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Fi a nr. 40

I. COMENTARIU INTRODUCTIV

Institu ia m surilor preventive constituie una dintre cele mai delicate din cadrul procesului penal, deoarece 
prin recursul la acestea organele judiciare pot dispune privarea de libertate a acuzatului (re inerea, arestul 
la domiciliu, arestarea preventiv ) sau restric ii ale drepturilor i libert ilor acestuia prin intermediul unor 
m suri preventive neprivative de libertate (controlul judiciar i controlul judiciar pe cau iune).

Având în vedere c  dreptul la libertate  zic , precum i dreptul la libertatea de circula ie trebuie garantate 
de stat, deci inclusiv de autorit ile judiciare, m surile preventive se înf i eaz  ca m suri având caracter de 
excep ie care pot   impuse numai în condi iile strict i limi tativ prev zute de lege; arestarea preventiv  poate 
  dispus  numai în m sura în care scopurile urm rite prin aceasta nu pot atinse prin arestul la domiciliu sau 

prin celelalte m suri neprivative de libertate.
Din cele cinci m suri preventive stipulate de Codul de procedur  penal , patru se pot lua numai fa  de 

inculpa i, în vreme ce re inerea se poate dispune atât fa  de suspect, cât i fa  de inculpat.
Analiza de ansamblu a m surilor preventive relev  urm toarele caractere ale acestora:

a. individual: pot   dispuse numai fa  de suspect sau inculpat;
b. progresiv: rezult  din testul de propor ionalitate i subsidiaritate al m surilor i are ca scop 

impunerea priv rii de libertate doar ca ultima ratio;
c. facultativ: legea nu impune în niciun caz obliga ia lu rii unei m suri preventive;
d. procesual: constituie m suri prin care organele judiciare dispun privarea sau restrângerea libert ii 

suspectului sau inculpatului în cursul procesului penal; au natura unor m suri procesuale;
e. de constrângere: rezult  din con inutul acestora.
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CUVINTE CHEIE

M surile de drept procesual penal sunt m surile procesuale sau procedurale ce pot   dispuse de organele 
de urm rire penal , judec torul de drepturi i libert i, judec torul de camer  preliminar  sau de instan a de 
judecat  în vede rea asigur rii bunei desf  ur ri a procesului penal. 

M surile procesuale sunt m surile de drept procesual penal, privative sau restrictive de drepturi i liber-
t i, ce au ca  nalitate asigu ra rea bunei desf ur ri a proce sului penal (de pild , m surile asigur torii, m surile 
preventive etc.). M surile procesuale cu caracter personal sunt acele m suri privative sau restrictive de 
drepturi i libert i (re inerea, arestarea preventiv , arestul la domiciliu, internarea medical ) sau de ocrotire 
(m suri luate fa  de persoanele a  ate în ocrotirea celor priva i de liber tate). M surile procesuale cu caracter 
real sunt m su rile asigur torii, resti tuirea lucrului, restabilirea situa iei anterioare. 

M surile procedurale sunt m surile de drept procesual penal ce pot   dispuse de organele judiciare în 
vederea asigur rii bunei desf  ur ri a activit ii procedurale (de pild , m surile pe care le poate lua organul 
judiciar cu ocazia unei confrunt ri, m surile pe care le ia pre edintele comple tului de judecat  pentru preg -
tirea edin ei, m surile luate pentru asigurarea solemnit ii edin ei de judecat  etc.). 

M surile preventive sunt m surile priva tive sau restrictive de drepturi care se pot lua în cauzele penale 
dac  exist  probe din care rezult  suspiciunea rezonabil  c  o persoan  a s vâr it o infrac iune i dac  sunt 
necesare 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.

M surile de ocrotire sunt m suri administrative ce urmeaz  a   luate de organe extrajudiciare în cauzele 
în care s-a dispus re inerea sau arestarea preventiv  a unui suspect sau inculpat în a c rui ocrotire se a   un 
minor, o persoan  pus  sub interdic ie, o persoan  c reia i s-a instituit cura tela ori o persoan  care dato rit  
vârstei, bolii sau altei cauze are nevoie de ajutor.

M surile educative sunt sanc iuni de drept penal (nu m suri procesuale) ce pot   aplicate de instan a de 
judecat  mino rului care a s vâr it o fapt  penal . 

M surile de siguran  sunt sanc iuni de drept penal cu caracter preventiv ce pot   aplicate de instan a de 
judecat  i care constau în m suri de constrângere care au ca scop înl turarea unei st ri de pericol i prevenirea 
s vâr irii unor fapte prev zute de legea penal . Obligarea la tratament medi cal i internarea medical  pot   
aplicate ca m suri procesuale provizorii.

NU FI TENTAT S  CONSIDERI C  (…) m surile preventive sunt sanc iuni penale, 
deoarece acestea au caracter esen ialmente preventiv i facultativ, putând   dispuse pe parcursul 
procesului penal prin raportare la standardul probatoriu al suspiciunii rezonabile; astfel, m surile 
preventive nu pot   asimilate pedepselor sau m surilor educative care se execut  în temeiul unei 
hot râri judec tore ti de  nitive de condamnare, prin care se  nalizeaz  procesul penal, prin raportare 
la standardul probatoriu dincolo de orice îndoial  rezonabil .

 

 


