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INTRODUCERE 

 

 Activitatea de înfăptuire a justiţiei penale, având drept mijloace de 

realizare, printre altele, administrarea probatoriului judiciar în cauzele penale, 

presupune şi dispunerea şi punerea în aplicare a unor măsuri cu caracter 

preventiv-penal, denumite generic măsuri preventive, menite să asigure atât 

buna administrare a probelor, prevenirea comiterii de noi infracţiuni, dar şi 
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realizarea scopului procesului penal.  

Prin conţinutul şi limitele lor de aplicare, aceste măsuri preventive aduc 

într-o măsură mai largă sau mai restrânsă atingere dreptului la libertate, fiind 

percepute atât ca măsuri de constrângere limitative de drepturi aplicate de 

organele judiciare, cât şi ca măsuri intruzive în dreptul persoanei la viaţă privată, 

domiciliu etc. 

În cadrul activităţilor de justiţie penală, principalele ipoteze privind 

luarea măsurii arestului la domiciliu în legislaţia şi practica statelor, sunt 

implementate în contextul măsurilor preventive privative de libertate (pe 

parcursul derulării procesului penal, până la pronunţarea unei hotărâri 

judecătoreşti definitive de condamnare) precum şi ca modalitate alternativă de 

executare a pedepsei închisorii, stabilită printr-o hotărâre penală definitivă. 

Arestul la domiciliu este reglementat şi executat în una dintre cele două 

modalităţi la nivelul legislaţiei naţionale, în ţara noastră în prezent nefiind 

reglementat decât arestul la domiciliu ca modalitate de realizare a unei măsuri 

preventive privative de libertate în cadrul procesului penal.  

La nivel european, suprapopularea penitenciară şi implementarea 

sistemelor de supraveghere judiciară şi aplicare a normelor în domeniul 

măsurilor alternative sancţiunilor custodiale continuă să constituie provocări 

reale pentru sistemul de justiţie penală, atât din perspectiva modalităţilor de 

eficientizare a managementului instituţional şi procedural, cât şi în privinţa 

respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.  

De la începutul prezentei cercetări ştiinţifice, dorim să subliniem natura 

juridică a arestului la domiciliu prin încadrarea acestuia în categoria măsurilor 

privative de libertate, acest aspect fiind recunoscut ca atare în cadrul 

jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), mai exact în 

cauzele Lavents împotriva Letoniei şi Manzoni împotriva Italiei. Astfel, s-a 

opinat asupra apropierii în mai mare măsură a arestului la domiciliu de regimul 

juridic al măsurii arestării preventive, aspect rezultat din obligaţiile impuse 

persoanei arestate la domiciliu, acestea fiind mai severe şi mai restrictive decât 
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alte măsuri de supraveghere judiciară – spre exemplu controlul judiciar. 

Una dintre dilemele teoreticienilor şi practicienilor dreptului a fost 

reprezentată de încadrarea arestului la domiciliu în categoria măsurilor privative 

de libertate ori a măsurilor ce restrâng dreptul la liberă circulaţie. În acord cu 

jurisprudenţa constantă a CtEDO, privarea de libertate a persoanei acuzate sau 

suspectate în procedurile penale poate îmbrăca forme distincte, iar locaţia 

executării măsurii nu trebuie să fie în mod necesar o instituţie de 

detenţie/custodială, în sensul ei clasic.   

Încă de la începutul anilor 1900, din jurisprudenţa statelor lumii reiese 

impunerea de către magistraţi a unor măsuri coercitive de izolare la domiciliu a 

persoanelor acuzate de săvârşirea unor infracţiuni, sub forma arestului la 

domiciliu, plasării sub supraveghere sau ca alternativă la pedeapsa privării de 

libertate într-o închisoare. În acest cadru, există dovezi privind pronunţarea 

primei sentinţe de arest la domiciliu, prin sistemul de monitorizare al „brăţării 

electronice”, încă din anul 1983. 

Spre deosebire de măsura arestării preventive, mai intruzivă şi cu restricţii 

mai mari, arestul la domiciliu constituie o alternativă viabilă menită să 

compatibilizeze interesele „actorilor” implicaţi în procesul penal – pe de o parte 

organele specializate în activitatea judiciară, iar pe de altă parte, persoanele 

acuzate susţinute de către avocaţi care le asistă şi reprezintă interesele în cauzele 

penale. Practic, se asigură atât realizarea scopului măsurilor preventive dispuse 

faţă de arestaţii la domiciliu, cât şi respectarea şi consolidarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului.  

Evoluţia reglementărilor juridice şi experimentarea bunelor practici în 

materie au condus la dezvoltarea unor sisteme de monitorizare electronică la 

distanţă a arestaţilor la domiciliu, precum şi la posibilitatea conferită acestora de 

a putea părăsi, în situaţii determinate de lege, locuinţa în care se execută măsura. 

Conform site-ului wikipedia1, “în contextul implementării pe parcursul 

procesului penal a măsurilor preventive, luarea măsurii arestului la domiciliu 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/House_arrest 
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oferă o alternativă la arestarea preventivă şi are ca scop reducerea gradului de 

recidivă, precum şi a costurilor necesare întreţinerii inculpatului pe perioada 

arestării preventive, ori a suprapopulării existente în mediul penitenciar. De 

asemenea, această măsură permite infractorilor eligibili să-şi păstreze locul de 

muncă sau să-şi caute un loc de muncă, să menţină relaţiile şi responsabilităţile 

familiale şi să participe la programe de reabilitare, care contribuie la 

reintegrarea şi reeducarea infractorului”. 

Spre deosebire de unele state care au optat pentru punerea în aplicare a 

arestului la domiciliu prin intermediul unor sisteme de monitorizare electronică 

a persoanelor vizate, în ţara noastră supravegherea respectării măsurii nu se 

face în prezent decât prin mijloace de verificare directă (umană) – asigurate de 

către poliţişti, sistemul de monitorizare electronică fiind reglementat, dar 

neimplementat încă. Trebuie să precizăm însă că monitorizarea electronică nu 

este decât modalitatea de asigurare a respectării măsurii arestului la domiciliu, 

respectiv interdicţia părăsirii domiciliului de către persoana vizată, cu excepţia 

situaţiilor permise de lege.  

În realizarea cercetării doctorale, am pornit de la ipoteza generală de lucru 

(abordări teoretice şi practice privind arestul la domiciliu), considerând alături 

de conducătorul de doctorat că acest demers este unul deosebit de actual şi 

oportun, în condiţiile în care istoricul acestei instituţii juridice în sistemul 

legislativ intern este de doar trei ani, odată cu implementarea noului Cod de 

Procedură Penală (NCPP) în anul 2014. 

Principalul scop al cercetării a fost reprezentat de analiza şi cercetarea 

modului de aplicare şi implementare a acestei instituţii juridice, identificarea 

celor mai bune practici în materia arestului la domiciliu (inclusiv prin 

intermediul monitorizării electronice a executării măsurii), precum şi a 

modalităţilor de eficientizare a sistemului juridic şi procedural-acţional. 

Obiectivele specifice ale cercetării doctorale sunt următoarele: 

 Consolidarea domeniului cunoaşterii aspectelor generale privind 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor şi privarea de 
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libertate în contextul procesului penal, 

 Analiza comparativă a instituţiilor juridice ale arestului preventiv, 

arestului la domiciliu şi sancţiunilor alternative neprivative de 

libertate, 

 Cunoaşterea impactului psihosocial al sancţiunilor privative şi 

neprivative de libertate asupra persoanei vizate de aceste măsuri, 

 Cunoaşterea modului de reglementare şi aplicare a arestului la 

domiciliu în practica judiciară, 

 Analiza eficienţei măsurii supravegherii (monitorizării) electronice în 

contextul măsurii preventive a arestului la domiciliu, 

 Cunoaşterea opiniei avocaţilor cu privire la eficienţa instituţiei juridice 

a arestului la domiciliu, precum şi a problemelor întâmpinate în 

practica judiciară. 

 

Metodele de cercetare utilizate pe parcursul derulării studiilor doctorale 

au constat în: 

a) Analiza documentară, materializată prin studiul şi cercetarea actelor 

normative internaţionale, europene şi naţionale circumscrise măsurilor 

preventive privative de libertate în general, şi arestului la domiciliu în special, a 

materialelor bibliografice sub forma monografiilor, cursurilor, articolelor şi 

materialelor de specialitate publicate în diferite reviste şi publicaţii, precum şi 

analiza jurisprudenţei internaţionale, europene şi naţionale în materia arestului la 

domiciliu. 

b) Analiza comparativă a sistemelor de drept existente în acest domeniu, a 

legislaţiei internaţionale, europene şi naţionale, precum şi a instituţiilor juridice 

precum arestarea preventivă, arestul la domiciliu ori sancţiunile neprivative de 

libertate. 

c) Realizarea unei cercetări empirice în rândul avocaţilor, prin care s-a 

urmărit cunoaşterea opiniei acestora cu privire la aspectele legale şi practice în 
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domeniul măsurilor preventive privative de libertate în general şi al arestului la 

domiciliu, în special. 

d) Analiza SWOT privitoare la modul de reglementare şi aplicare a 

măsurii preventive a arestului la domiciliu, menită să identifice punctele tari, 

punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările. În realizarea acestei analize, am 

utilizat şi exploatat datele şi informaţiile obţinute cu ocazia studiului documentar, 

dar şi a cercetării empirice. 

 

 

 

Prin întregul său conţinut, avem speranţa că prezenta teză va contribui la 

desluşirea unor necunoscute şi dileme existente în rândul practicienilor, 

deschizând în acelaşi timp calea unor noi cercetări şi direcţii de acţiune într-un 

domeniu de noutate, cu impact atât asupra activităţii agenţiilor de aplicare a legii, 

cât şi asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor. Cercetarea 

ştiinţifică la nivel naţional va cunoaşte cu siguranţă noi dimensiuni şi direcţii de 

acţiune, în special în ipoteza viitoare a operaţionalizării sistemelor de 

monitorizare electronică a persoanelor arestate la domiciliu ori a extinderii 

METODELE DE CERCETARE 

ANALIZA DOCUMENTARĂ ANALIZA COMPARATIVĂ 

CERCETAREA EMPIRICĂ 
ANALIZA SWOT 
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aplicabilităţii arestului la domiciliu, inclusiv ca modalitate de executare a 

pedepselor penale. 

 

STADIUL CUNOAŞTERII TEMEI 

 

Arestul la domiciliu este una dintre măsurile de supraveghere judiciară ce 

pot fi dispuse pe parcursul procesului penal. Evoluţiile în acest domeniu au 

condus la adoptarea în anul 2009 la nivelul UE a unui act normativ menit să 

asigure punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce în materia 

deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea 

preventivă – aşa-numita Decizie-cadru privind ordinul european de 

supraveghere judiciară. Transpunerea în practică a acestui principiu se 

realizează conform graficului de mai jos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITEREA INFRACŢIUNII PE TERITORIUL UNUI STAT MEMBRU 

EMITEREA ORDINULUI DE SUPRAVEGHERE JUDICIARĂ 

TRIMITEREA ORDINULUI CĂTRE STATUL DE EXECUTARE 
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Definirea şi reglementarea arestului la domiciliu la nivel internaţional şi 

european s-au realizat de-a lungul timpului sub diferite denumiri ale măsurii, 

precum „monitorizare electronică”, „arest la domiciliu sub supraveghere 

electronică”, „localizare permanentă”, „încarcerare la domiciliu”, „menţinere 

în stare de arest la domiciliu” etc. Perceput şi implementat fie ca măsură 

preventivă privativă de libertate, fie ca măsură alternativă de executare a 

pedepsei (în funcţie de momentul procesual în care este dispus şi de posibilităţile 

legale şi operaţionale existente de la stat la stat), arestul la domiciliu cuprinde o 

gamă largă de măsuri menite să asigure menţinerea la domiciliu sub 

supraveghere (umană sau electronică) a persoanelor suspectate, acuzate sau 

condamnate pentru comiterea unor infracţiuni. 

Interesul prezentat pentru studiul măsurilor alternative privării de libertate 

în regim de detenţie nu este de dată recentă la nivel internaţional, primele 

iniţiative aparţinând organizaţiilor şi susţinătorilor activi în materia respectării 

drepturilor persoanelor implicate în procedurile judiciare penale. 

Odată cu adoptarea şi implementarea în legislaţiile mai multor state a 

măsurii arestului la domiciliu, un rol covârşitor în înţelegerea mecanismelor de 

funcţionare şi implementare a sa l-a avut CtEDO, care s-a pronunţat de-a lungul 

timpului în mai multe cauze incidente în materia arestului la domiciliu, cu 

RECUNOAŞTEREA DECIZIEI JUDICIARE ÎN STATUL DE EXECUTARE 

 

TRANSFERUL MĂSURII DE SUPRAVEGHERE JUDICIARĂ 

EXECUTAREA MĂSURII 
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predilecţie cele referitoare la art. 5 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO). 

Conform unor autori2, „CtEDO a analizat incidenţa noţiunii de privare de 

libertate, prin raportare la spaţiul ce nu a putut fi părăsit, la constrângerea 

fizică sau psihică la care o persoană a fost supusă din partea autorităţilor sau 

la timpul în care nu a putut părăsi în mod liber un anumit spaţiu, în cazurile 

vizând: arestul preventiv, detenţia ca urmare a condamnării la executarea unei 

pedepse, arestul la domiciliu etc.”. 

CtEDO a apreciat că gradul de constrângere impus de arestul la domiciliu 

este suficient pentru considerarea sa ca „o privare de libertate” în sensul art. 5 al 

CEDO, aşa cum s-a evidenţiat în cauzele Giulia Manzoni împotriva Italiei 

(hotărârea din 1 iulie 1997), Mancini împotriva Italiei (hotărârea din 2 august 

2001), Vachev împotriva Bulgariei (hotărârea din 8 iulie 2004), Lavents 

împotriva Letoniei (hotărârea din 28 februarie 2003), Pekov împotriva Bulgariei 

(hotărârea din 30 iunie 2002)3. 

În sistemul juridic din ţara noastră, până la data adoptării Noului Cod de 

Procedură Penală (NCPP) şi ulterior implementării sale începând cu anul 2014, 

măsurile preventive reglementate de Codul de Procedură Penală erau reţinerea, 

obligarea de a nu părăsi localitatea, obligarea de a nu părăsi ţara şi arestarea 

preventivă. În prezent, conform reglementărilor procedural-penale, măsurile 

preventive sunt reţinerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauţiune, 

arestul la domiciliu şi arestarea preventivă. 

Având în vedere noutatea instituţiei juridice a arestului la domiciliu în 

legislaţia procesual-penală din ţara noastră, aceasta fiind aplicabilă din februarie 

2014, expertiza profesională a actorilor judiciari din procesul penal (organe 

specializate în activitatea judiciară, dar şi avocaţi) este una limitată, motiv 

pentru care o cercetare ştiinţifică în materia arestului la domiciliu este 

considerată de către noi un proiect oportun, actual şi provocator. În egală măsură, 

                                                 
2 M. Udroiu, O. Predescu, Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2008, p.309. 
3 http://www.mpublic.ro/recursuri/2009_penal/r_27_05_2009_2.htm#_ftn4 



 14 

subliniem faptul că literatura de specialitate, atât sub forma studiilor 

documentare, dar şi a cercetărilor empirice, este destul de lacunară în acest 

domeniu, neexistând o ipoteză de lucru similară care să abordeze în mod integrat 

problematica arestului la domiciliu.   

Studiile şi cercetările identificate cu ocazia analizei documentare au 

subliniat interesul unor instituţii, organizaţii sau experţi şi autori individuali cu 

predilecţie pentru componenta monitorizării electronice în contextul aplicării 

arestului la domiciliu. Aceste studii au un caracter exploratoriu, încercând să 

identifice limitele şi vulnerabilităţile măsurii, percepţia organelor judiciare, dar 

şi a acuzaţilor cu privire la eficienţa măsurii, modalităţile de asigurare a 

respectării drepturilor omului pe perioada monitorizării electronice a arestaţilor 

la domiciliu etc.  

În doctrina internă, nu au fost identificate studii cu caracter exploratoriu în 

domeniul arestului la domiciliu, fiind preponderente cercetările din categoria 

largă a măsurilor preventive ce pot fi dispuse în procesul penal, în special pe 

segmentul arestării preventive. Subliniem însă interesul crescut în ultima 

perioadă de timp atât al practicienilor din domeniul judiciar, cât şi al opiniei 

publice (inclusiv mass-media) cu privire la noua măsură preventivă reglementată 

de legislaţia internă, inclusiv din perspectiva naturii juridice a acestei măsuri. 

 

 

CONŢINUTUL TEZEI 

Structura tezei este alcătuită din sase capitole, ultimul capitol fiind 

destinat concluziilor finale şi propunerilor identificate în urma cercetării 

realizate. Fiecare capitol este finalizat cu identificarea unor concluzii parţiale ce 

se desprind din cercetarea ştiinţifică, consideraţii ce preced şi stau la baza 

capitolelor următoare ale tezei. 

In primul capitol am prezentat cateva aspecte generale privind 

drepturilor si libertatile fundamentalea ale persoanelor si privarea de 
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libertate in contextul procesului penal . In acest context am dezvoltat 

organizarea si functionarea sistemului de justitie penala dar si respectarea 

drepturilor si libertatilor  fundamentale ale persoanelor in procesul penal . 

Capitolul II este un  „Studiu comparativ privind arestarea preventiva,  

arestul la domiciliu si sanctiunile alternative neprivative de libertate in 

procesul penal” . In acest  capitol am tratat pe larg aceste concepte si am facut 

o analiza privind fundamentarea masurii arestului la domiciliu ca masura 

alernativa a arestarii preventive . 

In capitolul al III-lea am facut o analiza a sistemului  reglementarii si 

aplicarii arestului la domiciliu in Romania. Astfel , pe langa reglementarea 

juridica a arestului la domiciliu in legislatia interna am analizat organizarea si 

desfasurarea activitatilor de supraveghere  judiciara ( cu cazuistica aferenta ). Un 

punct forte  il consider a fi analiza SWOT privind sistemul national in materia 

arestului la domiciliu . 

Capitolul al IV-lea a fost dedicat arestului la domiciliu si monitorizarii 

electronice. Am prezentat cadrul legal la nivel european si international , 

sistemele tehnice si modelele operationale de monitorizare electronice cat si 

perspectiva implementarii sistemului electronic de supraveghere . 

In capitolul al V-lea am facut o cercetare privind perceptia avocatilor 

din Baroul Bucuresti fata de masura arestului la domiciliu , facuta dupa 

toate rigorile unei cercetari sociologice si care mi-a permis sa trag o serie de 

concluzii pertinente pentru lucrarea mea . 

CONCLUZII FINALE ŞI PROPUNERI 

 1. Concluziile finale ale cercetării 

 

 Persoanele care au comis infracţiuni sunt parte a societăţii în care trăim şi 

trebuie să se întoarcă în societate după executarea unei pedepse. Alegerea celei 

mai potrivite măsuri preventive pe parcursul procesului penal, precum şi 

individualizarea modalităţii de executare a pedepsei constituie elemente 
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importante atât în privinţa reducerii riscului recidivei, cât şi în privinţa utilizării 

eficiente a resurselor. 

Respectarea principiilor care asigură realizarea drepturilor persoanelor 

suspectate sau acuzate de infracţiuni presupune printre altele şi respectarea 

dreptului la libertate, a dreptului la un proces echitabil şi a prezumţiei de 

nevinovăţie. În contextul aprecierii oportunităţii dispunerii măsurilor preventive 

pe parcursul procesului penal, acestea trebuie analizate, evaluate şi aplicate de la 

simplu la complex, iar arestarea preventivă trebuie să constituie excepţia, şi 

nu regula. O metodă concretă de realizare a acestui obiectiv este reprezentată de 

respectarea şi punerea în aplicare în practica judiciară a tuturor dispoziţiilor 

normative şi a jurisprudenţei CtEDO incidente în materia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului. 

Utilizarea măsurilor alternative arestării preventive din gama măsurilor de 

supraveghere judiciară, inclusiv prin intermediul dispozitivelor de monitorizare 

electronică este încurajată la nivelul actelor de reglementare, existând însă 

deficienţe şi bariere de ordin subiectiv în implementarea lor de către organele 

specializate în activitatea judiciară. Acest lucru presupune că arestarea 

preventivă nu trebuie să fie o măsură de primă linie, ci una excepţională, ce ar 

trebui luată doar în situaţiile în care celelalte măsuri de supraveghere judiciară, 

alternative celor custodiale, nu şi-au dovedit utilitatea. 

Utilizarea măsurilor noncustodiale şi alternative arestării preventive poate 

fi relevantă atât ca mijloc de reducere a suprapopulării carcerale, cât şi ca 

instrument de facilitare a reintegrării sociale şi de reducere a gradului de 

recidivă. 

Pentru valorificarea pe deplin a beneficiilor măsurii arestului la domiciliu 

în raport cu arestarea preventivă, este necesară în opinia noastră o schimbare de 

paradigmă cu privire la modul de aplicare a măsurii, în deplin acord cu 

reglementările internaţionale şi cu jurisprudenţa CtEDO. Aşa cum a rezultat în 

urma cercetării empirice, arestul la domiciliu este încă subutilizat în practica 

organelor judiciare din ţara noastră, abordare ce poate avea la bază atât percepţia 
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că măsura arestului la domiciliu este un privilegiu ce poate fi acordat 

inculpatului, şi nu că face parte din categoria măsurilor preventive privative de 

libertate. În această ordine de idei, deşi abordarea majoritară a organelor 

judiciare se bazează pe arestarea preventivă ca primă opţiune în dispunerea 

măsurilor preventive, percepţia avocaţilor este una total opusă şi în acord cu 

jurisprudenţa CtEDO, alternativele la detenţie şi la arestarea preventivă fiind 

prima opţiune, arestarea preventivă putând fi dispusă doar cu caracter 

excepţional şi în situaţiile în care măsurile alternative nu şi-au atins scopul. 

 În cazul majorităţii statelor care se confruntă cu suprapopularea 

penitenciară, măsurile alternative la executarea pedepsei în regim privativ de 

libertate sunt percepute ca o soluţie viabilă, în acest context fiind implementată 

şi măsura arestului la domiciliu. Presiunea reducerii suprapopulării penitenciare 

este imediată, iar reglementarea arestului la domiciliu ca modalitate alternativă 

de executare a pedepsei poate fi o măsură eficientă. 

 În plan legislativ, la nivelul UE au fost adoptate măsuri menite să confere 

cadrul transferării măsurii de supraveghere fără detenţie dintr-un stat membru în 

altul (cel pe teritoriul căruia a fost comisă fapta şi cel care reprezintă stat de 

origine al autorului infracţiunii). 

În ţara noastră, sistemul legislativ actual nu permite utilizarea arestului la 

domiciliu decât în cadrul de realizare a măsurilor preventive ce pot fi luate pe 

parcursul procesului penal. Cercetarea pe care am efectuat-o a evidenţiat că 

arestul la domiciliu este o măsură mai puţin intruzivă şi cu costuri mai mici 

decât arestarea preventivă sau încarcerarea. 

De la momentul adoptării şi implementării NCPP, dispoziţiile privind 

arestul la domiciliu au fost supuse controlului de constituţionalitate în privinţa 

unor aspecte relevante precum deducerea duratei arestului la domiciliu din 

pedeapsă, reglementarea duratei maxime a arestului la domiciliu, precum şi 

necesitatea apariţiei unor temeiuri noi care să facă necesară privarea de libertate 

dispusă iniţial sub modalitatea măsurii preventive a arestului la domiciliu. 

Intervenţia CCR a contribuit, în opinia noastră, la corectarea unor erori de 
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redactare a textelor normative, precum şi la eficientizarea dispunerii şi punerii în 

aplicare a măsurii, prin luarea în considerare a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanelor. 

În cadrul dispunerii şi aplicării măsurii arestului la domiciliu, s-a 

materializat o schimbare de paradigmă privitoare la posibila transformare a 

oricărei locuinţe într-o „cameră de arest”, în ipoteza în care proprietarul sau 

posesorul locuinţei a comis o infracţiune. În acest context, apreciem ca benefică 

pentru realizarea scopului procesului penal implementarea arestului la domiciliu, 

în situaţia în care pe parcursul executării acestei măsuri se asigură respectarea 

drepturilor persoanelor vizate sau afectate, în această categorie intrând nu doar 

arestaţii la domiciliu, ci şi celelalte persoane care locuiesc cu aceştia în aceeaşi 

locuinţă şi care resimt alături de arestaţii la domiciliu efectele şi consecinţele 

acestei măsuri asupra vieţii private, libertăţii de a dispune de locuinţă etc.   

2. Propuneri privind perfecţionarea şi consolidarea sistemului 

legislativ, instituţional şi procedural 

 

  

 Cercetarea efectuată a condus la identificarea unor soluţii şi măsuri 

concrete de eficientizare şi perfecţionare a reglementării şi punerii în aplicare a 

arestului la domiciliu. 

 În planul reglementărilor cu caracter normativ, abordările diferite 

existente la nivelul legislaţiilor statelor membre ale UE impun în opinia noastră 

o armonizare şi apropiere, mai ales în contextul extinderii dreptului la liberă 

circulaţie a persoanelor, al existenţei unor persoane cercetate sau acuzate de 

comiterea unor infracţiuni pe teritoriul altui stat decât cel de origine, al 

necesităţii beneficierii de tratament juridic nediscriminatoriu între rezidenţi şi 

nerezidenţi, al implementării ordinului european de supraveghere judiciară etc. 

Facilitarea acestui obiectiv se poate asigura inclusiv prin intermediul adoptării 

unor reglementări la nivelul UE care să urmărească: promovarea unei directive 

UE privind monitorizarea electronică pe perioada arestului la domiciliu, 
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adoptarea unor standarde şi criterii comune privind dispunerea arestării 

preventive, arestului la domiciliu şi altor măsuri alternative necustodiale, 

precum şi armonizarea/apropierea reglementărilor privind perioadele de timp 

pentru care se pot dispune măsurile preventive privative de libertate. 

 

În privinţa cadrului juridic naţional, prima propunere pe care o formulăm 

vizează modificarea şi completarea legii fundamentale a României, Constituţia 

ţării, în cadrul capitolului II privitor la drepturile şi libertăţile fundamentale. 

Aşa cum se cunoaşte, la momentul adoptării şi revizuirii sale ulterioare, 

Constituţia a reglementat în cuprinsul art.23 aspectele privind libertatea 

individuală, inclusiv prevederile referitoare la cadrul dispunerii arestării 

preventive. Odată cu intrarea în vigoare a NCPP, a fost reglementată o nouă 

măsură preventivă privativă de libertate – arestul la domiciliu, care are o natură 

juridică similară cu arestul preventiv, motiv pentru care considerăm necesară 

revizuirea legii fundamentale în părţile sale componente care fac referire la 

arestarea preventivă, prin adăugarea arestului la domiciliu, în scopul 

garantării respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, la nivel de 

reglementare în legea fundamentală. 

 

O altă propunere este constituită de operaţionalizarea la nivel naţional a 

sistemelor de supraveghere electronică prevăzute de actualul Cod de Procedură 

Penală în contextul dispunerii şi punerii în aplicare a măsurii arestului la 

domiciliu. Plecând de la experienţa altor state care au implementat sisteme 

tehnice de monitorizare a respectării măsurii arestului la domiciliu, autorităţile 

din ţara noastră au la dispoziţie două principale căi de realizare a acestui 

obiectiv – implementarea unor astfel de soluţii tehnice la nivelul unităţilor 

operative ale Ministerului Afacerilor Interne (aceste sisteme putând fi conectate 

inclusiv prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112) sau 

externalizarea serviciului de supraveghere a persoanelor faţă de care a fost 

dispusă măsura preventivă a arestului la domiciliu către societăţi specializate în 
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domeniul asigurării pazei, securităţii bunurilor şi a persoanelor. Implementarea 

acestui sistem de monitorizare, prin aplicarea sa corectă şi prin luarea în 

considerare a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, ar 

putea asigura eficientizarea sistemului de monitorizare a executării arestului la 

domiciliu, inclusiv prin degrevarea poliţiştilor de la structurile de supraveghere 

judiciară cu privire la efectuarea vizitelor periodice şi inopinate la locuinţele în 

care se execută măsura arestului la domiciliu. Implementarea sistemelor de 

supraveghere electronică poate constitui o metodă de eficientizare a executării 

arestului la domiciliu, care nu presupune deplasarea organului de supraveghere 

în mijlocul nopţii la locuinţa arestatului la domiciliu, pentru efectuarea unei 

vizite inopinate de verificare a prezenţei sale în locuinţă. Această metodă poate 

aduce şi beneficiile confortului psihologic arestaţilor la domiciliu şi membrilor 

de familie ai acestora, care în ipoteza respectării cerinţelor monitorizării 

electronice, nu mai sunt verificaţi prin deplasarea fizică a organului de 

supraveghere la locuinţa arestaţilor la domiciliu.   

 

Plecând de la experienţa practicienilor în domeniu, o altă propunere de 

eficientizare a executării măsurii arestului la domiciliu şi de asigurare a 

conformităţii şi legalităţii executării, vizează reglementarea expresă a trimiterii 

la organul de supraveghere a hotărârii organului judiciar cu privire la 

încetarea măsurii preventive a arestului la domiciliu în ziua precedentă ultimei 

zile de valabilitate a arestului la domiciliu, aducându-se astfel la cunoştinţă în 

timp util data încetării/revocării măsurii. 

 

În vederea respectării pe deplin a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale persoanelor şi a prevenirii abuzurilor, propunem reglementarea expresă a 

interdicţiei impuse organului de supraveghere ca, pe perioada verificării 

condiţiilor de executare a arestului al domiciliu, să nu afecteze viaţa privată a 

persoanelor ce locuiesc cu arestatul la domiciliu, precum şi a interdicţiei 
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divulgării sau diseminării publice a detaliilor privind viaţa privată a arestaţilor 

la domiciliu. 

 

Din practica judiciară naţională a rezultat apariţia unor situaţii cu care se 

poate confrunta organul de supraveghere care trebuie să execute măsura 

arestului la domiciliu, printre acestea putându-se regăsi inclusiv refuzul/opoziţia 

persoanelor care locuiesc cu inculpatul ce urmează a fi plasat în arest la 

domiciliu, cu privire la executarea acestei măsuri în respectiva locuinţă. Pentru 

prevenirea apariţiei acestor situaţii, suntem de părere că este necesară 

efectuarea de verificări de către organul de urmărire penală înainte ca 

judecătorul să dispună arestul la domiciliu, pentru a verifica posibilitatea 

executării arestului la domiciliu la adresa respectivă, în scopul evitării apariţiei 

situaţiilor de imposibilitate a executării măsurii preventive în imobilul respectiv. 

Principala problemă derivată din faptul că proprietarul locuinţei nu îşi manifestă 

acordul privind executarea arestului la domiciliu de către inculpat în locuinţa 

respectivă ar putea fi reprezentată de limitarea dreptului de proprietate a unei 

persoane împotriva căreia nu s-a formulat nicio acuzaţie penală. 

 

O altă propunere vizează modificarea şi completarea dispoziţiilor actuale 

ale NCPP privind situaţiile ce nu pot conduce la luarea măsurii arestului la 

domiciliu, mai exact existenţa suspiciunii rezonabile a comiterii unei infracţiuni 

de către inculpat asupra unui membru de familie. În opinia noastră, această 

reglementare este justă numai în ipoteza în care inculpatul convieţuieşte în 

imobilul în care se va executa arestul la domiciliu cu membrii de familie ce au 

fost victimele infracţiunilor de violenţă în familie.  

 

Una dintre principalele dileme cu care se confruntă sistemele de justiţie 

penală o constituie soluţionarea raportului dintre suprapopularea 

penitenciară/reducerea costurilor generate de încarcerarea persoanelor private de 

libertate şi asigurarea scopului pedepselor penale, respectiv menţinerea gradului 
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de securitate publică concomitent cu reeducarea şi reinserţia socială a 

condamnaţilor. O propunere esenţială o constituie, în opinia noastră, extinderea 

cadrului actual de reglementare a măsurii arestului la domiciliu, prin 

modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală, incluzând arestul 

la domiciliu ca modalitate de executare a pedepselor penale rămase definitive. 

Propunerea noastră poate facilita reducerea gradului de suprapopulare 

penitenciară, urmând a fi luată în cazul condamnaţilor pentru comiterea 

infracţiunilor sancţionate cu pedeapsa închisorii sub 3 ani, al minorilor şi 

tinerilor sub vârsta de 21 ani. Conform statisticii Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, cheltuielile de întreţinere pentru o persoană încarcerată în 

penitenciar sau în centrul de reţinere şi arestare preventivă se ridică la suma de 

2400 lei/lunar/deţinut, din care 1600 lei reprezintă cheltuieli de personal. Acest 

aspect vine să întărească concluzia eficienţei şi eficacităţii dispunerii măsurii 

preventive a arestului la domiciliu. În formula propusă, un rol semnificativ în 

evaluarea eficienţei măsurii îl vor avea şi consilierii de probaţiune, care alături 

de organul de supraveghere vor analiza şi monitoriza îndeproape măsura în care 

persoana supusă arestului la domiciliu respectă condiţiile arestului la domiciliu. 

 

Nu în ultimul rând, subliniem că măsurile propuse în cuprinsul tezei se 

corelează şi cu cele ale Avocatului Poporului privind reducerea suprapopulării 

mediului penitenciar, inserate în cuprinsul Raportului special din anul 2015 

privind condiţiile de detenţie din penitenciare şi centre de reţinere şi arestare 

preventivă. 
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