. 16455/280/2010, publicat  în arhiva instan ei). Prin urmare, în absen a unei dispozi ii 
legale exprese în sensul suspend rii, nimic nu justi  c , la acest moment, suspendarea 
execut rii silite. De altfel, o asemenea solu ie ar   greu de primit, mai ales în situa ia în 
care executarea se face la cererea unui creditor garantat care, oricum, ar avea prioritate în 
ceea ce prive te distribuirea sumei.

11.5. Sustragerea de sub sechestru. O alt  sus inere se referea la ipoteza c  fapta 
de valo ri  care a bunurilor legal sechestrate ar constitui infrac iunea de sustragere de sub 
sechestru (ori a altor infrac iuni, de exemplu, abuz în serviciu, t inuire, fals intelectual, 
evaziune  scal  etc.). Or, în cazul execut rii bunului lipse te în mod evident latura 
subiectiv  speci  c  acestei infrac iuni. În orice caz, „scoaterea” bunurilor de sub inciden a 
m surii asigur torii nu este nelegal , ci reprezint  o exercitare a drepturilor recunoscute 
de lege creditorului ipotecar [pentru o solu ie de achitare a unui executor judec toresc 
trimis în judecat  pentru vânzarea bunurilor sechestrate, în sarcina c ruia s-au re inut 
infrac iunile de abuz în serviciu i t inuire, a se vedea C.A. Constan a, Sec ia penal  
i pentru cauze penale cu minori i de familie, sentin a penal  nr. 94 din 16 mai 2018 

(www.rolii.ro), de  nitiv  prin respingerea recursului de c tre I.C.C.J., Sec ia penal , 
decizia nr. 325/A din 7 decembrie 2018 (www.scj.ro)]. 

11.6. Ridicarea m surii asigur torii pe o cale neprev zut  de lege. Un alt argument 
în favoarea solu iei pe care nu o îmbr i am avea în vedere faptul c  prin executarea silit  
se încearc  o ridicare a m surii asigur torii instituite de organul penal pe o alt  cale decât 
cea prev zut  de lege (contestarea m surii la organul penal potrivit art. 250 C.proc.pen.). 
Apreciem c  prin executarea silit  nu se încearc  o ridicare a m surii asigur torii instituite 
de organul penal pe o alt  cale decât cea prev zut  de lege cât  vreme m sura asigur torie 
r mâne în  in  asupra sumei de bani ob inute din vânzare, solu ie care se desprinde, în 
materie imobiliar , i din art. 883 C.proc.civ. În toate situa iile, dac  exist  creditori care au 
drepturi de preferin , ace tia pot   pl ti i cu prioritate, a a cum arat  art. 865 C.proc.civ. 
sau art. 170 C.proc.  sc. Astfel, în doctrin  s-a ar tat în mod judicios c  „este cert c  
dreptul unui creditor de a- i realiza crean a pe calea procedurii de executare silit  nu 
este validat/con  rmat de legalitatea sau nu a unei m suri asigur torii (...), procedur  
independent  i separat  atât ca  nalitate, cât i ca scop de cea a execut rii silite”. 
Prin urmare, se arat  c  nu se poate accepta nici ideea potrivit c reia creditorul titular al 
unei crean e „ar trebui s  ob in  cu prioritate o hot râre a instan ei penale de ridicare 
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a sechestrului, într-un astfel de caz singurul aspect pe care instan a de judecat  îl poate 
veri  ca  ind cel al legalit ii m surii, iar nu al restabilirii ordinii de preferin  în caz de 
concurs” (a se vedea O. Popescu, C. Dobre, Concursul dintre executarea silit …, loc. 
cit.). Pe cale de consecin , în situa ia execut rii silite a bunului ce face obiectul seches-
trului, creditorul (chirografar sau ipotecar) nu trebuie s  parcurg  procedura contesta iei 
împotriva m surii asigur torii prev zut  de art. 250 C.proc.pen., iar în ipoteza în care 
o astfel de contesta ie este totu i promovat  i nu exist  aspecte de nelegalitate ce l-ar 
putea afecta pe creditorul urm ritor (de pild , m sura sechestrului a fost luat  asupra 
unui bun apar inând altei persoane decât cele prev zute de lege, care este urm rit de 
creditor), aceast  cale de atac trebuie respins  ca neîntemeiat , întrucât, a a cum am ar tat, 
executarea silit  nu este condi ionat  de i nu determin  ridicarea sechestrului, iar, odat  
 nalizat  procedura, sechestrul se va str muta asupra sumei de bani ob inute din vânzare 

care a r mas dup  plata crean ei creditorului urm ritor, bunul r mânând liber de orice 
sarcini potrivit art. 774 alin. (4) ori art. 857 alin. (3) C.proc.civ. [pentru aceste aspecte, a 
se vedea T.C. Briciu, A.R. Tranda  r (Ilie), Inciden a dispozi iilor Codului de procedur  
civil …, loc. cit., p. 65]. 

În acela i sens a re inut instan a suprem  într-o ac iune având ca obiect ridicarea 
seches trului asigur tor ca urmare a vânz rii, în procedura execut rii silite, a imobilului 
supus m surii asigur torii, ar tând c  „executorul s-a g sit în fa a unui concurs între o 
crean  ipotecar  i o prezumtiv  crean  a unor prezumtivi creditori chirografari. Ca 
atare, crean a ipotecar  a avut prioritate i are prioritate chiar i în ipoteza în care 
p r ile v t mate au un drept de crean  împotriva proprietarului imobilului, dar  ind 
vorba de creditori chirografari, ace tia î i vor satisface preten iile în m sura în care va 
mai r mâne ceva din acel bun”. În continuare, arat  instan a: „chiar în cazul în care se 
va încuviin a i se va dispune desp gubirea p r ilor v t mate care au formulat cereri de 
constituire de parte civil , acestea vin în concurs cu petenta din prezenta cauz , B.D., 
creditoare ipotecar , care în aceast  împrejurare are prioritate, urmând a   satisf cut  
prima, întrucât ipoteca este un drept real accesoriu ce acord  titularului s u un drept de 
urm rire a bunului în mâna oricui s-ar g si i un drept de preferin  în privin a satisfacerii 
crean ei sale fa  de ceilal i creditori” (I.C.C.J., Sec ia penal , decizia nr. 1392 din 
23 aprilie 2013). Aceast  solu ie este de altfel re inut  de instan a suprem  pentru a 
justi  ca respingerea cererii privind pronun area unei hot râri prealabile în materie civil  
asupra problemei în discu ie: „Înalta Curte, Sec ia penal  s-a pronun at punctual asupra 
chestiunii de drept a c rei rezolvare se solicit ” (I.C.C.J., Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept, Decizia nr. 8 din 27 aprilie 2015). În plus, Înalta Curte a mai re inut 
în aceea i decizie c  „reglement rile anterioare au fost analizate în doctrina mai veche, 
problema de drept cercetat  în prezentul raport  ind solu ionat  în sensul c  în situa ia 
în care sechestrul asigur tor nu a devenit de  nitiv, chiar dac  crean a respectiv  are un 
grad de preferin  superior, în lipsa altor bunuri urm ribile, nu va putea   împiedicat  
urm rirea pornit  de c tre un creditor chirografar sau pentru o crean  cu un rang de 
preferin  inferior, dar care posed  un titlu executoriu”. Cu toate c , a a cum am ar tat, 
practica în materie a fost neunitar  pân  la pronun area hot rârii prealabile men ionate, 
instan a suprem  re ine totodat  c : „din studierea jurispruden ei puse la dispozi ie de 
cur ile de apel se observ  c  instan ele au pe rol cauze similare de o bun  perioad  de 
timp, pronun ând în aceast  materie hot râri de  nitive. În acest moment, practica este 
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orientat  majoritar c tre acela i gen de solu ie. Astfel, hot rârile judec tore ti a  ate la 
dosar cuprind, în cele mai multe cazuri, solu ia de respingere a contesta iilor la executare 
formulate de parchet, re inându-se, în principal, c  o m sur  asigur torie instituit  într-
un dosar penal nu poate constitui un impediment la ini ierea sau continuarea execut rii 
silite, iar crean a ipotecar  are prioritate chiar i în ipoteza în care o parte v t mat  ar 
avea un drept de crean  împotriva proprietarului imobilului supus urm ririi silite. Prin 
urmare, chestiunea de drept a c rei dezlegare se solicit  i-a clari  cat în elesul în practica 
instan elor, acestea stabilind, în marea lor majoritate, aceea i interpretare. Pe de alt  
parte, doctrina ap rut  dup  adoptarea noului Cod de procedur  civil  este constant  
în a a  rma c  instituirea unui sechestru asigur tor nu poate constitui un impediment la 
ini ierea i/sau continuarea execut rii silite, indiferent de materia în care acesta a fost 
instituit”. Având în vedere tran area acestei chestiuni prin aceast  decizie, lucrurile sunt 
în prezent clare i nu ar trebui sa lase niciun loc de dubiu. 

De altfel, în cadrul Minutei Întâlnirii reprezentan ilor Consiliului Superior al Magistra-
turii cu pre edin ii sec iilor penale ale Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie i cur ilor de apel, 
Sibiu, 24-25 septembrie 2015 (www.inm-lex.ro), se re ine c  „procedura de executare 
silit  nu este afectat  de instituirea unei m suri asigur torii, iar la  nalizarea acesteia 
sechestrul trece asupra sumei ce revine suspectului sau inculpatului, dup  îndestularea 
creditorilor privilegia i” (a se vedea p. 17). 

11.7. Inciden a art. 863 C.proc.civ. În  ne, un alt argument se referea la inciden a 
art. 863 C.proc.civ., care ar reclama posibilitatea execut rii doar dup  ce ar   consemnat  
suma necesar  execut rii m surilor asigur torii [în acest sens, a se vedea Nota de studiu a 
Ministerului Public din 22 august 2011 (www.mpublic.ro)]. Este îns  lesne de observat c  
acest articol instituie o protec ie suplimentar  în favoarea creditorului urm ritor al imobilului, 
din moment ce suma de bani se consemneaz  la dispozi ia sa. Mai mult decât atât, textul se 
refer  la m surile asigur torii sau de executare efectuate de c tre executorul judec toresc la 
cererea creditorului, iar nu i la cele în  in ate potrivit Codului de procedur  penal . Este deci 
evident c  pe o astfel de cale s-ar putea ajunge la des  in area m surii asigur torii luate de 
organele penale pe o alt  cale decât cea prev zut  de art. 250 C.proc.pen. 

11.8. Decizia I.C.C.J. nr. 2 din 19 februarie 2018, Completul competent s  judece 
recursul în interesul legii. A a cum ar tam i în ciuda constat rii unei practici aproape 
unanime prin Decizia I.C.C.J. nr. 8 din 27 aprilie 2015, Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept, Înalta Curte de Casa ie i Justi ie a revenit, în anul 2018 asupra acestei 
concluzii i a re inut c , în realitate, exist  su  cient  practic  neunitar  în aceast  materie 
(a a cum rezult  i din hot rârile citate anterior i dup  au constatat i Colegiile de conducere 
ale cur ilor de apel care au sesizat instan a suprem ), ceea ce determin  admisibilitatea 
recursurilor în interesul legii formulate de concomitent de Colegiul de conducere al Cur ii 
de Apel Bac u, Colegiul de conducere al Cur ii de Apel Bra ov i Colegiul de conducere 
al Cur ii de Apel Bucure ti. Prin Decizia I.C.C.J. nr. 2 din 19 februarie 2018, Completul 
competent s  judece recursul în interesul legii, instan a suprem  a stabilit a adar, cu caracter 
obligatoriu i punând cap t de  nitiv controverselor existente în aceast  materie, urm toarele: 
„cu referire la dispozi iile art. 249 C.proc.pen. (art. 163 C.proc.pen. din 1968) i art. 2345 
C.civ., existen a unui sechestru asigur tor penal asupra imobilelor unei persoane  zice 
sau juridice nu suspend  executarea silit  început  de un creditor ipotecar, al c rui drept 
de ipotec  asupra acelora i bunuri a devenit opozabil ter ilor anterior în  in rii m surii 
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asigur torii din procesul penal i nu determin  nulitatea actelor de executare ulterioare 
în  in rii m surii asigur torii din procesul penal asupra acelora i bunuri”. 

În acest context men ion m c , în urma modi  c rii Ordinului ANCPI nr. 700/2014 prin 
Ordinul nr. 3442/2019 (M.Of. nr. 1055 din 31 decembrie 2019), art. 195 alin. (5) prevede 
c  „M sura asiguratorie dispus  în condi iile art. 249 din Codul de procedur  penal  se va 
nota în cartea funciar  în baza actului prin care aceasta a fost dispus , respectiv ordonan a 
emis  de procuror, hot rârea instan ei de judecat  sau certi  catul care cuprinde solu ia 
pronun at , înso it de procesul - verbal de sechestru. Radierea not rii se efectueaz  în 
baza: (...); b) actului de adjudecare emis de executorul judec toresc; (...)”.

Men ion m de asemenea c  o cerere pentru dezlegarea unei chestiuni de drept cu 
privire la situa ia bunurilor ce urmeaz  a   valori  cate în procedura insolven ei, ridicând 
probleme similare cu cele discutate anterior, a fost solu ionat  prin Decizia I.C.C.J. nr. 1 
din 20 ianuarie 2020, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civil  
(decizie nepublicat  înc ), prin care s-a stabilit, cu caracter obligatoriu, c  „în interpretarea 
dispozi iilor art. 91 alin. (1), art. 102 alin. (8) i art. 154-158 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolven ei i de insolven , cu modi  c rile i complet rile 
ulterioare, raportat la dispozi iile art. 249 alin. (1) i (2) din Codul de procedur  penal  
[respectiv art. 163 alin. (1) i (2) din Codul de procedur  penal  de la 1968], existen a unor 
m suri asigur torii în  in ate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane 
juridice, anterior deschiderii procedurii insolven ei, în vederea con  sc rii speciale, a 
repar rii pagubei produse prin infrac iune sau a garant rii execut rii cheltuielilor judiciare: 
a) nu suspend  procedura de lichidare prev zut  de Legea nr. 85/2014 în ceea ce prive te 
bunul sechestrat; b) nu este de natur  a indisponibiliza bunul asupra c ruia a fost început  
procedura de valori  care conform dispozi iilor Legii nr. 85/2014; c) nu împiedic  lichidarea 
bunurilor efectuat  de lichidatorul judiciar în exercitarea atribu iilor conferite de Legea 
nr. 85/2014” (a se vedea, pentru aceste din urm  aspecte, infra, comentariul art. 494).

12. Durata m surilor asigur torii. M surile asigur torii dureaz  pe tot parcursul 
procesului penal, dac  nu se dispune ridicarea (revocarea) acestora. 

Prin dispunerea unei solu ii cu privire la fondul cauzei, procurorul sau instan a dispune 
i cu privire la men inerea m surilor asigur torii, în acest caz m surile servind  nalit ilor 

pentru care au fost în  in ate [a se vedea, în acest sens, art. 315 alin. (2), art. 393 alin. (3) 
i art. 397 alin. (2), art. 404 alin. (4), precum i art. 422 C.proc.pen. în materia apelului].

Un caz special de încetare a m surilor asigur torii este prev zut la art. 397 alin. (5) 
C.proc.pen., potrivit c ruia m surile asigur torii înceteaz  de drept în termen de 30 de zile 
de la pronun area hot rârii prin care ac iunea civil  a fost l sat  nesolu ionat  în temeiul 
art. 25 alin. (5) C.proc.pen., iar persoana v t mat  nu a introdus ac iune la instan a civil  
(pentru di  cult ile practice legate de dovada neintroducerii ac iunii la instan a civil , a se 
vedea T. Godînc -Herlea, M surile asigur torii dispuse în cursul urm ririi penale asupra 
bunurilor unor persoane juridice. Situa ii excep ionale i solu ii, op. cit.). 

13. Ridicarea m surilor asigur torii. Ridicarea m surilor asigur torii, f r  a   
expres reglementat  în Codul de procedur  penal  în cursul procesului penal [de i art. 252 
alin. (7) C.proc.pen. face referire la ridicarea sechestrului,  ind avut  în vedere, în mod 
generic, încetarea acestuia ori art. 279 C.proc.pen. vorbe te despre omisiunea organului 
judiciar de a se pronun a asupra ridic rii m surilor asigur torii; în ceea ce prive te 
ridicarea m surilor asigur torii odat  cu clasarea, a se vedea art. 315 alin. (2) C.proc.
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pen.; a se vedea, totodat , art. 5491 C.proc.pen.] poate   formulat  în temeiul dispozi iilor 
din Codul de procedur  civil , în tot cursul procesului penal.

Astfel, prin Decizia nr. 20 din 19 ianuarie 2016, supra cit., Curtea Constitu ional  
a re inut c  „normele procesual penale în materia m surilor asigur torii în  in ate 
de organele penale – cu privire la cazul particular al des  in rii (ridic rii/încet rii) 
m surilor asigur torii – se completeaz  cu dispozi iile procesual civile, în temeiul art. 2 
alin. (2) C.proc.civ., dispozi iile procesual civile constituind izvor de drept procesual penal 
în m sura în care Codul de procedur  penal  nu cuprinde dispozi ii contrare”, ceea ce 
înseamn  c  „în m sura în care se face aplicarea acestora în materie penal , suspectul/
inculpatul fa  de care s-a dispus instituirea unei m suri asigur torii poate solicita, pe 
parcursul procesului penal, des  in area (ridicarea/încetarea) respectivei m suri, dreptul 
de acces la justi ie i dreptul la ap rare  ind astfel garantate” (în acela i sens, a se vedea 
i D.C.C. nr. 761 din 13 decembrie 2016, M.Of. nr. 140 din 23 februarie 2017). 

De asemenea, în jurispruden a instan ei supreme s-a re inut c  „cererea de ridicare 
a sechestrului asigur tor are ca temei legal prevederile art. 2 alin. (2) C.proc.civ. – 
potrivit c rora dispozi iile Codului de procedur  civil  se aplic  i în alte materii, în 
m sura în care legile care le reglementeaz  nu cuprind dispozi ii contrare – coroborate 
cu prevederile art. 957 alin. (1) C.proc.civ. – în baza c rora, «dac  debitorul va da, în 
toate cazurile, o garan ie îndestul toare, instan a va putea ridica, la cererea debitorului, 
sechestrul asigur tor». În consecin , cererea de ridicare a sechestrului asigur tor 
dispus prin ordonan a procurorului nu are ca temei legal dispozi iile art. 250 C.proc.pen., 
ne  indu-i aplicabil termenul de 3 zile prev zut pentru introducerea contesta iei împotriva 
m surii asigur torii sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia” [a se vedea 
I.C.C.J., Sec ia penal , decizia nr. 252 din 10 mai 2019 (www.scj.ro)]. 

În practic , exist  numeroase situa ii în care ridicarea m surii asigur torii se solicit  
când a expirat termenul de contesta ie prev zut de art. 250 C.proc.pen., de i motivele de 
ridicare reprezint , în realitate, motive de contesta ie. Pentru a se da e  cien  ambelor 
institu ii, ar trebui ca ridicarea s  poat    solicitat  dac  nu mai subzist  sau s-au modi  cat 
temeiurile care au determinat luarea m surii (de pild , partea civil  î i diminueaz  
preten iile ori suspectul sau inculpatul a consemnat toat  suma pentru care s-a dispus 
m sura asigur torie la dispozi ia organelor penale, astfel încât nu se mai impune m sura 
asigur torie asupra locuin ei sale – practic, se schimb  obiectul sechestrului, situa ia  ind 
întâlnit  în practic  i perfect legal , de i nu este expres reglementat  procedural), pe când 
contesta ia împotriva m surii asigur torii ar trebui formulat  pentru motive de nelegalitate 
a lu rii m surii (de pild , a fost sechestrat în vederea garant rii execut rii pedepsei amenzii 
bunul apar inând unei persoane str ine de s vâr irea faptei ori s-a dispus sechestrul în 
vederea con  sc rii extinse asupra unui bun achizi ionat înainte de intrarea în vigoare 
a Legii nr. 63/2012 pentru modi  carea i completarea Codului penal). Desigur, având 
în vedere termenul extrem de scurt în care se poate face contesta ia împotriva m surii 
asigur torii potrivit Codului de procedur  penal  (3 zile), ar   poate mai echitabil s  se 
renun e la acest termen, urmând ca i contesta ia s  poat    f cut  în tot cursul procesului 
penal, întocmai ca în Codul de procedur  penal  din 1968 (pentru opinia potrivit c reia 
oricum s-ar putea face plângere împotriva actelor procurorului i exist  i posibilitatea 
controlului ierarhic din o  ciu, a se vedea M. Udroiu, Procedur  penal . Partea general , 
ed. a 3-a, op. cit., 2016, p. 771).
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Apreciem totodat  c  ridicarea m surii asigur torii ar trebui s   e posibil  i atunci 
când durata efectiv  a acesteia este exagerat de mare în raport de durata i evolu ia 
procedurii i consecin ele pe care le produce dep esc efectele normale ale unei astfel 
de m suri (de exemplu, activitatea unei societ i ale c rei conturi sunt poprite este 
grav perturbat  astfel încât nu s-au mai pl tit salariile angaja ilor de o perioad  foarte 
mare de timp). Altfel spus, a a cum am mai ar tat, i în men inerea m surii asigur torii 
trebuie f cut testul de propor ionalitate. În acest sens, CtEDO a re inut, de exemplu, c  
suspendarea dreptului unei companii de a dispune de ac iunile sale mai mult de 11 ani 
nu respect  cerin a propor ionalit ii între interesele generale ale societ ii i interesele 
companiei, sarcina  ind excesiv  [a se vedea CtEDO, cauza Forminster Entreprises 
Limited c. Republici Cehe, hot rârea din 9 ianuarie 2009, parag. 76-78 (www.hudoc.echr.
coe.int)]. Îns , o durat  a m surii asigur torii de 5 ani a fost considerat  de Curte ca 
 ind propor ional , dac , având în vedere complexitatea cauzei, organele penale nu au 

r mas în pasivitate în aceast  perioad , strângând probe, audiind martori i efectuând 
mai multe solicit ri de asisten  judiciar  (a se vedea CtEDO, cauza Benet Praha SPOL 
S.R.O. c. Republicii Cehe, hot rârea din 28 septembrie 2010, parag. 103 i urm.).

Ridicarea m surii asigur torii se poate dispune de acelea i organe care pot lua astfel de 
m suri, în func ie de faza procesual , similar contesta iei prev zute de art. 250 C.proc.pen. 
(altfel spus, chiar dac  m sura a fost luat  de procuror, ridicarea m surii asigur torii va 
putea   dispus  de instan , dac  ne a  m în faza judec ii) i de art. 2501 C.proc.pen. 
Astfel, ridicarea m surii asigur torii poate   dispus  din o  ciu de procuror în cursul 
urm ririi penale (a se vedea, în acest sens, i D.C.C. nr. 146 din 27 martie 2018, M.Of. 
nr. 455 din 31 mai 2018), de judec torul de camer  preliminar  sau de instan  în aceste faze 
procesuale. De asemenea, ridicarea m surii asigur torii poate   dispus  de judec torul de 
camer  preliminar  sau de instan  la cererea procurorului, a suspectului sau inculpatului, 
a p r ii responsabile civilmente ori a altei persoane interesate. Potrivit doctrinei (a se 
vedea M. Udroiu, Procedur  penal . Partea general , vol. II, op. cit., p. 1069), solu ia 
pronun at  cu privire la ridicarea m surii asigur torii poate   atacat  cu contesta ie în termen 
de 3 zile (dac  este dispus  în cursul urm ririi penale) ori în termen de 48 de ore (dac  este 
dispus  în cursul judec ii), similar contesta iei prev zute de art. 250 i art. 2501 C.proc.
pen.; credem c  aceast  solu ie nu poate   primit  (de i ar   util  de lege ferenda, astfel 
cum s-a încercat prin Proiectul de modi  care a Codului de procedur  penal  din 2019), 
întrucât nicio metod  de interpretare nu permite recurgea la respectivele texte de lege; 
de lege lata îns , varianta acceptabil  ar   împrumutarea prevederilor art. 957 alin. (1) 
C.proc.civ. i cu privire la eventuala cale de atac, urmând ca aceasta (care nu se va numi 
îns  apel) s   e formulat  în termen de 5 zile. 

Art. 250. Contestarea m surilor asigur torii
(1) Împotriva m surii asigur torii luate de procuror sau a modului de aducere la 

îndeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau orice alt  persoan  interesat  poate face 
contesta ie, în termen de 3 zile de la data comunic rii ordonan ei de luare a m surii sau de 
la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judec torul de drepturi i libert i de la instan a 
c reia i-ar reveni competen a s  judece cauza în fond.

(2) Contesta ia nu este suspensiv  de executare.
(3) Procurorul înainteaz  judec torului de drepturi i libert i dosarul cauzei, în termen 

de 24 de ore de la solicitarea dosarului de c tre acesta.
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Art. 2501. Contestarea m surilor asigur torii dispuse în cursul judec ii
(1) Împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea unei m suri asigur torii de c tre 

judec torul de camer  preliminar , de instan a de judecat  sau de instan a de apel, 
inculpatul, procurorul sau orice alt  persoan  interesat  poate face contesta ie, în termen 
de 48 de ore de la pronun are sau, dup  caz, de la comunicare. Contesta ia se depune, 
dup  caz, la judec torul de camer  preliminar , instan a de judecat  sau instan a de apel 
care a pronun at încheierea atacat  i se înainteaz , împreun  cu dosarul cauzei, dup  caz, 
judec torului de camer  preliminar  de la instan a ierarhic superioar , respec  v instan ei 
ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

(2) Contesta ia împotriva încheierii prin care judec torul de camer  preliminar  de la 
Sec ia penal  a Înaltei Curte de Casa ie i Jus  ie a luat o m sur  asigur torie se solu ioneaz  
de un complet format din 2 judec tori de camer  preliminar , iar contesta ia împotriva 
încheierii prin care Sec ia penal  a Înaltei Cur i de Casa ie i Jus  ie, în prim  instan  sau 
în apel, a luat o m sur  asigur torie se solu ioneaz  de Completul de 5 judec tori.

(3) Contesta ia formulat  potrivit alin. (1) nu este suspensiv  de executare. Contesta ia 
se solu ioneaz  în termen de 5 zile de la înregistrare, în edin  public , cu par  ciparea 
procurorului i cu citarea inculpatului i a p r ilor interesate care au formulat-o. Prevederile 
art. 4251 i urm toarele se aplic  în mod corespunz tor.

(4) În cazul în care m sura asigur torie s-a dispus direct prin hot rârea instan ei de apel, 
dispozi iile alin. (1)-(3) se aplic  în mod corespunz tor.
Corela ii legislative: art. 90, art. 249, art. 250, art. 269, art. 304, art. 336, art. 347, art. 353, art. 366, 
art. 409, art. 422, art. 426 C.proc.pen.; art. 729 C.proc.civ.; art. 6, art. 13 CEDO

Comentariu
Sumar

1. Istoricul reglement rii  ....................................................................................................1550
2. Obiectul reglement rii  ....................................................................................................1552
3. Titularii contesta iei  ........................................................................................................1554
4. Termenul de formulare a contesta iei  .............................................................................1554
5. Procedura de solu ionare a contesta iei  ..........................................................................1554

1. Istoricul reglement rii. Din interpretarea dispozi iilor Codului de procedur  
penal , a a cum acesta a intrat în vigoare la 1 februarie 2014, rezulta c  este posibil  doar 
contestarea împotriva m surii asigur torii luate de procuror (într-o opinie, alternativ se 
putea folosi procedura prev zut  de art. 336 i urm. C.proc.pen.; a se vedea M. Udroiu, 
Procedur  penal . Partea general . Noul Cod de procedur  penal , op. cit., 2014, p. 604; 
în sens contrar, a se vedea A. Zara  u, Procedur  penal . Partea general . Partea special , 
op. cit., 2014, p. 248), iar nu i împotriva celei luate de judec torul de camer  preliminar  
ori de instan  în cursul procesului penal, justi  carea  ind aceea c  într-o asemenea 
situa ie controlul judiciar este încorporat. Am ar tat, la acel moment (a se vedea edi ia I 
a prezentei lucr ri) c , în opinia noastr , o asemenea prevedere este neconstitu ional  în 
m sura în care nu permite nicio cale de atac pentru o m sur  asigur torie nelegal , mai 
ales în cazul în care o ter  persoan  interesat  nu a avut ocazia s  fac  ap r ri cu privire 
la luarea m surii. Ar tam cu aceea i ocazie c , de exemplu, dac  judec torul de camer  
preliminar  ori instan a de judecat  decidea s  ia o m sur  asigur torie cu privire la un bun 
apar inând unei persoane fa  de care nu pot   luate astfel de m suri ori fa  de o persoan  
care pretinde drepturi asupra bunului respectiv (de pild , un drept real de ipotec ) i care 
nu au fost citate în procesul penal [în ciuda dispozi iilor art. 366 alin. (3) C.proc.pen., 
în cazul con  sc rii, ori a posibilit ii de citare a altor persoane potrivit art. 353 alin. (1) 
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C.proc.pen.], ar   rezultat c  o asemenea m sur  nu poate   contestat  (în multe situa ii, 
nici m car pe calea contesta iei prev zute la art. 347 C.proc.pen., întrucât titularii acesteia 
nu pot   decât p r ile). Eventual, cu preciz rile de mai sus, s-ar   putut solicita ridicarea 
m surii asigur torii (a se vedea supra comentariul art. 249, pct. 12),  ind totu i evident , 
în acest caz, problema de reglementare a contesta iei prev zute de art. 250 C.proc.pen. 

Desigur, dac  m sura asigur torie era luat  în aceste condi ii (deci, f r  citare) de prima 
instan  prin hot rârea pronun at  pe fondul cauzei, aceast  solu ie putea   atacat  prin 
intermediul c ii de atac a apelului [în acest sens, art. 409 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. recunoa te 
posibilitatea formul rii apelului oric rei persoane v t mate printr-o m sur  sau un act al 
instan ei]. Acest text permitea i formularea apelului pe motivul nelegalit ii lu rii unei 
m suri asigur torii de c tre instan a de fond; cu toate acestea, textul de lege nu oferea o cale 
de atac rapid  cu privire la m surile asigur torii luate de instan a de fond i nici nu rezolva 
problema m surilor luate de instan a de apel în cursul judec ii. Iar dac  m sura asigur torie 
era luat  direct prin hot rârea instan ei de apel, în conformitate cu art. 422, nu mai exista decât 
posibilitatea contest rii modului de aducere la îndeplinire a m surii la instan a civil , potrivit 
art. 250 alin. (8) C.proc.pen. (în acest sens, a se vedea i A. Cri u, Drept procesual penal, 
ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2011, p. 351) ori cea a contesta iei la executare, dar în 
niciuna dintre situa ii nu ar   putut   invocate motive ce ineau de nelegalitatea m surii. 
Contesta ia în anulare întemeiat  pe motivul prev zut de art. 426 lit. a) C.proc.pen. nu ar   fost 
nici ea admisibil , întrucât nu ar   fost vorba de lipsa cit rii unei p r i. 

Având în vedere cele expuse mai sus, apreciam c  ar trebui s  se recunoasc  în mod 
expres o cale de atac efectiv  împotriva lu rii m surii asigur torii dispuse de judec torul 
de camer  preliminar  ori de instan , cel pu in în cazurile în care persoana c reia îi 
apar in bunurile ori care invoc  alte drepturi asupra lor nu a putut face ap r ri în acest 
sens; o asemenea cale de atac putea   promovat  doar în temeiul garan iilor instituite 
de art. 6 i 13 din Conven ia european  a drepturilor omului (subliniem c  este vorba 
despre garan iile recunoscute în materie civil , iar nu penal , standardul CEDO în materia 
m surilor asigur torii  ind controlul judec toresc – iar nu dublul grad de jurisdic ie – 
adic  posibilitatea ca persoana vizat  de m surile asigur torii s    putut face ap r ri în 
fa a unei instan e; a se vedea i A.R. Tranda  r, Protec ia drepturilor fundamentale ale 
persoanelor juridice în jurispruden a CEDO, Ed. C.H. Beck. Bucure ti, 2015, nr. 85). 

Aceast  problem  a fost supus  controlului Cur ii Constitu ionale, îns , ini ial, solu ia 
oferit  de instan a de contencios constitu ional nu înl tura dubiile. Astfel, prin Decizia 
nr. 207 din 31 martie 2015, s-a re inut c  instituirea sechestrului nu reprezint  o acuza ie 
în materie penal , astfel încât nu este necesar  respectarea dublului grad de jurisdic ie; în 
m sura în care sechestrul a fost în  in at de instan , controlul judec toresc exist , aceasta 
 ind singura cerin  dedus  jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului. Trebuie 

men ionat c , în dosarul în care s-a ridicat excep ia de neconstitu ionalitate, m sura luat  de 
instan a de fond putea   contestat  pe calea apelului, iar persoana ale c rei bunuri formau 
obiectul sechestrului era chiar inculpatul (în acela i sens, a se vedea i D.C.C. nr. 497 din 
23 iunie 2015). Solu ia ar   fost poate just  dac  ea ar   r mas aplicabil  strict în situa ia 
expus  (m sur  luat  fa  de inculpat, de instan a de fond). În mod regretabil, interpretarea 
a fost extins  cu titlu de principiu; astfel, în Decizia nr. 543 din 14 iulie 2015 – în care 
problema fusese ridicat  de o persoan  care nu era parte în procesul penal, ale c rei bunuri 
fuseser  sechestrate în vederea con  sc rii speciale de c tre instan a de apel – se face 
trimitere la acelea i argumente anterior men ionate. 
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Îns , prin Decizia nr. 24 din 20 ianuarie 2016, Curtea Constitu ional  a decis c  standardul 
prev zut de Conven ia European  a Drepturilor Omului este unul minimal, statele putând oferi 
garan ii mai mari, astfel încât a re inut c  „solu ia legislativ  cuprins  în art. 250 alin. (6) 
C.proc.pen., care nu permite i contestarea lu rii m surii asigur torii de c tre judec torul de 
camer  preliminar  ori de c tre instan a de judecat , este neconstitu ional . Curtea a re inut 
c  dispozi iile criticate contravin prevederilor constitu ionale ale art. 21 coroborate cu cele 
ale art. 129, referitoare la accesul liber la justi ie i exercitarea c ilor de atac, precum i 
prevederilor art. 44 din Legea fundamental , care consacr  dreptul de proprietate privat ”. 
Motivarea acestei hot râri nu las  niciun fel de dubiu cu privire la solu ia adoptat . Astfel, 
Curtea a plecat de la premisa c  „în cazul în care m sura a fost luat  cu prilejul solu ion rii 
apelului, contestarea ei nu mai este posibil , neexistând nicio cale de atac. A a  ind, prin 
prisma acestei noi abord ri, Curtea consider  necesar  reconsiderarea jurispruden ei în 
materie, urmând s  admit  excep ia de neconstitu ionalitate invocat  în prezenta cauz ” 
(parag. 18). În esen , Curtea a statuat c  inculpatul, persoana responsabil  civilmente, ori alte 
persoane interesate sunt lipsite de dreptul de acces la justi ie, întrucât legea nu dispune de nicio 
cale de atac împotriva m surii, hot rârea prin care a fost luat  m sura asigur torie de instan a 
de apel nemaiputând   atacat , astfel încât „excluderea de la controlul judec toresc imediat 
a încheierii prin care judec torul de camer  preliminar  sau instan a de judecat  dispune 
cu privire la m suri asigur torii în procesul penal determin  o înc lcare a accesului liber la 
justi ie, întrucât, pe de o parte, persoanele interesate sunt private de o garan ie procedural  
efectiv  pentru ap rarea dreptului lor de proprietate afectat prin instituirea acestor m suri, 
iar, pe de alt  parte, se aduce atingere substan ei dreptului statuat prin dispozi iile art. 21 
alin. (1) din Legea fundamental  în ipoteza în care m sura asiguratorie a fost dispus  în apel” 
(parag. 21). Mai departe, arat  Curtea, „exigen a este cu atât mai evident  cu cât hot rârea 
instan ei de fond, punând cap t con  ictului de drept penal, intr  în categoria actelor prin 
care se înf ptuie te justi ia i a c ror veri  care de c tre instan a de apel se realizeaz , din 
perspectiva asigur rii unui standard cât mai apropiat de cel al unei protec ii normale a 
dreptului la un proces echitabil, într-un timp mult prea mare” (parag. 25). Imposibilitatea 
atac rii hot rârii a fost considerat  a adar ca aducând atingere nu doar dreptului de acces la 
justi ie, dar i dreptului de proprietate („în lipsa asigur rii unui control judec toresc e  cient 
asupra m surii de indisponibilizare a bunurilor în cursul unui proces penal, statul nu- i 
îndepline te obliga ia constitu ional  de a garanta proprietatea privat  persoanei  zice/
juridice” – parag. 30) i dreptului la ap rare, prin exercitarea c ilor legale de atac (parag. 28).

2. Obiectul reglement rii. În lumina Deciziei Cur ii Constitu ionale men ionate mai 
sus, a devenit, a adar, posibil  i contesta ia împotriva lu rii m surii asigur torii dispuse 
de judec torul de camer  preliminar  sau de instan  (contesta ia împotriva hot rârii 
prin care se respinge luarea m surii asigur torii ne  ind admisibil ). Consacrarea pe 
plan legislativ a acestei solu ii a venit prin O.U.G. nr. 18/2016, care a introdus art. 2501 
C.proc.pen. Acesta reglementeaz  modalitatea de contestare a m surilor asigur torii 
dispuse de judec torul de camer  preliminar , de instan a de judecat  ori de instan a de 
apel în cursul judec ii. Pentru a asigura o reglementare echilibrat , ar   fost poate potrivit 
ca art. 250 s  se refere la contesta ia împotriva m surilor asigur torii dispuse de procuror 
ori a modului de aducere la îndeplinire a acestora, iar art. 2501 s  aib  în vedere atât 
contesta ia împotriva m surilor asigur torii dispuse în cursul judec ii. 

Pe de alt  parte, se poate observa c  nici noua reglementare nu rezolv  problema m su-
rilor asigur torii dispuse direct prin decizia instan ei de apel (Decizia Cur ii Constitu ionale 
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referindu-se, de altfel, în mod speci  c doar la încheierea instan ei de apel prin care se dispun 
m suri asigur torii), împrejurare care este de natur  s  ridice noi critici de neconstitu-
ionalitate în situa ia care nu ar trebui s  existe în mod normal în care persoana vizat  de 

respectivele m suri nu a fost citat  sau/ i nu a putut face ap r ri cu privire la luarea m surilor 
asigur torii [de regul , asemenea contesta ii sunt cali  cate drept contesta ii împotriva 
aducerii la îndeplinire a m surilor asigur torii i sunt respinse f r  a   analizat fondul 
cauzei – a se vedea, pentru o solu ie anterioar  modi  c rii Codului de procedur  penal  
prin O.U.G. nr. 18/2016, C.A. Bucure ti, Sec ia penal , decizia nr. 303 din 21 august 2014 
(www.rolii.ro)]. Pân  la reglementarea expres  a acestei situa ii, r mâne deschis  posibilitatea 
unei contesta ii întemeiate pe dispozi iile art. 6 i 13 din Conven ie. 

O astfel de solu ie a fost oferit  de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, într-un dosar având 
ca obiect o contesta ie împotriva m surilor asigur torii dispuse prin decizia instan ei de apel 
asupra bunurilor apar inând unor persoane juridice care nu erau parte în proces i care nu 
au fost citate la judecarea apelului, ne  ind nominalizate nici prin hot râre, ci identi  cate 
ulterior de ANAF în faza de aducere la îndeplinire a m surilor asigur torii. Instan a suprem  
a decis c  o astfel de contesta ie este admisibil , întrucât „caracterul jurisdic ional garantat 
în materia drepturilor protejate de art. 6 CEDO i art. 1 din Protocolul nr. 1 i caracterul 
contradictoriu al procedurii presupun, în primul rând, o judecat  a m surii înainte ca acesta 
s   e dispus , ceea ce în cauza de fa  lipse te”, iar „persoanele juridice contestatoare 
mai-sus men ionate nu au bene  ciat de accesul la o instan  (...) eforturile de a supune 
fondul preten iilor cenzurii unui judec tor au e uat, cererile anterioare  ind respinse ca 
inadmisibile sau ca nefondate, în acest din urm  caz f r  antamarea fondului. Hot rârile 
pronun ate anterior s-au m rginit a sublinia motivele pentru care c ile procesuale alese 
(contesta ie la titlu, contesta ie în anulare) nu erau utile demersului juridic urm rit. Or, 
potrivit textului art. 13 din CEDO «remediul» care trebuie s  se a  e la dispozi ia oric rei 
persoane ce se pretinde victim  a unei viol ri a Conven iei trebuie s   e efectiv. Cu eviden , 
aceast  condi ie este strâns legat  de condi ia de admisibilitate a sesiz rii” (a se vedea 
I.C.C.J., Sentin a penal , încheierea nr. 1498 din 5 decembrie 2016). 

Dimpotriv , ignorând solu iile existente în practica judiciar , precum i faptul c  m sura 
con  sc rii decis  de instan  nu are i o component  imediat  de indisponibilizare, ceea 
ce ar justi  ca luarea m surilor asigur torii chiar i în aceast  faz , Curtea Constitu ional  
pare a considera c  m surile asigur torii nu pot   luate direct în apel, apreciind c  „prin 
solu ionarea de  nitiv  a cauzei, instan a de judecat  va dispune  e con  scarea bunurilor 
sechestrate în cursul judec ii,  e folosirea lor pentru repararea pagubei produse 
prin infrac iune, ori pentru plata amenzilor sau a cheltuielilor judiciare,  e ridicarea 
seches trului asigur tor, în situa ia în care constat  c  bunurile indisponibilizate nu 
sunt necesare pentru punerea în executare a hot rârii judec tore ti pronun ate. Or, 
hot  rârea de  nitiv  este executorie, din momentul pronun rii, i cu privire la aceste 
aspecte, astfel c  luarea m surilor asigur torii prin decizie nu are ra iune, motiv pentru 
care legiuitorul nu a prev zut-o. Prin urmare, dispunerea m surilor analizate printr-o 
hot râre judec toreasc  de  nitiv  nu se justi  c , prin raportare la ra iunea no iunii de 
«m suri asigur torii», motiv pentru care nu a fost reglementat  de c tre legiuitor nici 
ipoteza contest rii m surilor asigur torii dispuse prin astfel de hot râri” (a se vedea 
D.C.C. nr. 698 din 7 noiembrie 2017, M.Of. nr. 994 din 14 decembrie 2017, citat  i în 
V.I. Pu ca u, C. Ghigheci, Codul de procedur  penal  adnotat. Volumul I. Partea general , 
Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2019, p. 567).
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În ciuda acestei abord ri a Cur ii Constitu ionale, reiterat  i prin D.C.C. nr. 633 din 
29 noiembrie 2018, M.Of. nr. 1020 din 29 noiembrie 2018 (a se vedea în special parag. 
731-732 prin care Curtea a declarat neconstitu ional  propunerea care viza posibilitatea de 
contestare a m surilor asigur torii luate direct prin decizia instan ei de apel), prin Legea 
nr. 228/2020, s-a introdus un alineat nou la art. 2501 C.proc.pen., care prevede c  „în cazul 
în care m sura asigur torie s-a dispus direct prin hot rârea instan ei de apel, dispozi iile 
alin. (1)-(3) se aplic  în mod corespunz tor”. A a cum ar tam, problema viza doar situa ia 
(anormal ) în care m surile asigur torii luate direct prin decizie vizau bunurile unor 
persoane care nu au fost parte în procesul penal, situa ie pentru care se putea institui, 
eventual, o cale de atac distinct  (sau se putea considera admisibil  contesta ia în temeiul 
dispozi iilor Conven iei europene, a a cum a decis i instan a suprem  în exemplul de mai 
sus). Pentru toate celelalte situa ii, hot rârea penal  pronun at  în apel nu ar trebui s  poat  
  supus  niciunei c i de atac (pentru discu iile privind modi  carea legislativ , precum i 

pentru distinc ia între dublul grad de jurisdic ie i accesul la instan , a se vedea A.R. 
Tranda  r, I. Kuglay, Octombrie cânt  din vânt: contestarea m surilor asigur torii dispuse 
prin decizia instan ei de apel în lumina noilor modi  c ri aduse Codului de procedur  
penal , publicat pe www.juridice.ro la 26.10.2020).

3. Titularii contesta iei. Contesta ia prev zut  de art. 2501 C.proc.pen. poate   formulat  
de inculpat, procuror sau orice alt  persoan  interesat ,  ind valabile considera iile 
efectuate anterior (a se vedea supra comentariul art. 250). 

4. Termenul de formulare a contesta iei. Spre deosebire de contesta ia prev zut  la 
art. 250 C.proc.pen., contesta ia împotriva m surilor asigur torii dispuse de judec torul 
de camer  preliminar , de instan a de judecat  ori de instan a de apel poate   introdus  
în termen de 48 de ore de la pronun are sau, dup  caz, de la comunicare. Pentru u urin a 
reglement rii, nu vedem niciun motiv pentru care legiuitorul nu ar   putut prevedea acela i 
termen de 3 zile ca în cazul contesta iei prev zute de art. 250 C.proc.pen. 

5. Procedura de solu ionare a contesta iei. Contesta ia se depune în termenul prev zut 
de lege la judec torul de camer  preliminar  ori la instan a care a pronun at încheierea. 
Aceasta se înainteaz , împreun  cu dosarul cauzei, dup  caz, judec torului de camer  
preliminar  de la instan a ierarhic superioar , respectiv instan ei ierarhic superioare, în 
termen de 48 de ore de la înregistrare (acest termen  ind unul de recomandare). În cazul 
în care se contest  o încheiere dispus  de I.C.C.J., va   competent un complet format 
din 2 judec tori de camer  preliminar  sau, respectiv, Completul de 5 judec tori, atunci 
când m sura asigur torie este luat  de un complet apar inând Sec iei penal  a instan ei 
supreme, ca instan  de fond sau de apel. 

Contesta ia nu este suspensiv  de executare i se solu ioneaz  în termen de 5 zile de 
la înregistrare, în edin  public , cu participarea procurorului i cu citarea inculpatului i 
a p r ilor interesate care au formulat-o. Prevederile art. 4251 care se refer  la solu ionarea 
contesta iei i urm toarele se aplic  în mod corespunz tor. 

Art. 251. Organele care aduc la îndeplinire m surile asigur torii
Ordonan a sau încheierea de luare a m surii asigur torii se aduce la îndeplinire de 

c tre organele de cercetare penal , precum i de c tre organele competente potrivit legii, 
din dispozi ia organului de urm rire penal  sau a judec torului de camer  preliminar  ori 
a instan ei de judecat , dup  caz. 
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Art. 311. Ex  nderea urm ririi penale sau schimbarea încadr rii juridice
(1) În cazul în care, dup  începerea urm ririi penale, organul de urm rire penal  constat  

fapte noi, date cu privire la par  ciparea unor alte persoane sau împrejur ri, care pot duce la 
schimbarea încadr rii juridice a faptei, dispune ex  nderea urm ririi penale sau schimbarea 
încadr rii juridice.

(2) Când urm rirea penal  se efectueaz  fa  de o persoan , ex  nderea dispus  de 
organul de cercetare penal  se supune con  rm rii mo  vate a procurorului care suprave-
gheaz  urm rirea penal , în termen de cel mult 3 zile de la data emiterii ordonan ei, organul 
de cercetare penal   ind obligat s  prezinte totodat  i dosarul cauzei.

(3) Organul judiciar care a dispus ex  nderea urm ririi penale sau schimbarea încadr rii 
juridice este obligat s  îl informeze pe suspect despre faptele noi cu privire la care s-a dispus 
ex  nderea ori cu privire la schimbarea încadr rii juridice.

(4) În cazul în care ex  nderea urm ririi penale s-a dispus cu privire la mai multe per-
soane, organul de urm rire penal  are obliga ia s  procedeze fa  de aceste persoane 
potrivit art. 307.

(5) Procurorul sesizat de organul de cercetare în urma ex  nderii urm ririi penale sau din 
o  ciu cu privire la ipotezele prev zute la alin. (1) poate dispune ex  nderea ac iunii penale 
cu privire la aspectele noi.
Corela ii legislative: art. 305, art. 307 C.proc.pen.

Comentariu
Institu ia vizeaz  ipotezele în care este necesar  modi  carea cadrului procesual în care 

se efectueaz  urm rirea penal , determinat ini ial de c tre organul judiciar, ca urmare a 
constat rii unor împrejur ri care nu au fost avute în vedere,  e din perspectiva situa iei de 
fapt,  e a încadr rii juridice.

Astfel, pot exista mai multe ipoteze, în func ie de stadiul procesual i dup  cum împre-
ju r rile nou avute în vedere privesc exclusiv situa ia de fapt, exclusiv încadrarea juridic  
sau ambele aspecte:

a) urm rirea penal  a fost început  cu privire la fapt , f r  a se   dispus efectuarea 
urm  ririi penale cu privire la o anumit  persoan . Se va putea dispune  e extinderea 
urm ririi penale cu privire la o alt  fapt , având în vedere c  în aceast  etap  nu se pune 
problema extinderii cu privire la alte persoane,  e schimbarea încadr rii juridice a faptei 
pentru care s-a dispus ini ial începerea urm ririi penale, dac  împrejurarea nou  determin  
o alt  cali  care. De asemenea, pot   situa ii în care se ob in date cu privire la o nou  
fapt  care atrage i o alt  încadrare juridic  a faptei pentru care se efectuau deja cercet ri, 
situa ie în care se va dispune atât extinderea urm ririi penale cu privire la o alt  fapt , cât 
i schimbarea încadr rii juridice, printr-o ordonan  cu dispozitiv complex.

Cu titlu de exemplu, atunci când urm rirea penal  vizeaz  s vâr irea unei infrac iuni de 
furt, iar din probe rezult  c  dup  luarea bunului autorul faptei a lovit o persoan  pentru a- i 
asigura sc parea, trebuie dispus  atât extinderea cadrului procesual cu privire la noul fapt 
material, cât i schimbarea încadr rii juridice în infrac iunea de tâlh rie, constatând c  cele 
dou  acte materiale sunt componente ale unei complexit i legale. Acela i ra ionament este 
aplicabil i atunci când este vorba despre s vâr irea unei infrac iuni în form  continuat .

b) s-a dispus efectuarea urm ririi penale fa  de o anumit  persoan , caz în care extin-
derea urm ririi penale va putea   dispus  atât cu privire la o alt  fapt  s vâr it  de aceea i 
persoan , cât i cu privire la participarea unei alte persoane la fapta cu care a fost sesizat 
ini ial organul de urm rire penal . Aceste împrejur ri pot atrage, la rândul lor, o alt  
încadrare juridic  a faptei, cum am ar tat anterior.
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Pentru noile fapte sau persoane nu este necesar  o nou  dispozi ie de începere sau 
efectuare în continuare a urm ririi penale. Participantul fa  de care se dispune extinderea 
urm ririi penale dobânde te prin acest act calitatea de suspect, iar organul judiciar trebuie 
s  procedeze potrivit art. 307 C.proc.pen.

Extinderea urm ririi penale într-o cauz  în care se dispusese punerea în mi care a 
ac iunii penale nu modi  c  limitele ac iunii penale, având în vedere c  institu ia extinderii 
vizeaz  exclusiv limitele urm ririi penale, efectuat   e in rem,  e in personam. În aceste 
situa ii este necesar  o dispozi ie expres  a procurorului care s  extind  ac iunea penal  
cu privire la noile fapte i noile persoane, dispozi ie care poate   cuprins  în aceea i 
ordonan  prin care s-a dispus extinderea urm ririi penale.

În schimb, dac  se dispune schimbarea încadr rii juridice a unei fapte pentru care s-a 
dispus anterior punerea în mi care a ac iunii penale, nu este necesar  emiterea unui nou 
act de inculpare care s  vizeze noua cali  care a faptei.

Competen a de a dispune extinderea apar ine organului care efectueaz  urm rirea 
penal ; în cazul în care m sura a fost dispus  de organele de cercetare, iar în cauz  
urm rirea penal  se efectua in personam, ea este supus  con  rm rii de c tre procuror. 
Se realizeaz  astfel o simetrie a reglement rii, dobândirea calit ii de suspect de c tre o 
persoan   ind supus  controlului procurorului, indiferent dac  s-a f cut potrivit acestui 
text sau în baza art. 305 alin. (3) C.proc.pen.

Nu este supus  con  rm rii procurorului schimbarea încadr rii juridice dispuse de 
organele de cercetare penal , indiferent de etapa urm ririi penale în care aceasta intervine.

Informarea suspectului este obligatorie atât în cazul extinderii urm ririi penale, cât i 
în situa ia schimb rii încadr rii juridice; textul alin. (3) a fost modi  cat în acest sens prin 
Legea nr. 228/2020, ca urmare a D.C.C. nr. 90/2017.

S-a pus problema, în practica judiciar , cum se va proceda atunci când din cercet rile 
efectuate în cauz  rezult  o alt  situa ie de fapt decât cea re inut  ini ial, f r  ca diferen ele 
s   e de natur  a determina extinderea urm ririi penale, a ac iunii penale (diferen e de natur  
spa io-temporal ), ori schimbarea încadr rii juridice. În acest caz, în opinia noastr , organul 
de urm rire penal  nu va emite o ordonan  prin care s  dispun  cu privire la urm rirea 
panal , la ac iunea penal  sau la încadrarea juridic , ci va aduce la cuno tin a persoanei 
cercetate aspectele de noutate intervenite, încheind despre aceasta un proces-verbal. În acest 
fel persoana va   informat  pe toat  durata procedurii, cu exactitate, despre acuza ia ce i se 
aduce, ceea ce constituie o component  a respect rii dreptului la ap rare.

Sec iunea a 2-a. Suspendarea urm ririi penale

Art. 312. Cazurile de suspendare
(1) În cazul când se constat  printr-o exper  z  medico-legal  c  suspectul sau inculpatul 

sufer  de o boal  grav , care îl împiedic  s  ia parte la procesul penal, organul de cercetare 
penal  înainteaz  procurorului propunerile sale împreun  cu dosarul, pentru a dispune 
suspendarea urm ririi penale.

(11) Procurorul dispune suspendarea urm ririi penale numai dac , luând în considerare 
toate circumstan ele cauzei, apreciaz  c  suspectul sau inculpatul nu ar putea   audiat la 
locul unde se a   sau prin intermediul videoconferin ei ori c  audierea lui în acest mod ar 
aduce a  ngere drepturilor sale ori bunei desf ur ri a urm ririi penale.
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Pentru noile fapte sau persoane nu este necesar  o nou  dispozi ie de începere sau 
efectuare în continuare a urm ririi penale. Participantul fa  de care se dispune extinderea 
urm ririi penale dobânde te prin acest act calitatea de suspect, iar organul judiciar trebuie 
s  procedeze potrivit art. 307 C.proc.pen.

Extinderea urm ririi penale într-o cauz  în care se dispusese punerea în mi care a 
ac iunii penale nu modi  c  limitele ac iunii penale, având în vedere c  institu ia extinderii 
vizeaz  exclusiv limitele urm ririi penale, efectuat   e in rem,  e in personam. În aceste 
situa ii este necesar  o dispozi ie expres  a procurorului care s  extind  ac iunea penal  
cu privire la noile fapte i noile persoane, dispozi ie care poate   cuprins  în aceea i 
ordonan  prin care s-a dispus extinderea urm ririi penale.

În schimb, dac  se dispune schimbarea încadr rii juridice a unei fapte pentru care s-a 
dispus anterior punerea în mi care a ac iunii penale, nu este necesar  emiterea unui nou 
act de inculpare care s  vizeze noua cali  care a faptei.

Competen a de a dispune extinderea apar ine organului care efectueaz  urm rirea 
penal ; în cazul în care m sura a fost dispus  de organele de cercetare, iar în cauz  
urm rirea penal  se efectua in personam, ea este supus  con  rm rii de c tre procuror. 
Se realizeaz  astfel o simetrie a reglement rii, dobândirea calit ii de suspect de c tre o 
persoan   ind supus  controlului procurorului, indiferent dac  s-a f cut potrivit acestui 
text sau în baza art. 305 alin. (3) C.proc.pen.

Nu este supus  con  rm rii procurorului schimbarea încadr rii juridice dispuse de 
organele de cercetare penal , indiferent de etapa urm ririi penale în care aceasta intervine.

Informarea suspectului este obligatorie atât în cazul extinderii urm ririi penale, cât i 
în situa ia schimb rii încadr rii juridice; textul alin. (3) a fost modi  cat în acest sens prin 
Legea nr. 228/2020, ca urmare a D.C.C. nr. 90/2017.

S-a pus problema, în practica judiciar , cum se va proceda atunci când din cercet rile 
efectuate în cauz  rezult  o alt  situa ie de fapt decât cea re inut  ini ial, f r  ca diferen ele 
s   e de natur  a determina extinderea urm ririi penale, a ac iunii penale (diferen e de natur  
spa io-temporal ), ori schimbarea încadr rii juridice. În acest caz, în opinia noastr , organul 
de urm rire penal  nu va emite o ordonan  prin care s  dispun  cu privire la urm rirea 
panal , la ac iunea penal  sau la încadrarea juridic , ci va aduce la cuno tin a persoanei 
cercetate aspectele de noutate intervenite, încheind despre aceasta un proces-verbal. În acest 
fel persoana va   informat  pe toat  durata procedurii, cu exactitate, despre acuza ia ce i se 
aduce, ceea ce constituie o component  a respect rii dreptului la ap rare.

Sec iunea a 2-a. Suspendarea urm ririi penale

Art. 312. Cazurile de suspendare
(1) În cazul când se constat  printr-o exper  z  medico-legal  c  suspectul sau inculpatul 

sufer  de o boal  grav , care îl împiedic  s  ia parte la procesul penal, organul de cercetare 
penal  înainteaz  procurorului propunerile sale împreun  cu dosarul, pentru a dispune 
suspendarea urm ririi penale.

(11) Procurorul dispune suspendarea urm ririi penale numai dac , luând în considerare 
toate circumstan ele cauzei, apreciaz  c  suspectul sau inculpatul nu ar putea   audiat la 
locul unde se a   sau prin intermediul videoconferin ei ori c  audierea lui în acest mod ar 
aduce a  ngere drepturilor sale ori bunei desf ur ri a urm ririi penale.
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(12) Dac  nu se dispune suspendarea urm ririi penale, audierea suspectului sau inculpatului 
la locul unde se a   sau prin videoconferin  nu poate avea loc decât în prezen a avocatului.

(2) Suspendarea urm ririi penale se dispune i în situa ia în care exist  un impediment 
legal temporar pentru punerea în mi care a ac iunii penale fa  de o persoan .

(3) Suspendarea urm ririi penale se dispune i pe perioada desf ur rii procedurii de 
mediere, potrivit legii.
Corela ii legislative: art. 84, art. 96 din Constitu ie; art. 156 alin. (1) C.pen.

Comentariu
Suspendarea urm ririi penale presupune întreruperea activit ilor procesuale efectuate 

de organele judiciare ca urmare a existen ei unui impediment temporar la desf urarea în 
continuare a procesului penal. 

Suspendarea dureaz  pân  la dispari ia impedimentului, iar pentru aceast  perioad  
opereaz  suspendarea prescrip iei r spunderii penale conform art. 156 alin. (1) C.pen. 
Totodat , potrivit art. 27 alin. (3) C.proc.pen., partea civil  poate p r si procesul penal, 
putând formula ac iune civil  în fa a instan ei civile. 

Suspendarea urm ririi penale nu intervine de drept, ci este dispus  prin ordonan , iar 
competen a apar ine exclusiv procurorului.

Existen a unui caz de suspendare nu împiedic  începerea urm ririi penale cu privire 
la fapt .

Cazurile de suspendare au fost completate de Codul de procedur  penal , astfel încât, 
pe lâng  situa ia bolii grave care împiedic  suspectul sau inculpatul s  participe la procesul 
penal, existent  i în vechea reglementare, au fost introduse cea a impedimentului legal 
temporar i a desf ur rii procedurii de mediere.

Ca i în regimul Codului de procedur  penal  din 1968, suspendarea se poate dispune pe 
temei de boal  doar dac  sunt îndeplinite, cumulativ, urm toarele condi ii: 1. boala împiedic  
participarea suspectului ori a inculpatului la activit ile procesuale; medicul legist, a c rui 
opinie este obligatorie, trebuie s  se pronun e în mod expres asupra acestei împrejur ri; 
2. suspectul sau inculpatul nu poate s   e audiat, prin videoconferin , la locul în care se a  , 
f r  ca acest lucru s  aduc  atingere drepturilor sale sau bunei desf ur ri a procesului penal.

Nu se poate dispune suspendarea urm ririi penale în temeiul art. 312 alin. (1) C.proc.pen. 
dac  în cauz  nu s-a dispus efectuarea în continuare a urm ririi penale fa  de suspect ori 
dac  o boal  grav  împiedic  participarea la proces a persoanei v t mate sau a p r ii civile.

Impedimentele legale temporare pot   prev zute în Codul de procedur  penal  sau în 
alte acte normative. Astfel, potrivit art. 84 din Constitu ie, Pre edintele României se bucur  
de imunitate, iar potrivit art. 96 alin. (1) din Constitu ie, „Camera Deputa ilor i Senatul, în 
edin  comun , cu votul a cel pu in dou  treimi din num rul deputa ilor i senatorilor, pot 

hot rî punerea sub acuzare a Pre edintelui României pentru înalt  tr dare”. Din interpretarea 
acestor texte, Curtea Constitu ional  a stabilit, prin Decizia nr. 678 din 23 iunie 2014, c  
în virtutea inviolabilit ii de care se bucur  mandatul preziden ial, pe perioada exercit rii 
acestuia, Pre edintele nu poate   supus niciunei proceduri judiciare penale, cu excep ia 
situa iei prev zute de art. 96 din Constitu ie,  ind aplicabile dispozi iile art. 312 alin. (2) 
C.proc.pen. Având în vedere caracterul imperativ al interdic iei de a supune Pre edintele unei 
proceduri judiciare, suspendarea va   dispus  anterior efectu rii în continuare a urm ririi 
penale fa  de suspect, dac  impedimentul apare în aceast  faz  procesual .
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Suspendarea urm ririi penale pe perioada desf ur rii procedurii de mediere se dispune 
potrivit dispozi iilor din legea special , respectiv Legea nr. 192/2006. Potrivit art. 70 
din acest act normativ, în cazul în care dup  începerea procesului penal se desf oar  
medierea cu privire la latura penal  (în cauzele pentru care retragerea plângerii prealabile 
sau împ carea p r ilor înl tur  r spunderea penal ), urm rirea penal  se poate suspenda 
în temeiul prezent rii de c tre p r i a contractului de mediere. Acesta este singurul caz în 
care suspendarea are caracter facultativ. Urm rirea penal  poate   suspendat  pe acest 
temei numai dup  ce s-a dispus efectuarea în continuare a urm ririi penale fa  de suspect, 
având în vedere referirea textului la p r i.

Art. 313. Sarcina organului de urm rire pe  mpul suspend rii
(1) Dup  suspendarea urm ririi penale, procurorul res  tuie dosarul cauzei organului de 

cercetare penal  ori poate dispune preluarea sa.
(2) Ordonan a de suspendare a urm ririi penale se comunic  p r ilor i subiec ilor 

procesuali principali.
(3) În  mpul cât urm rirea este suspendat , organele de cercetare penal  con  nu  s  

efectueze toate actele a c ror îndeplinire nu este împiedicat  de situa ia suspectului sau 
inculpatului, cu respectarea dreptului la ap rare al p r ilor sau subiec ilor procesuali. La 
reluarea urm ririi penale, actele efectuate în  mpul suspend rii pot   ref cute, dac  este 
posibil, la cererea suspectului sau inculpatului.

(4) Organul de cercetare penal  este obligat s  veri  ce periodic, dar nu mai târziu de 
3 luni de la data dispunerii suspend rii, dac  mai subzist  cauza care a determinat suspen-
darea urm ririi penale.

Comentariu
Principala obliga ie a organului de urm rire penal  pe durata suspend rii este de a veri  ca 

periodic dac  subzist  impedimentul care a determinat inciden a institu iei. Competen a de a 
dispune reluarea urm ririi penale apar ine procurorului, iar încetarea cauzei care a determinat 
suspendarea poate   dovedit  în orice mod (a se vedea infra comentariul art. 332).

Ca o excep ie de la dispozi iile generale, chiar dup  ce s-a dispus suspendarea urm ririi 
penale pot   efectuate actele a c ror îndeplinire nu aduce atingere dreptului la ap rare al 
suspectului sau inculpatului. 

Sec iunea a 3-a. Clasarea i renun area la urm rirea penal

Art. 314. Solu iile de neurm rire i netrimitere în judecat
(1) Dup  examinarea sesiz rii, când constat  c  au fost strânse probele necesare potrivit 

dispozi iilor art. 285, procurorul, la propunerea organului de urm rire penal  sau din o  ciu, 
solu ioneaz  cauza prin ordonan , dispunând:

a) clasarea, când nu exercit  ac iunea penal  ori, dup  caz, s  nge ac iunea penal  
exerci tat , întrucât exist  unul dintre cazurile prev zute la art. 16 alin. (1);

b) renun area la urm rirea penal , când nu exist  interes public pentru con  nuarea 
urm ririi penale.

(2) Procurorul întocme te o singur  ordonan  chiar dac  lucr rile dosarului privesc 
mai multe fapte ori mai mul i suspec i sau inculpa i i chiar dac  se dau acestora rezolv ri 
diferite conform alin. (1).
Corela ii legislative: art. 16, art. 285, art. 286, art. 288-294 C.proc.pen.
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cauzei [art. 112 alin. (2) lit. c) C.proc.pen.]. Astfel, dreptul de a propune probe, de a ridica 
excep ii i de a pune concluzii nu este limitat la latura civil  a cauzei, ci trebuie s  aib  
leg tur  cu solu ionarea laturii civile, putând   propuse, de exemplu, probe vizând latura 
penal  a cauzei, dac  in  uen eaz  solu ionarea laturii civile. 

Art. 366. Par  ciparea persoanei v t mate i a altor subiec i procesuali la judecat  
i drepturile acestora

(1) Persoana v t mat  poate   reprezentat  de avocat. 
(2) Persoana v t mat  poate formula cereri, ridica excep ii i pune concluzii în latura 

penal  a cauzei. 
(3) Persoanele ale c ror bunuri sunt supuse con  sc rii pot   reprezentate de avocat i 

pot formula cereri, ridica excep ii i pune concluzii cu privire la m sura con  sc rii.
Corela ii legislative: art. 93 alin. (4), art. 81 alin. (1) lit. b) C.proc.pen.

Comentariu
Mai întâi, re inem c  persoana v t mat , în calitatea sa de subiect procesual principal 

i aceea de subiect pasiv al infrac iunii, al raportului substan ial de con  ict are dreptul 
de a participa la proces i de a se folosi de acelea i mijloace procesuale recunoscute 
inculpatului. Astfel, remarc m c  persoana v t mat  poate formula cereri, ridica excep ii 
i pune concluzii pe latura penal  a cauzei, drepturi reglementate i în dispozi iile art. 81 

alin. (1) lit. b) C.proc.pen.
În al doilea rând, persoana v t mat  poate   reprezentat  de avocat ales în cursul 

judec rii cauzei. În cazul în care persoana v t mat  este o persoan  lipsit  de capacitate de 
exerci iu ori cu capacitate de exerci iu restrâns , asisten a juridic  este obligatorie [art. 93 
alin. (4) C.proc.pen.]. De asemenea, când organul judiciar apreciaz  c  din anumite motive 
persoana v t mat  nu i-ar putea face singur  ap rarea, dispune luarea m surilor pentru 
desemnarea unui avocat din o  ciu.

Persoanele ale c ror bunuri sunt supuse con  sc rii speciale sau extinse, altele decât 
p r ile, pot   reprezentate de avocat i î i pot ap ra interesele prin formularea de cereri, 
ridicarea de excep ii i formularea de concluzii cu privire la aceast  m sur . Dispozi ia are 
rolul de a asigura persoanei ale c rei bunuri sunt vizate cadrul în care s  î i exercite dreptul 
la ap rare, prin posibilitatea de a propune probe i de a formula obiec ii la m sura penal  
pus  în discu ie (CtEDO, Silickiene c. Lituania, hot rârea din 10 aprilie 2012, parag. 47). 

Art. 367. Suspendarea judec ii
(1) Când se constat  pe baza unei exper  ze medico-legale c  inculpatul sufer  de o 

boal  grav , care îl împiedic  s  par  cipe la judecat , instan a dispune, prin încheiere, 
suspendarea judec ii pân  când starea s n t ii inculpatului va permite par  ciparea 
acestuia la judecat .

(11) Instan a dispune suspendarea judec ii numai dac , luând în considerare toate 
circumstan ele cauzei, apreciaz  c  suspectul sau inculpatul nu ar putea   audiat la locul 
unde se a   sau prin intermediul videoconferin ei ori c  audierea lui în acest mod ar aduce 
a  ngere drepturilor sale ori bunei desf ur ri a judec ii.

(12) Dac  nu se dispune suspendarea judec ii, audierea suspectului sau inculpatului la 
locul unde se a   sau prin videoconferin  nu poate avea loc decât în prezen a avocatului.
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(2) Dac  sunt mai mul i inculpa i, iar temeiul suspend rii prive te numai pe unul dintre 
ei i disjungerea nu este posibil , se dispune suspendarea întregii cauze.

(3) Suspendarea judec ii se dispune i pe perioada desf ur rii procedurii de mediere, 
potrivit legii.

(4) Încheierea dat  în prim  instan  prin care s-a dispus cu privire la suspendarea 
cauzei poate   atacat  separat cu contesta ie la instan a ierarhic superioar  în termen de 
24 de ore de la pronun are, pentru procuror, p r ile i persoana v t mat  prezente, i de 
la comunicare, pentru p r ile sau persoana v t mat  care lipsesc. Contesta ia se depune la 
instan a care a pronun at încheierea atacat  i se înainteaz , împreun  cu dosarul cauzei, 
instan ei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

(5) Contesta ia nu suspend  executarea i se judec  în termen de 3 zile de la primirea dosarului.
(6) Procesul penal se reia din o  ciu de îndat  ce inculpatul poate par  cipa la judecat  

sau la încheierea procedurii de mediere, potrivit legii.
(7) Instan a de judecat  este obligat  s  veri  ce periodic, dar nu mai târziu de 3 luni, 

dac  mai subzist  cauza care a determinat suspendarea judec ii.
(8) Dac  inculpatul se a   în arest la domiciliu sau este arestat preven  v ori fa  de 

inculpat s-a dispus m sura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cau iune, se 
aplic  în mod corespunz tor prevederile art. 208.

(9) Ridicarea unei excep ii de necons  tu ionalitate nu suspend  judecarea cauzei.
Corela ii legislative: art. 70 alin. (1) i (2) din Legea nr. 192/2006; art. 208 C.proc.pen.

Comentariu 
Sumar
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Actualul Cod de procedur  penal  prevede urm toarele cazuri de suspendare a judec ii: 
suspendarea în caz de boal , suspendarea pe perioada desf ur rii procedurii de mediere 
(art. 367 C.proc.pen.), suspendarea în caz de extr dare activ  (art. 368 C.proc.pen.), 
sesizarea Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene [art. 2 alin. (3) din Legea nr. 340/2009, 
art. 267 alin. (2) i (3) TFUE], suspendarea judec rii cererii de reabilitare în cazul în care 
fa  de condamnat a fost pus  în mi care ac iunea penal  pentru alt  infrac iune [art. 533 
alin. (2) C.proc.pen.], suspendarea judec rii cauzei sau a dezbaterilor pân  la pronun area 
hot rârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept [art. 476 alin. (2) C.proc.pen.] (a 
se vedea i infra comentariile art. 533, art. 476).

1. Suspendarea în caz de boal . Acest caz de suspendare este incident în cazul în 
care se constat , pe baza unei expertize medico-legale, c  inculpatul sufer  de o boal  
grav , care îl împiedic  s  participe la judecat . Suspendarea este posibil  chiar i în 
cazul în care starea de boal  este rezultatul propriei activit i a inculpatului (Trib. Suprem, 
Sec ia penal , decizia nr. 641/1975, în C.D. 1975, p. 492). Prin Legea nr. 228/2020 a fost 
introdus  o condi ie suplimentar , în sensul c  suspendarea judec ii nu poate   dispus  
decât dac  luând în considerare toate circumstan ele cauzei, apreciaz  c  inculpatul nu ar 
putea   audiat la locul unde se a   sau prin intermediul videoconferin ei ori c  audierea în 
acest mod ar aduce atingere drepturilor sale ori bunei desf ur ri a judec ii. În ipoteza în 

1 

2 



Dispozi ii generale  Art. 367

 1927Andone-Bonta , Chi

care instan a nu dispune suspendarea, audierea inculpatului la locul unde se a   sau prin 
videoconferin  nu poate avea loc decât în prezen a avocatului (caz special de asisten  
juridic  obligatorie).

Suspendarea judec rii cauzei se dispune prin încheiere, pân  când starea s n t ii 
inculpatului va permite participarea acestuia la judecat . În cazul în care în aceea i cauz  
sunt mai mul i inculpa i, iar temeiul suspend rii prive te numai pe unul dintre ei, se 
dispune disjungerea cauzei; în ipoteza în care disjungerea nu este posibil , se dispune 
suspendarea întregii cauze.

Procesul penal se reia din o  ciu atunci când starea s n t ii inculpatului permite parti-
ci parea acestuia la judecat . 

De men ionat c  pe durata suspend rii procesului nu vor   efectuate acte speci  ce 
judec ii, afar  de veri  carea periodic  a m surilor preventive.

2. Suspendarea pe perioada desf ur rii procedurii de mediere. Dispozi iile art. 70 din 
Legea nr. 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator, astfel cum au fost 
modi  cate prin Legea nr. 255/2013, prev d c  în cazul în care medierea cu privire la latura 
penal  a cauzei se desf oar  dup  începerea procesului penal, judecata se poate suspenda 
(m sur  facultativ ), în temeiul prezent rii de c tre p r i a contractului de mediere, în vreme 
ce, potrivit dispozi iilor art. 367 alin. (3) C.proc.pen. (nemodi  cate prin Legea nr. 255/2013), 
suspendarea judec ii se dispune (m sur  obligatorie) i pe perioada desf ur rii procedurii 
de mediere, potrivit legii; fa  de aceast  necorelare legislativ , apreciem c  ne a  m în fa a 
unui caz de suspendare facultativ , iar nu obligatorie a judec ii în temeiul prezent rii de 
c tre p r i (inculpat i persoana v t mat ) a contractului de mediere care constituie actul 
necesar declan rii procedurii de mediere, ultima voin  a legiuitorului  ind aceea de a l sa 
la latitudinea instan ei dispunerea suspend rii judec ii indiferent dac  în cauz  inculpatul se 
a   în stare de libertate sau este supus unei m suri preventive.

Suspendarea dureaz  pân  când se închide procedura medierii, dar nu mai mult de 3 
luni de la data la care a fost dispus . 

Procesul penal se reia din o  ciu, imediat dup  primirea procesului-verbal prin care 
se constat  c  nu s-a încheiat în elegerea sau, dac  acesta nu se comunic , la expirarea 
termenului de 3 luni [art. 70 alin. (4) din Legea nr. 192/2006]. 

Dac  inculpatul se a   în arest la domiciliu sau este arestat preventiv ori fa  de 
inculpat s-a dispus m sura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cau iune, 
instan a trebuie s  veri  ce periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea i temeinicia 
m surii preventive, potrivit art. 208 C.proc.pen. 

3. Suspendarea în caz de sesizare a Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene. Sistemul 
trimiterilor preliminare reprezint  un mecanism fundamental al dreptului Uniunii Euro-
pene, mecanism menit s  confere instan elor na ionale mijloace de a asigura o interpre tare 
i aplicare uniform  a dreptului Uniunii Europene în toate statele membre (I.C.C.J., Sec ia 

penal , încheierea din data de 22.04.2019).
În cazul în care într-o cauz  pendinte instan a penal , care judec  cauza în prim grad 

de jurisdic ie, apreciaz  c  este necesar  ini ierea unui dialog judiciar (despre dialogul 
judec torilor, necesitatea i criticile acestui concept, a se vedea G. De Vergottini, Oltre 
il dialogo tra le Corti. Giugici, diritto straniero, comparazione, Ed. Il Mulino, Bologna, 
2010) cu instan a de contencios al dreptului Uniunii Europene, poate solicita Cur ii de 
Justi ie s  se pronun e cu titlu preliminar asupra problemei de drept ridicate, putând 
dispune consecutiv suspendarea judec ii [art. 2 alin. (1) i (3) din Legea nr. 340/2009, 
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art. 267 alin. (2) TFUE]. Sesizarea Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene i suspendarea 
judec ii sunt obligatorii când rezolvarea chestiunii de drept este necesar  judec rii cauzei 
în ultim  instan  [art. 2 alin. (2) i (3) din Legea nr. 340/2009, art. 267 alin. (3) TFUE].

Sesizarea Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene are caracterul unei chestiuni prejudiciale 
(a se vedea, infra art. 53), condi iile care trebuie întrunite în acest sens  ind urm toarele:
 i) sesizarea s  provin  de la un organ jurisdic ional, ii) într-o cauz  penal  pendinte 
iii) având ca obiect interpretarea sau validitatea normei Uniunii Europene iv) a  at  în 
leg tur  cu cauza. Momentul procesual unui asemenea demers judiciar trebuie s  cores-
pund  etapei procesuale la care instan a de trimitere este în m sur  s  de  neasc  starea de 
fapt i cadrul juridic al problemei. 

4. Calea de atac împotriva încheierii prin care s-a dispus cu privire la suspendarea 
judec rii cauzei. Încheierea dat  în prim  instan  prin care s-a dispus cu privire la suspendarea 
cauzei poate   atacat  separat cu contesta ie la instan a ierarhic superioar  în termen de 24 
de ore de la pronun are, pentru procuror, p r ile i persoana v t mat  prezente, i de la 
comunicare, pentru p r ile sau persoana v t mat  care lipsesc. În exprimarea legiuitorului, 
prin încheiere dat  în prim  instan  trebuie s  se în eleag  hot rârea pronun at  de prima 
instan , instan  care, de regul , nu se exprim  prin hot râri de  nitive. Per a contrario, când 
încheierea dat  cu privire la suspendarea judec ii este dispus  nu de c tre prima instan , ci 
de c tre instan a de apel, nu se va putea formula cale de atac, în acest caz  ind incident , în 
anumite condi ii, întreruperea cursului justi iei (în acela i sens, Gr. Theodoru, Tratat de drept 
procesual penal, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2013, p. 259). 

Contesta ia se depune la instan a care a pronun at încheierea atacat  i se înainteaz , îm-
preun  cu dosarul cauzei, instan ei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

Contesta ia nu suspend  executarea i se judec  în termen de 3 zile de la primirea dosarului.
5. Ridicarea unei excep ii de neconstitu ionalitate nu suspend  judecarea cauzei. 

Art. 367 alin. (9) C.proc.pen. re  ect  modi  c rile aduse C.proc.pen. din 1968 prin Legea 
nr. 177/2010, prin care au fost abrogate dispozi iile art. 303 alin. (6) C.proc.pen. din 1968, 
care prevedeau suspendarea obligatorie a judec rii cauzei în situa ia în care a fost ridicat  
o excep ie de neconstitu ionalitate, apreciat  ca admisibil  de c tre instan a de judecat , 
pân  la solu ionarea excep iei de c tre Curtea Constitu ional . 

Textul este imprecis formulat întrucât ridicarea (invocarea) unei excep ii reprezint  
opera iunea juridic  ce const  în expunerea excep iei ca ap rare speci  c  de procedur  
sau de fond care tinde la paralizarea exercit rii unei ac iuni sau la inaplicabilitatea unei 
norme juridice. A adar, la acest moment procesual nu se poate pune problema suspend rii 
judec ii, invocarea unei excep ii în fa a instan ei de judecat  determinând trei categorii de 
obliga ii, toate poten atoare, respectiv punerea în discu ie a excep iei, ascultarea p r ilor 
i rezolvarea acestui incident. Fa  de toate acestea, în mod evident nu poate   pus  în 

rela ie m sura suspend rii judec ii cu simpla ridicare a excep iei de neconstitu ionalitate. 
Prin aceast  dispozi ie legal  legiuitorul a dorit înl turarea posibilit ii suspend rii 

judec rii cauzei determinate de sesizarea Cur ii Constitu ionale, i nu de ridicarea 
excep iei de neconstitu ionalitate. De lege ferenda, apreciem c  textul ar trebui s  se refere 
în mod explicit la etapa subsecvent  ridic rii excep iei, i numai în cazul rezolv rii în mod 
pozitiv a acesteia, o variant  a textului legal putând   „Sesizarea Cur ii Constitu ionale cu 
o excep ie de neconstitu ionalitate nu suspend  judecarea cauzei”. 

Revenind la aspectele de con inut ale textului, re inem c  op iunea anterioar  
a legiuitorului de a suspenda judecata în cazul sesiz rii Cur ii Constitu ionale s-a 
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fundamentat pe caracterul de chestiune prealabil  a excep iei de neconstitu ionalitate, 
chestiune care, principial, trebuie s   e solu ionat  anterior judec rii pe fond a cauzei 
în care sesizarea cur ii constitu ionale se realizeaz . Solu ia opus  suspend rii judec rii 
cauzei, op iune la care s-a oprit legiuitorul actualului Cod de procedur  penal , este 
sus inut  de dou  argumente, unul intrinsec mecanismului de sesizare a instan ei de 
contencios constitu ional, altul extrinsec acestuia. 

În aceast  ordine, s-a observat c  necesitatea sesiz rii instan ei constitu ionale nu 
repre zint  una dintre condi iile pe care ini ierea acestui dialog judiciar o presupune (de 
altfel, în majoritatea cazurilor instan a de trimitere opineaz  în sensul netemeiniciei 
excep iei de neconstitu ionalitate invocate), instan a  ind obligat  s  sesizeze Curtea 
Constitu ional  ori de câte ori condi iile prev zute de lege se veri  c  în mod cumulativ. 
Din aceast  perspectiv , apare ca v dit inoportun  suspendarea judec rii cauzei în vederea 
a tept rii unei dezleg ri care are singura calitate de a se a  a în leg tur  cu cauza, nu i de 
a   considerat  necesar  judec ii pe fond a cauzei. 

Suspendarea ex lege a judec ii a devenit ulterior singurul motiv pentru care inculpa ii 
au în eles s  formuleze cereri de sesizare a Cur ii Constitu ionale, acest tip de abuz de 
drept procesual devenind strategia principal  a ap r rii. Aceast  constatare apar ine Cur ii 
Constitu ionale care, prin D.C.C. nr. 1106/2010 (M.Of. nr. 672 din 4 octombrie 2010) 
a re inut, în esen , c  op iunea legiuitorului, în sensul abrog rii m surii suspend rii de 
drept, se întemeiaz  pe faptul c  invocarea excep iilor de neconstitu ionalitate de c tre 
p r i era folosit  de multe ori ca modalitate de a întârzia judecarea cauzelor. Reglementarea 
anterioar  a încurajat abuzul de drept procesual i arbitrariul într-o form  care nu putea   
sanc ionat , scopul primordial al controlului de constitu ionalitate  ind pervertit într-un 
scop eminamente personal, al unor p r i litigante, folosit drept pretext pentru amânarea 
solu iei pronun ate de instan a în fa a c reia a fost dedus litigiul.

Pentru a   admisibil  sesizarea Cur ii Constitu ionale, potrivit art. 29 din Legea 
nr. 47/1992, se cer a   îndeplinite în mod cumulativ urm toarele condi ii: i) excep ia 
s   e ridicat  în fa a unei instan e judec tore ti, în sensul larg al termenului (judec tor 
de drepturi i libert i, judec tor de camer  preliminar , instan  de executare etc.), 
ii) de c tre una dintre p r i, procuror sau din o  ciu de c tre instan . iii) Obiectul excep iei 
trebuie s  se refere la neconstitu ionalitatea unei legi sau ordonan e (O.G. sau O.U.G.) ori 
a unei dispozi ii dintr-o lege sau dintr-o ordonan  în vigoare (sau chiar abrogat , dac  
continu  s  produc  efecte în cauza pendinte) iv) care are leg tur  cu solu ionarea cauzei 
i v) care nu a fost constatat  anterior contrar  constitu iei.

Sesizarea instan ei de contencios constitu ional se realizeaz  printr-o încheiere care va 
cuprinde punctele de vedere ale p r ilor, opinia instan ei asupra excep iei, i va   înso it  de 
dovezile depuse de p r i. Vor   înaintate instan ei constitu ionale i numele p r ilor din proces 
împreun  cu datele necesare realiz rii procedurii de citare la Curte. Dac  instan a constat  c  nu 
sunt îndeplinite în mod cumulativ condi iile de sesizare a instan ei constitu ionale, respinge ca 
inadmisibil  excep ia ridicat , încheierea  ind supus  recursului la instan a imediat superioar  
într-un termen de 48 de ore de la pronun are. Recursul se judec  în termen de 3 zile.

Art. 368. Suspendarea judec ii în caz de extr dare ac  v
(1) În cazul în care, potrivit legii, se cere extr darea unei persoane în vederea judec rii 

într-o cauz  penal , instan a pe rolul c reia se a   cauza poate dispune, prin încheiere 
mo  vat , suspendarea judec ii pân  la data la care statul solicitat va comunica hot rârea 

20 

21 

22 

23 



Punerea în executare a hot rârilor  Art. 557

 2831Postelnicu, Meceanu

care persoana condamnat  nu are domiciliul/re edin a pe teritoriul României, cele dou  
exemplare ale mandatului se vor trimite organului de poli ie în raza teritorial  a c ruia 
se a   instan a de executare. Un exemplar al mandatului urmeaz  a   înmânat persoanei 
condamnate la momentul arest rii i un exemplar al mandatului urmeaz  a   predat de 
c tre organul de poli ie locului de de inere unde persoana condamnat  este condus  pentru 
executarea pedepsei. 

Textul de lege prevede (înlocuie te sintagma anterioar  „are în vedere”) trimiterea 
mandatului de executare a pedepsei doar organului de poli ie în circumscrip ia c ruia 
persoana condamnat  are domiciliul sau re edin a, nu i organului de poli ie în circumscrip ia 
c ruia persoana condamnat  are adresa la care locuie te în fapt. Organul de poli ie în 
circumscrip ia c ruia se a   domiciliul sau, dup  caz, re edin a persoanei condamnate, în 
situa ia în care nu va g si persoana condamnat  la domiciliu sau re edin , se va deplasa 
la adresa indicat  ca locuin  în fapt, f r  forme legale, a persoanei condamnate, ce trebuie 
men ionat  în cuprinsul mandatului de executare a pedepsei. 

Când condamnatul se a   arestat preventiv în cauz  sau este arestat în alt  cauz , dou  
dintre cele trei exemplare ale mandatului de executare a pedepsei se trimit comandantului 
locului de de inere, care va înmâna un exemplar persoanei condamnate, un exemplar  ind 
depus la dosarul individual al acesteia, constituit conform art. 43 alin. (2) i art. 105 din 
Legea nr. 254/2013. 

Pentru aducerea la îndeplinire a ordinului de interzicere a p r sirii rii, se trimite 
imediat dup  emitere câte un exemplar organului competent s  elibereze pa aportul, 
respectiv Inspectoratului Jude ean de Poli ie – Serviciul Pa apoarte în circumscrip ia 
c ruia î i are domiciliul sau re edin a persoana condamnat  sau Direc iei Generale a 
Poli iei Municipiului Bucure ti – Serviciul Pa apoarte, dac  persoana condamnat  î i are 
domiciliul sau re edin a în Bucure ti, i Inspectoratului General al Poli iei de Frontier , 
care vor efectua men iunile corespunz toare în propriile eviden e pentru a-l împiedica pe 
condamnat s  p r seasc  în mod legal teritoriul României.

Transmiterea mandatului de executare sau a ordinului de interzicere a p r sirii rii 
organelor competente se face, de urgen , prin fax, po t  electronic  sau prin orice mijloc 
în m sur  s  produc  un document scris în condi ii care s  permit  autorit ilor destinatare 
s  îi stabileasc  autenticitatea, urmând ca, ulterior, s  se înainteze în cel mai scurt timp, prin 
po ta militar  sau agent procedural, i exemplarele originalele ale actelor de executare.

În cazul persoanelor condamnate a  ate în stare de libertate, organele de executare au 
obliga ia de a lua m surile prev zute de lege în vederea punerii în executare a mandatului 
de executare a pedepsei i a ordinului de interzicere a p r sirii rii, în ziua primirii acestora.

Art. 557. Executarea mandatului de executare a pedepsei i a ordinului de 
interzicere a p r sirii rii. Acordul instan ei de p r sire a rii

(1) Pe baza mandatului de executare, organul de poli ie procedeaz  la arestarea condamna-
tului. Celui arestat i se înmâneaz  un exemplar al mandatului i este dus la locul de de inere cel 
mai apropiat, unde organul de poli ie pred  cel lalt exemplar al mandatului de executare.

(12) Odat  cu înmânarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce la 
cuno  n , sub semn tur , în scris, dreptul prev zut la art. 466 alin. (1), iar în cazul în care 
persoana nu poate ori refuz  s  semneze, se va încheia un proces-verbal.

(2) În vederea punerii în executare a mandatului emis în executarea unei hot râri 
de  ni  ve de condamnare, organul de poli ie poate p trunde în domiciliul sau re edin a 
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unei persoane f r  învoirea acesteia, precum i în sediul unei persoane juridice f r  învoirea 
reprezentantului legal al acesteia.

(3) Dispozi iile art. 229 privind luarea m surilor de ocro  re sunt aplicabile în mod 
corespunz tor, obliga ia de încuno  n are revenind organului de poli ie.

(4) Dac  persoana împotriva c reia s-a emis mandatul nu este g sit , organul de 
poli ie constat  aceasta printr-un proces-verbal i ia m suri pentru darea în urm rire, 
precum i pentru darea în consemn la punctele de trecere a fron  erei. Un exemplar de pe 
procesul-verbal împreun  cu un exemplar al mandatului de executare se trimit instan ei 
care a emis mandatul.

(5) Dac  persoana condamnat  refuz  s  se supun  mandatului sau încearc  s  fug , va 
  constrâns  la aceasta.

(6) Când condamnatul se a   în stare de de inere, un exemplar al mandatului de 
executare i se înmâneaz  de c tre comandantul locului de de inere.

(7) Comandantul locului de de inere consemneaz  într-un proces-verbal data de la care 
condamnatul a început executarea pedepsei.

(8) O copie de pe procesul-verbal se trimite de îndat  instan ei de executare.
(9) Pe baza ordinului de interzicere a p r sirii rii, organele în drept refuz  celui 

condamnat eliberarea pa aportului sau, dup  caz, procedeaz  la ridicarea acestuia i iau 
m suri pentru darea condamnatului în consemn la punctele de trecere a fron  erei.

(10) Pe durata termenului de supraveghere, persoana supravegheat  poate solicita 
mo  vat instan ei de executare s  încuviin eze p r sirea teritoriului României potrivit art. 85 
alin. (2) lit. i) sau art. 93 alin. (2) lit. d) din Codul penal. Instan a de executare solu ioneaz  
cererea în camera de consiliu, dup  ascultarea persoanei supravegheate i a consilierului 
de proba iune, prin încheiere de  ni  v . În cazul în care admite cererea, instan a stabile te 
perioada pentru care persoana supravegheat  poate p r si teritoriul României.
Corela ii legislative: art. 229, art. 522 alin. (3) lit. a) C.proc.pen.; art. 152 alin. (1) lit. a), art. 154 
alin. (1)-(2) R.O.I.I.J.; art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) i (2) lit. c), art. 188 alin. (3) din Legea 
nr. 254/2013; art. 2 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013; art. 89 i urm. din Legea 
nr. 302/2004; art. 46 din Legea nr. 253/2013; art. 85 alin. (2) lit. i), art. 93 alin. (2) lit. d), art. 85 alin. (2) 
lit. i), art. 93 alin. (2) lit. d) C.pen.
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1. Punerea în executare a pedepsei închisorii sau a deten iunii pe via  const  în 
ansamblul de proceduri prev zute de lege pentru încarcerarea persoanei condamnate în 
vederea execut rii pedepsei privative de libertate.

Astfel, dup  primirea exemplarelor de pe mandatul de executare a pedepsei închisorii, 
organul de poli ie are obliga ia de a identi  ca locul în care se a   persoana condamnat .

Dac  este în stare de libertate, dup  ce a fost identi  cat, condamnatul este arestat, i se 
înmâneaz  un exemplar al mandatului i este dus la locul de de inere cel mai apropiat, 
unde organul de poli ie pred  cel lalt exemplar al mandatului de executare [organul de 
poli ie prime te dou  dintre cele trei exemplare ale mandatului de executare a pedepsei 
închisorii care se emit – a se vedea art. 551 alin. (1), art. 156 alin. (1) C.proc.pen. – 
n.n.]. De i nu este prev zut  expres, o activitate implicit  procedurii reglementate de 
art. 557 alin. (1) C.proc.pen. este aducerea la cuno tin  a motivelor arest rii. Obliga ia 
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de informare prealabil  cu privire la motivele arest rii rezult  din dispozi iile art. 557 
alin. (5) C.proc.pen., care prev d c , „dac  persoana condamnat  refuz  s  se supun  
mandatului sau încearc  s  fug , va   constrâns  la aceasta”. Pentru a se constata în mod 
legal refuzul de supunere la executarea mandatului emis pentru executarea pedepsei, mai 
întâi organul de poli ie trebuie s  aduc  la cuno tin a condamnatului existen a acestuia.

Prin Legea nr. 228/2020, la art. 557 C.proc.pen., dup  alin. (11), abrogat, se introduce 
un nou alineat, alin. (12), cu urm torul cuprins: „(12) Odat  cu înmânarea mandatului de 
executare, persoanei condamnate i se aduce la cuno tin , sub semn tur , în scris, dreptul 
prev zut la art. 466 alin. (1), iar în cazul în care persoana nu poate ori refuz  s  semneze, 
se va încheia un proces-verbal”. Noul alineat este destinat s  asigure transpunerea în 
legisla ia na ional  a art. 8 parag. 4 al Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European 
i a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezum iei de 

nevinov ie i a dreptului de a   prezent la proces în cadrul procedurilor penale prin regle-
mentarea unei obliga ii de a aduce la cuno tin  în mod formal, persoanei c reia i se înmâ-
neaz  mandatul de executare al pedepsei închisorii a dreptului de a cere redeschiderea pro-
cesului penal. Acest text de lege trebuie interpretat împreun  cu dispozi iile art. 466 alin. (1) 
C.proc.pen., care nu a fost modi  cat, astfel c  dac  exist  probe c  persoana condamnat  a 
luat cuno tin , prin orice alt  noti  care o  cial , anterior înmân rii mandatului de executare 
al pedepsei închisorii, c  s-a desf urat un proces penal împotriva sa, atunci termenul de o 
lun  va curge de la aceast  dat . Dispozi iile art. 557 alin. (12) C.proc.pen. nu se vor aplica în 
ipoteza reglementat  de art. 466 alin. (3) C.proc.pen., respectiv pentru persoana condamnat  
de  nitiv judecat  în lips  fa  de care un stat str in a dispus extr darea sau predarea în 
baza mandatului european de arestare, când termenul de o lun  va curge de la data la care, 
dup  aducerea în ar , i-a fost comunicat  hot rârea de condamnare. Întrucât reprezint  o 
reglementare special  a momentului de la care curge termenul de o lun  pentru exercitarea 
dreptului prev zut la art. 466 alin. (1) C.proc.pen., atunci când prima noti  care o  cial  a 
persoanei condamnate cu privire la aceast  solu ie o reprezint  înmânarea mandatului de 
executare al pedepsei închisorii, fa  de importan a dreptului persoanei condamnate în 
lips  de a cere redeschiderea procesului penal, consider m c  înmânarea mandatului f r  
informarea condamnatului cu privire la acest drept, în forma prev zut  de noul text de lege, 
face s  nu înceap  s  curg  termenul de o lun .

Când în ocrotirea condamnatului arestat se a   un minor, o persoan  pus  sub interdic ie, 
o persoan  c reia i s-a instituit tutela sau curatela ori o persoan  care, datorit  vârstei, 
bolii sau altei cauze, are nevoie de ajutor, autoritatea competent  este încuno tin at , de 
îndat , de organul de poli ie în vederea lu rii m surilor legale de ocrotire pentru persoana 
respectiv  (a se vedea supra comentariul art. 229). Obliga ia de informare exist  doar dac  
persoana a  at  în stare de nevoie se a   în ocrotirea exclusiv  a condamnatului, iar modul 
de îndeplinire a acestei obliga ii este consemnat într-un proces-verbal.

Dac  este arestat  la domiciliu, persoana condamnat  va   arestat  în vederea încar cer rii.
Deoarece faza procesual  a punerii în executare a hot rârilor penale este c l uzit  de 

principii proprii ca: obligativitatea, executabilitatea, jurisdic ionalitatea i continuitatea 
(Trib. Bucure ti, Sec ia I penal , sentin a nr. 587 din 26 iunie 2012, nepublicat ), organele 
de poli ie au obliga ia de a-l aresta pe condamnatul care nu se a   deja în stare de deten ie 
în toate cazurile în care îl identi  c , situa ia personal  di  cil  a acestuia ori starea de 
s n tate neconstituind impedimente la executarea mandatului de executare a pedepsei 
închi sorii ori a deten iunii pe via .
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Procedura de punere în executare a pedepsei închisorii sau a deten iunii pe via  
continu  cu primirea la locul de de inere a persoanelor condamnate, dup  stabilirea iden-
tit ii acestora, de la organele de executare a mandatului de executare a pedepselor priva-
tive de libertate.

Dup  prezentarea persoanei condamnate la locul de de inere, conform art. 557 alin. (7) 
C.proc.pen., comandantul locului de de inere consemneaz  într-un proces-verbal data de la 
care condamnatul a început executarea pedepsei. Acest proces-verbal constituie dovada 
de încarcerare i se comunic  instan ei de executare, pe baza lui, judec torul delegat cu 
executarea urmând s  închid  pozi ia din registrul de execut ri penale [art. 152 lit. a) R.O.I.I.J.].

Pe cale de consecin , nu se poate considera c  executarea pedepsei a început la 
momente anterioare celui al emiterii procesului-verbal de încarcerare, cum sunt arestarea 
în vederea punerii în executare a pedepsei închisorii sau a deten iunii pe via , înmânarea 
mandatului de executare a pedepsei, internarea dup  arestare – i înainte de încarcerare – ca 
urmare a st rii de s n tate a condamnatului, chiar dac  i se asigur  paza de c tre organele de 
poli ie ori arestarea de c tre statul str in în baza unui mandat european de arestare.

Dac  persoana c utat  este identi  cat  i arestat , îns  (ulterior) nu este condus  direct 
la locul de deten ie, ci, spre exemplu, aceasta î i provoac  imediat înainte de arestare o 
ran  care îi pune în pericol via a i este condus , arestat   ind în vederea încarcer rii, 
la spital, se va întocmi un proces-verbal în care organul de poli ie va consemna motivul 
neprezent rii la penitenciar.

Pentru determinarea no iunii de „loc de de inere” se va avea în vedere c , potrivit art. 11 
alin. (1) din Legea nr. 254/2013, pedeapsa deten iunii pe via  i a închisorii se execut  în 
locuri anume destinate, denumite penitenciare, acela i act normativ prev zând i posibilitatea 
în  in rii penitenciarelor-spital, ca penitenciare speciale [art. 12 alin. (1) i (2) lit. c)].

Constituie loc de de inere – no iune utilizat  de art. 557 alin. (1) C.proc.pen. – peniten-
ciarele cu regim de maxim  siguran , închis, semideschis sau deschis, penitenciarele 
pentru tineri, penitenciarele pentru femei, penitenciarele-spital, centrele educative, 
centrele de deten ie, centrele de arestare preventiv  i sec iile speciale de arestare preven-
tiv  din subordinea Administra iei Na ionale a Penitenciarelor, precum i centrele de 
re inere i arestare preventiv  din subordinea Ministerului Afacerilor Interne [art. 2 lit. a) 
din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013].

Când persoana condamnat  se a   în stare de de inere (arest preventiv în cauz  ori în 
alt dosar penal, execut  o alt  pedeaps  privativ  de libertate), un exemplar al mandatului 
de executare i se înmâneaz  de c tre comandantul locului de de inere.

În vederea punerii în executare a mandatului emis în executarea unei hot râri de  nitive 
de condamnare, organul de poli ie poate p trunde, f r  a se ob ine în prealabil un mandat 
de perchezi ie domiciliar , în domiciliul sau re edin a unei persoane  zice f r  învoirea 
acesteia, precum i în sediul unei persoane juridice f r  învoirea reprezentantului legal 
al acesteia. Nu este necesar ca locul în care se p trunde s  apar in  ori s   e folosit de 
persoana condamnat , ci doar s  se a  e într-unul dintre aceste spa ii.

Se poate, de asemenea, p trunde i în orice loc care ine de locuin a, re edin a ori sediul 
unei persoane, indiferent dac  sunt delimitate sau împrejmuite cu semne de marcat sau nu, 
absen a unei prevederi exprese în acest sens  ind determinat  doar de lipsa necesit ii unei 
autoriza ii speciale în acest scop în alte condi ii. 

Dac  persoana condamnat  refuz  s  se supun  mandatului sau încearc  s  fug , va   
constrâns  la aceasta.
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Dac  organele de poli ie a  ate în exercitarea atribu iilor prev zute de lege pentru punerea în 
executare a mandatului de executare a pedepsei sunt amenin ate ori agresate  zic de c tre con-
dam nat sau de alte persoane, se s vâr e te infrac iunea de ultraj, prev zut  de art. 257 C.pen.

Dac  persoana împotriva c reia s-a emis mandatul nu este g sit , organul de poli ie 
constat  aceasta printr-un proces-verbal. Un exemplar al procesului-verbal împreun  cu 
un exemplar al mandatului de executare se trimit instan ei care a emis mandatul.

Organul de poli ie solicit , conform art. 522 alin. (3) lit. a) C.proc.pen., darea în urm rire. 
Totodat , persoana respectiv  este dat  în consemn la punctele de trecere a frontierei. 

Prin darea în consemn se transmit informa ii poli iei de frontier  i autorit ii vamale 
cu privire la persoana condamnat  care urmeaz  s   e veri  cat  pe timpul efectu rii 
controlului de trecere a frontierei de stat, în vederea interzicerii ie irii din România.

De asemenea, instan a de executare, dac  persoana c utat  nu este g sit , va lua m suri 
pentru emiterea mandatului european de arestare în vederea punerii în executare a pedepsei 
închisorii de un an sau mai mare ori a deten iunii pe via  în condi iile art. 89 i urm. 
din Legea nr. 302/2004, republicat . Totodat , instan a de executare solicit  Centrului 
de Cooperare Poli ieneasc  Interna ional  din cadrul Inspectoratului General al Poli iei 
Române darea în urm rire interna ional  a persoanei condamnate, conform art. 64 i urm. 
din Legea nr. 302/2004, republicat .

Conform art. 154 alin. (1)-(2) R.O.I.I.J., dac  mandatele de executare a pedepselor cu 
închisoarea nu au fost executate, prima revenire se va face la dou  luni de la emiterea lor 
la organele c rora le-au fost trimise spre executare, iar urm toarele reveniri la 6 luni. În 
cazul în care nu se prime te r spuns de la organul de poli ie c ruia i-a fost trimis mandatul, 
se vor solicita informa ii privind stadiul execut rii acestuia structurii specializate din cadrul 
Inspectoratului General al Poli iei Române. Dac  pe numele persoanelor condamnate care 
se sustrag de la executarea pedepsei închisorii au fost emise mandate europene de arestare 
i/sau mandate de urm rire interna ional , se vor solicita anual informa ii Inspectoratului 

General al Poli iei Române – Centrul de Cooperare Poli ieneasc  Interna ional  cu privire 
la stadiul punerii în executare a acestor acte.

În cazul urm ri ilor-cet eni str ini, revenirea se va face astfel: dac  ace tia au re edin a în 
România, la unitatea teritorial  de poli ie pe raza c reia î i are re edin a persoana condamnat  
(precizat  în mandat); dac  nu are re edin a în România sau nu este cunoscut  o asemenea 
re edin , la unitatea teritorial  de poli ie pe raza c reia î i are sediul instan a de executare.

2. Executarea ordinului de interzicere a p r sirii rii. Ordinul de interzicere a 
p r sirii rii emis de judec torul delegat se comunic  structurilor din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne competente, care, pe baza lui, refuz  celui condamnat eliberarea pa a-
portului sau, dup  caz, procedeaz  la ridicarea acestuia i iau m suri pentru darea condam-
natului în consemn la punctele de trecere a frontierei.

3. Acordul instan ei de p r sire a rii pe durata termenului de supraveghere. Pe durata 
termenului de supraveghere stabilit în cazul amân rii aplic rii pedepsei ori al suspend rii sub 
supraveghere a execut rii pedepsei închisorii, persoana supravegheat  poate solicita motivat 
instan ei de executare s  încuviin eze p r sirea teritoriului României, atunci când i-a fost 
stabilit  aceast  obliga ie [art. 85 alin. (2) lit. i), respectiv art. 93 alin. (2) lit. d) C.pen.].

Instan a de executare solu ioneaz  cererea în camera de consiliu, cu citarea condamna-
tului i a consilierului de proba iune care asigur  supravegherea.

Judecata este structurat  în cercetare judec toreasc  – etap  în care se propun i se 
admi nis treaz  mijloacele de prob  –, dezbateri i deliberare.
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Art. 558 Executarea hot rârilor penale 

2836 Postelnicu, Meceanu

Fiind o procedur  care se desf oar  în fa a instan ei de executare, sunt aplicabile 
dispozi iile art. 597 C.proc.pen., care le completeaz  pe cele speciale, reglementate de 
art. 46 din Legea nr. 253/2013.

Pe cale de consecin , participarea procurorului este obligatorie; asisten a juridic  
este obligatorie, în condi iile art. 90 C.proc.pen.

De i art. 557 alin. (10) C.proc.pen. prevede c  instan a se pronun  asupra cererii dup  
ascultarea persoanei supravegheate i a consilierului de proba iune, apreciem c  pot   
administrate i alte mijloace de prob .

Instan a se pronun  prin încheiere de  nitiv .
La solu ionarea unor astfel de cereri instan a de executare va analiza în ce m sur  

scopul pe care instan a l-a avut în vedere când a impus aceast  obliga ie poate   atins 
i prin permisiunea temporar  de p r si teritoriul României. De aceea este important 

s  se cunoasc  scopul în care urmeaz  a se c l tori în str in tate i locul/locurile unde 
persoana urmeaz  s  locuiasc . În evaluarea pe care o va face, urmeaz  s  se dea relevan  
comportamentului petentului pe parcursul supravegherii efectuate asupra lui conform 
hot rârii instan ei de fond pân  la momentul formul rii cererii, dac  anterior a mai 
bene  ciat de aceast  m sur  [Trib. Constan a, încheierea nr. 556 din 17 noiembrie 2017; 
Jud. Ploie ti, încheierea nr. 850 din 8 mai 2019 (www.rolii.ro)].

În lipsa unor dispozi ii prin care legea s  limiteze admisibilitatea cererii la anumite 
motive, în mod corect în practica judiciar  s-a apreciat c  sunt admisibile cererile întemeiate 
pe dispozi iile art. 557 alin. (10) C.proc.pen. prin care se urm re te petrecerea concediului 
în afara rii (Trib. Suceava, încheierea nr. 222 din 19 iulie 2017), vizitarea unei rude 
(Trib. Constan a, încheierea nr. 635 din 12 decembrie 2018), urmarea unui curs (Jud. Cluj 
Napoca, încheierea nr. 506 din 26 februarie 2018), efectuarea unei interven ii chirurgicale 
care se poate efectua doar într-un alt stat decât România [Trib. Sibiu, încheierea penal  
nr. 41 din 28 martie 2016 (www.rolii.ro)].

Solicitarea de a p r si teritoriul României pentru angajare în str in tate a fost respins  
cu motivarea c  urma s  dep easc  maximul de 30 de zile/an pe care legea îl permite 
[Trib. Constan a, sentin a penal  nr. 456 din 9 decembrie 2015 (www.rolii.ro)].

În cazul în care admite cererea, instan a stabile te perioada pentru care persoana supra-
vegheat  poate p r si teritoriul României. Durata p r sirii rii nu poate dep i 30 de zile 
într-un an. Durata permisiunii se include în termenul de supraveghere.

O copie a încheierii de  nitive se comunic , de îndat , serviciului de proba iune 
competent, Inspectoratului General al Poli iei de Frontier  i Direc iei Generale de 
Pa apoarte [art. 46 alin. (2), (3) din Legea nr. 253/2013].

Art. 558. Încuno  n area despre arestare în vederea execut rii mandatului 
(1) Imediat dup  arestarea în vederea execut rii mandatului, condamnatul are 

dreptul de a încuno  n a personal sau de a solicita administra iei locului de de inere s  
încuno  n eze un membru al familiei sale ori o alt  persoan  desemnat  de acesta despre 
arestare i despre locul unde este de inut.

(2) Dac  persoana condamnat  nu este cet ean român, aceasta are i dreptul de a 
încuno  n a sau de a solicita încuno  n area misiunii diploma  ce ori o  ciului consular al 
statului al c rui cet ean este sau, dup  caz, a unei organiza ii interna ionale umanitare, 
dac  nu dore te s  bene  cieze de asisten a autorit ilor din ara sa de origine, ori a 
reprezentan ei organiza iei interna ionale competente, dac  este refugiat sau, din orice alt 
mo  v, se a   sub protec ia unei as  el de organiza ii.
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