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CAPITOLUL 1 

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 

 

 

 Capitolului introductiv a fost structurat în 5 subcapitole în care au fost prezentate 

aspectele teoretice privind măsurile preventive, cu o scurtă abordare istorică, contextul 

social politic în care a fost adoptată noua reglementare privind măsurile preventive și 

modificările survenite în materie după intrarea în vigoarea noii reglementări, rolul 

măsurilor preventive privative de libertate în general și a arestului la domiciliu în special 

în ocrotirea ordinii publice și a siguranței naționale, identificarea locului și rolului 

procurorului în domeniu, precum și scopul și necesitatea cercetării științifice. 

 Cu privire la scopul și necesitatea cercetării științifice am arătat că în primul rând, 

necesitatea cercetării științifice este dată de stadiul cercetării la acest moment cu privire 

la instituția arestului la domiciliu. 

Măsura preventivă a arestului la domiciliu este o instituţie de noutate, 

reglementată în dreptul procesual penal românesc o dată cu intrarea în vigoare a Noului 

Cod de procedură penală la data de 01 februarie 2014 și a fost adoptată în vederea 

alinierii normelor procesual penale din ţara noastră cu cele din statele moderne. 

Pe această cale, a fost lărgită paleta de măsuri preventive ce pot fi dispuse în 

cursul procesului penal, oferind organelor judiciare posibilitatea de a lua o măsură 

preventivă intermediară între controlul judiciar, ca măsură preventivă mai uşoară, ce 

presupune doar o restrângere de libertate prin impunerea respectării unor obligaţii 

expres prevăzute de lege şi arestarea preventivă ce presupune o privare de libertate în 

centre special concepute sau în secţii ale penitenciarelor.  
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Necesitatea unei noi măsuri preventive a fost impusă de acele situaţii în care 

organele judiciare au fost obligate să dispună arestarea preventivă pentru a-l extrage pe 

inculpat din mediul infracţional, măsură însă uneori disproportionată în raport cu 

împrejurările faptice ale cauzei, dar necesară. 

După intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală mai mulţi autori au 

analizat şi comentat normele legale referitoare la măsurile preventive, alături de 

celelalte instituţii de procedură penală, activitate materializată în cărţi sau tratate şi care 

a urmărit să vină în sprijinul studenţilor şi al practicienilor în drept.  

Cu toate acestea, nu am identificat o lucrare care să vizeze în exclusivitate analiza 

pe larg a măsurii preventive a arestului la domiciliu.  

În al doilea rând, pornind de la importanţa şi impactul măsurilor preventive în 

contextul socio-politic actual din ţara noastră, marcat tot mai des de arestarea preventivă 

şi/sau condamnarea unor persoane importante din sfera publică, implicate în exerciţiul 

autorităţii de stat, fie că vorbim de puterea legislativă, executivă sau judecătorescă, 

constatăm că au fost şi sunt în continuare iniţiate diferite proiecte de modificare 

legislativă cu privire la astfel de măsuri.  

În timp ce unele dintre aceste proiecte vizează înlăturarea unor erori sau scăpări 

ale legiuitorului sau punerea în concordanţă a dispoziţiilor legale aflate în contradicţie 

şi care sunt total fireşti, altele vizează modificări de substanţă ale condiţiilor în care pot 

fi luate măsurile preventive, în sensul înăspririi acestora, fie cu scopul de a aduce un 

plus de garanţii în favoarea individului, astfel cum se arătă în expunerea de motive, fie 

cu un scop „ilicit”, ascuns, de natură a îngreuna activitatea organelor statului chemate 

să înfăptuiască actul de justiţie. 

Aruncând o privire în ansamblu, constatăm că legislaţia în domeniu a fost 

marcată de trecerea de la perioada în care măsurile preventive puteau fi dispuse cu o 

mai mare uşurinţă, direct de către procuror, fără prevederea unor garanţii serioase şi 

eficiente împotriva arbitrariului şi abuzurilor organelor statului, la perioada în care 
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astfel de garanţii au fost introduse treptat, prin modificări legislative repetate, ca urmare 

a multiplelor condamnări ale statului român de către Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului, până când s-a ajuns la conformarea cu standardele impuse de instanţa 

europeana, pentru ca în prezent să se dorească sporirea garanţiilor în favoarea 

individului, peste standardul CEDO, mergând până la lipsirea acestora de finalitate 

practică. 

Din aceste puncte de vedere apreciem că se impune să fie identificate problemele 

de interpretare şi de aplicare a normelor în materie şi să se găsească remediile necesare 

să menţină funcţionalitatea şi aplicabilitatea acestei instituţii de drept procesual, cu o 

importanţă deosebită în activitatea de înfăptuire a actului de justiţie penală, mai ales că 

în primul rând revine doctrinei judiciare obligaţia de căuta să identifice, să explice şi să 

conceapă soluţii pentru problemele legate de punerea în aplicare a normelor legale. 

În al treilea rând, din cauza supraaglomerării din penitenciare, dar și a condițiilor 

de detenție, statul român a fost condamnat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

în mai multe cauze, situație ce a culimnat cu pronunțarea în data de 25.04.2017 a 

Deciziei-pilot în cauza Rezmiveș și alții contra României. 

Curtea a constatat că articolul 3 din Convenție a fost încălcat și a hotărât că statul 

român va trebui, în termen de 6 luni de la data la care hotărârea a rămas definitivă, în 

temeiul art. 44 § 2 din Convenție, să asigure, în colaborare cu Comitetul de Miniștri, un 

calendar clar pentru punerea în practică a măsurilor generale corespunzătoare pentru a 

soluționa problema supraaglomerării din locurile de deținere și problema condițiilor 

precare de detenție, în conformitate cu principiile Convenției, astfel cum au fost 

enunțate în hotărâre.  

Pe lângă soluțiile de natură logistică ce vizează crearea de noi locuri de detenție 

și recondiționarea celor deja existente, apreciem că o soluție viabilă pe a reduce 

presiunea asupra numărului insuficient de locuri de detenție existent la acest moment, 

dar și pentru reducerea cheltuielilor cu deținuții, este prevederea, pe de o parte, a 
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detenției la domiciliu ca formă de individualizare a pedepsei închisorii, iar pe de altă 

parte, ca etapă premergătoare liberării condiționate, forme de detenție existente și în 

legislațiile altor state. 

Pentru toate motivele expuse, apreciem că tema aleasă este de o deosebită 

actualitate, fiind deopotrivă necesară şi oportună cercetarea amănunţită a instituției 

arestului la domiciliu, în vederea elaborării unor soluţii în domeniu menite să 

eficientizeze activitatea de înfăptuire a actului de justiţie penală, dar și pentru găsirea 

unor soluții pentru problema supraaglomerării penitenciarelor. 

Teza se adresează deopotrivă studenţilor, practicienilor şi teoreticienilor în drept, 

fiind un instrument util tuturor celor care caută să aprofundeze normele în materie şi să 

găsească soluţii pentru problemele întâmpinate în aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor 

legale în cauză, cum ar fi judecători, procurori, organe de cercetare ale poliţiei judiciare 

şi avocaţi. 
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CAPITOLUL 2 

ASPECTE CU CARACTER GENERAL PRIVIND 

REGLEMENTAREA ARESTULUI LA DOMICILIU ÎN 

LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ 

 

 

2.1. CONȚINUTUL MĂSURII ARESTULUI LA DOMICILIU 

 

 

În cadrul acestui subcapitol a fost analizat conținutul măsurii arestului la 

domiciliu pentru a vedea în ce constă măsura preventivă, mai exact care sunt obligațiile 

ce pot fi impuse inculpatului pe parcursul acesteia pentru ca măsura să își atingă 

scopurile prevăzute de lege.  

Pentru a identifica eventualele probleme în reglementarea măsurii preventive, am 

plecat de la cazuri concrete de aplicare a dispozițiilor legale, fiind identificate o serie de 

aspecte ce consider că se impun a fi reglementate diferit. 

Astfel, am arătat că legea prevede o serie de obligații exprese ce pot fi impuse în 

sarcina inculpatului, dar insuficiente, pentru ca în completarea acestora să se prevadă 

că inculpatul are și obligația de a se supune ”unor restricții stabilite de instanță”, fără să 

fie indicate restricțiile ce pot fi impuse sau cel puțin sfera lor.  

Am considerat că posibilitatea judecătorului de drepturi și libertăți, celui de 

cameră preliminară sau instanței de a impune inculpatului orice restricții consideră ca 

fiind necesare, ridică probleme legate de previzibilitatea legii penale, sens în care am 

apreciat că de lege ferenda se impune prevederea unor restricții exprese dintre care 
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organul care dispune măsura preventivă să poată alege și prin care astfel măsura 

preventivă să își atingă scopul. 

Totodată am apreciat că restricțiile, alături de obligații, ar putea fi reformulate 

prin raportare la scopul urmărit prin luarea măsurilor preventive și anume să se asigure 

desfășurarea în condiții optime a procesului penal, să se împiedice sustragerea 

inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori să se prevină săvârșirea unei 

alte infracțiuni. 

Am considerat că multe dintre restricții și obligații ar putea fi preluate de la 

măsurile preventive ale controlului judiciar și controlului judiciar pe cauțiune.  

În plus, am apreciat că atât timp cât respectarea măsurii și a obligațiilor este lăsată 

la latitudinea inculpatului, nu există niciun impediment pentru care nu se prevede și în 

cazul arestului la domiciliu posibilitatea stabilirii unei cauțiuni care să aibă ca scop 

constrângerea inculpatului să respecte obligațiile impuse și astfel să garanteze buna 

desfășurare a procesului penal.  

 

2.2. CONDIȚIILE ȘI CAZURILE LUĂRII MĂSURII ARESTULUI LA 

DOMICILIU 

 

Acest subcapitol a fost împărțit în două secțiuni, în cadrul cărora au fost analizate 

cazurile când măsura preventivă poate fi dispusă, dar și condițiile ce trebuie îndeplinite 

pentru ca măsura să poată fi aplicată în mod legal. 

În cadrul secțiunii ”Condiții generale” am încercat să realizez o clasificare a 

condițiilor în care măsura poate fi dispusă, neîntâlnită la alți autori, respectiv împărțirea 

pe de o parte în condiții de temeinicie, de oportunitate și de legalitate, iar pe de altă 

parte în condiții pozitive și condiții negative. 

În cadrul secțiunii ”Condiții speciale” am efectuat o analiză pe larg a acestora, 

astfel cum sunt reglementate de art. 218 din C.p.p. rap. la art. 223 din C.p.p., ocazie cu 
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care am identificat o serie de necorelări sau lacune, de natură a nu permite aplicarea 

măsurii preventive la anumite situații practice. 

O primă deficiență am constatat-o în însăși denumirea articolului 218 din C.p.p., 

denumit ”Condiții generale de luare a măsurii arestului la domiciliu”, articol ce 

reglementează în realitate condițiile speciale de luarea a măsurii preventive, cele 

generale fiind prevăzute la art. 202 din C.p.p. și care sunt comune pentru toate măsurile 

preventive. 

O altă deficiență de reglementare pe care am identificat-o și care ar putea face 

inaplicabilă măsura pentru anumite situații practice, vizează dispozițiile art. 223 alin. 1 

lit. b din C.p.p. care reglementează cazul în care “inculpatul încearcă să influenţeze un 

alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un expert sau să distrugă, să 

altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă 

persoană să aibă un astfel de comportament”. 

Am considerat că se impune modificarea acestuia fie prin introducerea şi a altor 

modalități de comitere, dar care riscă să scape din vedere unele situații ce ar putea fi 

întâlnite în practică, fie prin adăugarea unei formulări cu carcter general, care să 

cuprindă toate ipotezele, de genul ”precum şi orice alte acte de acest fel”, aceasta 

întrucât în actuala reglementare se prevăd exemple practice în care inculpatul poate 

influența cursul anchetei, dar care nu cuprinde toate situațiile ce se pot ivi în practică. 

Față de celelalte măsuri preventive, în cazul arestului la domiciliu au fost 

prevăzute două condiții negative ce constituie impedimente în luarea măsurii 

preventive. 

Prima condiţie negativă interzice dispunerea măsurii arestului la domiciliu cu 

privire la inculpatul faţă de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit o infracţiune 

asupra unui membru de familie. 
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Plecând de la rațiunea pentru care condiția a fost reglementată, am considerat că 

se impune modificarea acesteia în sensul adăugării condiţiei suplimentare ca inculpatul 

şi victima – membru de familie să convieţuiască. 

 

 

2.3. NOȚIUNEA DE ”DOMICILIU” 

 

 În cadrul acestui subcapitol am analizat întinderea noțiunii de ”domiciliu” din 

perspectiva măsurii preventive a arestului la domiciliu, mai exact dacă inculpatul 

trebuie sau nu să facă dovada unui titlu asupra locuinței unde să execute măsura, dacă 

este necesar acordul celorlalte persoane care locuiesc în aceeași locuință sau dacă 

acestea se pot opune ca inculpatul să execute măsura în locuința comună. 

 Totodată, am analizat situația minorilor care răspund penal și comit infracțiuni. 
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CAPITOLUL 3 

ASPECTE CU CARACTER PARTICULAR PRIVIND MĂSURA 

ARESTULUI LA DOMICILIU 

 

 

În cadrul acestui capitol am analizat aspectele de ordin procedural cu privire la 

măsura arestului la domiciliu, capitolul fiind împărțit în 6 subcapitole corespunzătoare 

procedurilor de luare, prelungire, menținere, încetare de drept, înlocuire și revocare a 

măsurii arestului la domiciliu, cel de-al 7-lea subcapitol fiind rezervat dispozițiilor 

procedurale privind minorii. 

Unele dintre subcapitole au fost împărțite în secțiuni, corespunzătoare etapei în 

care se află procesul penal, respectiv urmărirea penală, camera preliminară sau judecata. 

În urma analizei efectuate am considerat că se impune modificarea dispozițiilor 

procedurale privind arestul la domiciliu în sensul ca acestea să prevadă o reglementare 

similară celei privind arestarea preventivă. 
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CAPITOLUL 4 

PUNEREA ÎN EXECUTARE A MĂSURII PREVENTIVE A 

ARESTULUI LA DOMICILIU 

 

 

În cadrul acestui capitol am analizat modalitatea concretă în care organele 

prevăzute de lege pun în executare măsura preventivă a arestului la domiciliu, astfel 

cum este prevăzut de către dispozițiile din Legea nr. 254/2013 privind executarea 

pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 

procesului penal1, Capitolul III – Executarea măsurii preventive a arestului la 

domiciliu2, Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea 

pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 

procesului penal3, Capitolul III - Executarea măsurii preventive a arestului la 

domiciliu4, precum și Dispoziția nr. 9 din 10.02.2014 emisă de Inspectorul General al 

Poliției Române. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Publicată în M. Of. nr. 514 din 14 august 2013, în vigoare de la 01 februarie 2014; 
2 Art. 124 – art. 133; 
3 Publicat în M. Of. nr. 271 din 11 aprilie 2016; 
4 Art. 275 – Art. 286; 
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CAPITOLUL 5 

PRINCIPII STATUATE ÎN JURISPRUDENȚA CURȚII 

EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI CU PRIVIRE LA 

ARESTUL LA DOMICILIU 

 

 

În cadrul acestui capitol am analizat principiile stabilite pe cale jurisprudențială 

de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materie.  

Am prezentat 7 cauze relevante, după cum urmează: Cauza Mancini c. Italiei 

(Hotărârea din data de 12 decembrie 2001), Cauza Nikolova c. Bulgariei (Hotărârea din 

data de 25 martie 1999), Cauza Dacosta Silva c. Spaniei (Hotărârea din data de 02 

februarie 2007), Cauza Vachev c. Bulgariei (Hotărârea din data de 08 octombrie 2004), 

Cauza Guzzardi c. Italiei (Hotărârea din data de 06 noiembrie 1980), Cauza Pekov c. 

Bulgariei (Hotărârea din data de 30 iunie 2006) și Cauza Lavents c. Letoniei (Hotărârea 

din data de 28 martie 2003). 

Din analiza deciziilor expuse anterior a rezultat că instanța europeană a stabilit 

că articolul 5 din Convenție ce consacră dreptul la libertate și siguranță se aplică în egală 

măsură tuturor formelor de privare de libertate care, chiar dacă nu constituie o privare 

de libertate în sens clasic, conduc, prin ansamblul de privațiuni impuse persoanei, la o 

restrângere atât de intensă a libertății de mișcare, încât să fie apreciate ca veritabile 

privări de libertate. 
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 În același sens, în doctrină5, s-a arătat că dreptul la libertate și dreptul la siguranță, 

privite împreună, constituie un drept fundamental care nu cunoaște alternativă, astfel 

încât există stare de libertate sau stare de lipsire de libertate, după cum starea de 

semilibertate, de libertate supravegheată sau de liberare condiționată au a fi privite ca 

lipsiri de libertate. 

 S-a arătat că afirmarea acestui principiu impune unele precizări, după cum 

urmează: 

 În primul rând, noțiunea de ”libertate” are a fi apreciată în contextul concret al 

unei situații aflate în discuție, potrivit regimului juridic la care este supusă o anumită 

persoană. 

 În al doilea rând, Curtea rămâne suverană în a aprecia modul în care 

circumstanțele unei cauze reprezintă punerea în discuție a imperativelor art. 5 din 

Convenție, independent de capetele de cerere formulate de reclamant. 

 În al treilea rând, respectul dreptului la libertate a unei persoane impune ca, în 

măsura în care ea a fost legal deținută, iar instanța de judecată a dispus ”eliberarea ei 

imediată”, autoritățile statale competente să execute această decizie fără nici cea mai 

mică întârziere. 

 În al patrulea rând, în această materie, marja de apreciere de care dispun statele 

contractante este limitată, astfel încât, chiar dacă ar fi vorba despre dispoziții de drept 

intern privitoare la lupta împotriva terorismului și crimei organizate, trebuie să existe 

un just echilibru între apărarea instituțiilor democratice și interesul comun al apărării 

drepturilor individuale, fără însă a se atinge substanța dreptului la libertate a unei 

persoane. 

 Așadar, s-a arătat că ”privarea de libertate” a unei persoane, ”arestarea” sau 

”deținerea” sa sunt concepte autonome ale Convenției, care au a primi un înțeles 

                                                 
5 C. Bârsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București 

2010, pg. 232; 
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compatibil cu scopurile acesteia mai degrabă, decât cu semnificația lor în dreptul intern 

al statelor contractante.  

Curtea a arătat că deși clasificarea faptelor deduse examinării apare uneori 

dificilă, mai ales atunci când între privarea și restricția de libertate nu există decât o 

diferență de stadiu sau de intensitate, și nu de natură sau de esență, în multe cazuri fiind 

vorba despre o problemă de pură apreciere, cu toate acestea, Curtea nu s-ar putea degaja 

niciodată de responsabilitatea ce-i revine pe terenul determinării aplicabilității sau 

inaplicabilității dispozițiilor art. 5 din Convenție. 
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CAPITOLUL 6 

FORME DE DETENȚIE DOMICILIARĂ ÎN LEGISLAȚIA 

ALTOR STATE 

 

 

Pentru a înţelege pe deplin mecanismul de aplicare a noii măsuri procesuale a 

arestului la domiciliu am considerat că se impune să cunoaştem acele norme de 

inspiraţie ce au stat la baza formării voinţei legiuitorului în adoptarea acestei soluţii şi 

anume prezentarea instituţiei astfel cum este consacrată în legislaţiile ţărilor europene, 

dar şi în legislaţiile altor ţări, pentru a vedea în ce măsură modul diferit de reglemetare 

al acesteia ar putea constitui în acelaşi timp o soluţie pentru corijarea lacunelor existente 

în legislaţia românească în reglementarea instituţiei sau pentru rezolvarea altor 

problemele cu care încă se confruntă societatea românească şi care nu au fost avute în 

vedere la momentul adoptării noilor dispoziţii procesuale. 

În general, măsura arestului la domiciliu este specifică legislaţiilor anglo-saxone, 

dar a căpătat o mare dezvoltare în Statele Unite ale Americii, în Canada şi în Australia, 

în prezent fiind reglementată în mai multe state ale Uniunii Europene, printre care 

Franţa, Spania, Portugalia, Italia, Elveţia, Marea Britanie, Bulgaria, Letonia, Grecia, 

Olanda sau Ungaria. 

Am optat să analizez instituția arestului la domiciliu, astfel cum este reglementată 

în Franța, Letonia, Italia, Portugalia, Elveția, Spania și Marea Britanie. 

Am constatat că unele dintre statele menționate reglemenetează arestul la 

domiciliu atât ca măsură preventivă, cât și ca modalitate de executare a pedepsei ori 

chiar ca etapă prealabilă liberării condiționate, în timp ce unele îl reglementează doar 

ca modalitate de executare a pedepsei. 
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CAPITOLUL 7 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI DE MODIFICARE A LEGISLAȚIEI 

ÎN MATERIE 

 

 

7.1. O NOUĂ REGLEMENTARE A MĂSURII ARESTULUI LA DOMICILIU 

CA MĂSURĂ PREVENTIVĂ 

 

După cum am argumentat pe parcusul tezei de doctorat, apreciem că se impune 

în primul rând reglementarea măsurii arestului la domiciliu după aceleași reguli 

procedurale prevăzute pentru măsura arestării preventive, în al doilea rând modificarea 

unora dintre condițiile și cazurile de luarea a măsurii arestului la domiciliu și în al treilea 

rând modificarea conținutului arestului la domiciliu, prin prevederea expresă și a altor 

obligații/restricții pe care organul judiciar să le poate stabili în sarcina inculpatului. 

• Reglementarea măsurii arestului la domiciliu după aceleași reguli procedurale 

prevăzute pentru măsura arestării preventive, sens în care propunem ca: 

- Judecarea procedurii de luare a măsurii arestului la domiciliu cu prezența 

obligatorie a inculpatului, iar nu doar cu citarea sa obligatorie, cu excepția 

cazurilor în care acesta lipsește nejustificat, este dispărut, se sustrage sau din 

cauza stării de sănătate, din cauză de forță majoră sau stare de necesitate, nu 

se prezintă sau nu poate fi adus în fața judecătorului de drepturi și libertăți, 

judecătorului de cameră preliminară sau instanței de judecată; 
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- În cazul în care inculpatul se află în stare de reținere, termenul de soluționare 

a propunerii de luare a arestului la domiciliu să fie fixat înainte de expirarea 

duratei reținerii, ziua și ora fiind comunicate pe de o parte procurorului, care 

are obligația de a asigura prezența inculpatului în fața judecătorului, iar pe 

de altă parte avocatului inculpatului, căruia, la cerere, i se pune la dispoziție 

dosarul cauzei; 

- Inculpatul prezent să fie audiat despre fapta de care este acuzat și despre 

motivele pe care se întemeiază propunerea de arest la domiciliu formulată, 

după ce în prealabil judecătorul îi aduce la cunoștință infracțiunea de care este 

acuzat și dreptul de a nu da nicio declarație, atrăgându-i-se atenția că ceea ce 

declară poate fi folosit împotriva sa; 

- Prevederea expresă a faptului că în situația în care se dispune luarea măsurii 

arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, durata reținerii nu se 

deduce din această perioadă; 

- Prevederea expresă a faptului că după admiterea propunerii și luarea 

arestului la domiciliu, inculpatului i se aduc la cunoștință, de îndată, în limba 

pe care o înțelege, motivele pentru care s-a dispus măsura, în ceea ce constă 

măsură, drepturile și obligațiile pe care le are;  

- Prevederea expresă a faptului că dacă judecătorul de drepturi și libertăți 

apreciază că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru arestul la 

domiciliu, respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului și 

dispune punerea în libertate a inculpatului reținut; 

- Prevederea faptului că odată cu dispunerea măsurii arestului la domiciliu se 

emite un mandat care să cuprindă aceleași mențiuni ca și cel emis în cazul 

arestării preventive, respectiv: instanța din care face parte judecătorul de 

drepturi și libertăți care a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu, data 

emiterii mandatului, numele, prenumele și calitatea judecătorului de drepturi 
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și libertăți care a emis mandatul, datele de identitate ale inculpatului, durata 

pentru care s-a dispus arestul la domiciliu a inculpatului, cu menționarea datei 

la care încetează, arătarea faptei de care este acuzat inculpatul, cu indicarea 

datei și locului comiterii acesteia, încadrarea juridică, infracțiunea și pedeapsa 

prevăzută de lege, temeiurile concrete care au determinat arestul la domiciliu, 

ordinul de a fi arestat inculpatul, indicarea locului unde va executa inculpatul 

măsura, semnătura judecătorului de drepturi și libertăți, semnătura 

inculpatului prezent, iar dacă refuză să semneze se va face mențiune 

corespunzătoare în mandat; 

- Prevederea expresă a faptului că inculpatul poate fi arestat la domiciliu și în 

lipsă și pe cale de consecțință prevederea procedurii de urmat în această 

situație: 

✓ când măsura a fost dispusă în lipsa inculpatului, două exemplare 

originale ale mandatului emis se înaintează organului de poliție de la 

domiciliul sau reședința inculpatului în vederea executării. În cazul în 

care inculpatul nu are domiciliul sau reședința în România, exemplarele 

se înaintează organului de poliție în raza teritorială a căruia se află 

instanța de judecată;  

✓ mandatul de arestare poate fi transmis organului de poliție și prin fax, 

poștă electronică sau prin orice mijloc în măsură să producă un 

document scris în condiții care să permită autorităților destinatare să îi 

stabilească autenticitatea; 

✓ în situația în care mandatul de arestare conține erori materiale, dar 

permite identificarea persoanei și stabilirea măsurii dispuse în raport cu 

datele de identificare ale persoanei existente în evidențele organelor de 

poliție și hotărârea instanței de judecată, organul de poliție execută 
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măsura, solicitând în același timp instanței de judecată îndreptarea 

erorilor materiale sesizate; 

✓ organul de poliție procedează la arestarea persoanei arătate în mandat, 

căreia îi predă un exemplar al acestuia, într-una din formele prevăzute 

la aliniatul 1 sau 2 ale articolului 231 din Codul de procedură penal, 

după care o conduce în cel mult 24 de ore la judecătorul de drepturi și 

libertăți care a dispus măsura arestului la domiciliu, ori după caz, la 

judecătorul de cameră preliminară ori completul la care se află spre 

soluționare dosarul cauzei; 

✓ în vederea executării mandatului de arestare preventivă, organul de 

poliție poate pătrunde în domiciliul sau reședința oricărei persoane 

fizice, fără învoirea acesteia, precum și în sediul oricărei persoane 

juridice, fără învoirea reprezentantului legal al acesteia, dacă există 

indicii temeinice din care rezultă bănuiala rezonabilă că persoana din 

mandat se află în domiciliul sau reședința respectivă; 

✓ în cazul în care arestul la domiciliu al inculpatului a fost dispus în lipsă 

din cauza stării sănătății, din cauză de forță majoră sau stare de 

necesitate, inculpatul este prezentat, la încetarea acestor motive, la 

judecătorul de drepturi și libertăți care a luat măsura, ori după caz, la 

judecătorul de cameră preliminară ori completul la care se află spre 

soluționare dosarul cauzei; 

✓ judecătorul de drepturi și libertăți care a luat măsura, ori după caz, 

judecătorul de cameră preliminară ori completul la care se află spre 

soluționare dosarul cauzei procedează la audierea inculpatului prins sau 

care s-a putut prezenta după dispariția împrejurărilor care l-au 

împiedicat să apară în fața judecătorului, în prezența avocatului acestuia 

și, evaluând declarația inculpatului în contextul probelor administrate 
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și al motivelor avute în vedere la luarea măsurii, dispune prin încheiere, 

după audierea concluziilor procurorului, confirmarea arestului la 

domiciliu și a executării mandatului ori, după caz, în condițiile 

prevăzute de lege, revocarea arestului la domiciliu sau înlocuirea 

acestuia cu una dintre măsurile preventive ale controlului judiciar sau 

controlului judiciar pe cauțiune și pe cale de consecință dispune 

punerea în libertate a inculpatului sau, din contră, înlocuirea măsurii cu 

cea a arestării preventive; 

✓ când persoana menționată în mandatul de arest la domiciliu nu a fost 

găsită, organul de poliție însărcinat cu executarea mandatului încheie 

un proces-verbal prin care constată aceasta și înștiințează judecătorul 

de drepturi și libertăți care a dispus măsura arestării preventive, precum 

și organele competente pentru darea în urmărire și consemn la punctele 

de trecere a frontierei. 

- Prevederea expresă a dispozițiilor menționate pentru luarea măsurii arestului 

la domiciliu și pentru procedura prelungirii măsurii; 

- Prevederea expresă a faptului că arestul la domiciliu în cursul urmăririi penale 

nu poate depăși un termen rezonabil și nu poate fi mai mare de 180 de zile; 

- Prevederea expresă a faptului că contestația formulată de procuror împotriva 

încheierii prin care s-a dispus respingerea propunerii de prelungire a 

arestului la domiciliu se soluționează înainte de expirarea duratei măsurii 

preventive dispuse anterior; 

- Prevederea expresă a faptului că procedura de verificare a măsurii arestului la 

domiciliu în procedura camerei preliminare și în cursul judecății se face cu 

prezența obligatorie a inculpatului. 

• Modificări propuse în ceea ce privește condițiile și cazurile de luare a măsurii 

arestului la domiciliu: 
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- Corelarea dispozițiilor ce privesc condițiile generale în care pot fi dispuse 

măsurile preventive cu cele privind condițiile în care o persoană poate dobândi 

calitatea de suspect sau inculpat, în sensul că și pentru dispunerea măsurilor 

preventive să fie necesar să existe probe (nu și indicii temeinice) din care 

rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit infracțiunea; 

- Adăugarea la cazul de arestare preventivă/arest la domiciliu prevăzut la 

articolul 223 alin. 1 lit. b din C.p.p. referitor la inculpatul care ”încearcă să 

influențeze un alt participant la comiterea infracțiunii, un martor ori un expert 

sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de 

probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament” a 

sintagmei ”precum și alte acte de acest fel”, pentru a acoperi întreaga plajă de 

acțiuni prin care inculpatul urmărește să influențeze/distrugă probele;  

- Modificarea condiției speciale negative prevăzută de art. 218 alin. 3 teza I din 

C.p.p. ce prevede că ”măsura nu poate fi dispusă cu privire la inculpatul față 

de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune asupra unui 

membru de familie”, în sensul adăugării condiției suplimentare ca inculpatul 

și victima – membru de familie, să conviețuiască; 

- Prevederea expresă a condiției ca inculpatul să facă dovada domiciliului, în 

sensul legii procesual penale; 

- Prevederea expresă a condiției ca persoanele majore ce conviețuiesc cu 

inculpatul să își exprime consimțământul ca acesta să execute măsura 

arestului la domiciliu în locuința comună;  

- Prevederea expresă ca și măsura arestului la domiciliu, alături de reținere și 

arestarea preventivă, să poate fi dispusă față de un minor, doar în mod 

excepțional și numai dacă efectele pe care privarea de libertate le-ar avea 

asupra personalității și dezvoltării acestuia nu sunt disproporționate față de 

scopul urmărit prin luarea măsurii. 
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• Modificări propuse în ceea ce privește conținutul măsurii arestului la 

domiciliu: 

- Eliminarea prevederii conform căreia arestul la domiciliu constă, printre 

altele, în obligația inculpatului ”de a se supune unor ristricții stabilite de 

organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza”, dar 

care nu sunt prevăzute de lege; 

- Prevederea în mod expres a următoarelor obligații/restricții dintre care 

organul judiciar să poată să aleagă: 

✓ să se prezinte în fața organului de urmărire penală, a judecătorului de 

drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a 

instanței de judecată ori de câte ori este chemat; 

✓ să nu se apropie de persoana vătămată sau de membrii familiei acesteia, 

de alți participanți la comiterea infracțiunii, de martori ori experți sau 

de alte persoane anume desemnate de organul judiciar și să nu 

comunice cu acestea direct sau indirect, pe nicio cale;  

✓ să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;  

✓ să depună o cauţiune în cuantumul şi în perioada de timp stabilită de 

organul judiciar, ţinând cont de posibilităţile materiale şi de obligaţiile 

inculpatului;  

✓ să predea documentele sale de identitate, în special pașaportul, urmând 

a i se elibera o recipisă care să facă dovada identității sale; 

✓ să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfășoare activitatea în 

exercitarea căreia a săvârșit fapta;  

✓ să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de 

existență;  

✓ să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în 

special în scopul dezintoxicării;  
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✓ să nu conducă anumite vehicule anume stabilite de organul judiciar;  

✓ să nu meargă în anumite locuri sau să meargă doar în locurile stabilite 

de organul judiciar;  

✓ să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme; 

✓ să nu emită cecuri; 

✓ să nu folosească telefonul, calculatorul sau orice alt mijloc de 

comunicare; 

✓ să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte bunurile care au fost 

folosite, în orice mod, sau sunt destinate a fi folosite la săvârșirea unei 

fapte prevăzute de legea penală; 

✓ să urmeze un tratament sau un curs social, educativ sau psihologic, 

destinate să permită reinserţia şi conştientizarea valorilor societăţii. 

 

7.2. REGLEMENTAREA ARESTULUI LA DOMICILIU CA FORMĂ DE 

EXECUTARE A PEDEPSEI 

 

Potrivit datelor publicate pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor din 

România6 în anul 2016 (pe site nu a fost publicat raportul pentru anul 2017), în cauzele 

în care a fost condamnat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru 

nerespectarea condiţiilor de detenţie, statul român a fost obligat la plata unor 

despăgubiri în cuantum de 1.624.670 euro, dintr-un total înregistrat de 3.132.429 euro 

şi 10.000 franci elveţieni, în perioada 1990–2016, în ultimii ani sumele crescând în mod 

constant, de la an la an (în anul 2012: 119.950 euro, în anul 2013: 221.891, în anul 2014: 

196.400, în anul 2015: 459.275 și în anul 2016: 1.624.670 euro). 

                                                 
6 www.anp.gov.ro; 
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Din cauza condițiilor de detenție, statul român a fost condamnat de Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului în mai multe cauze, situație ce a culimnat cu 

pronunțarea în data de 25.04.2017 a Deciziei-pilot în cauza Rezmiveș și alții contra 

României. 

Potrivit unui material explicativ al Curții Europene a Drepturilor Omului, multe 

dintre cele aproximativ 64.000 de dosare aflate pe rolul Curții sunt așa-zisele ”dosare 

repetitive”, ce deriva dintr-o disfuncție comună la nivel național. 

Procedura de hotărâre-pilot a fost dezvoltată ca tehnică prin care să fie 

identificate problemele structurale care stau la baza dosarelor repetitive împotriva 

multor țări și prin care statele să fie obligate să soluționeze acele probleme. În momentul 

în care Curtea primește mai multe plangeri ce au o cauză comună, ea poate selecta una 

sau mai multe dintre acestea, cărora să le aplice un tratament prioritar pe baza procedurii 

pilot. În hotărârea-pilot, sarcina Curții nu este de doar să decidă dacă într-un anume caz 

a avut loc o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului, ci și să identifice 

problema sistemică și să dea guvernului indicații clare asupra tipului de măsuri 

reparatorii necesare pentru rezolvarea ei. Un aspect-cheie al procedurii-pilot este 

posibilitatea suspendării sau "înghețării" cazurilor similare pentru o anumită perioadă 

de timp, cu condiția ca respectivul guvern să acționeze prompt pentru adoptarea la nivel 

național a măsurilor care să dea curs hotărârii. Curtea poate, totuși, să reia examinarea 

dosarelor suspendate oricând o cere interesul judiciar.  

Astfel, singurul efect concret al deciziei este că toate cauzele similare referitoare 

la condițiile de detenție nu se mai judecă la CEDO până când statul roman nu remediaza 

problema.  

Cauza ce a stat la baza pronunțării Deciziei-pilot este formată din patru cauze 

reunite în care cei patru reclamanți s-au plâns de condițiile de detenție din penitenciarele 

din România, și pe cale de consecință au invocat încălcarea articolului 3 din Convenția 
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Europeană a Drepturilor Omului care consacră faptul că „Nimeni nu poate fi supus 

torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 

Primul reclamant s-a plâns de condițiile de detenție din penitenciarele Gherla, 

Aiud și Oradea și a denunțat în special supraaglomerarea (potrivit acestuia, între 1,60 

m² și 2,22 m² de spațiu personal per deținut), lipsa iluminatului natural, durata scurtă a 

plimbării zilnice și lipsa activităților recreative.  

Al doilea reclamant a fost deținut în penitenciarele Craiova, Târgu-Jiu și 

Pelendava și s-a plâns de faptul că a beneficiat de un spațiu personal redus în camere 

dotate cu două chiuvete și două toalete pentru 21 de deținuți sau cu trei chiuvete și trei 

toalete pentru 39 de deținuți și de faptul că a putut face duș de două ori pe săptămână 

având la dispoziție, împreună cu ceilalți deținuți, o oră cel mult, ceea ce a condus la 

dezvoltarea unor boli. Totodată, acesta s-a plâns de faptul că într-unul din penitenciare 

a fost nevoit să doarmă în același pat cu un alt deținut, camera având doar 27 de paturi 

pentru 33 de persoane, unde existau o singură toaletă, un singur duș și două chiuvete, 

iar apa caldă se furniza de două ori pe săptămână, de fiecare dată pentru o perioadă 

foarte scurtă, pentru ca într-un alt penitenciar să împartă cu alte 38 de persoane o cameră 

pentru fumători dotată cu trei chiuvete și două toalete. 

 Al treilea reclamant a fost încarcerat în Penitenciarul Rahova timp de câteva luni 

înainte de a fi transferat succesiv în penitenciarele Tulcea, Iași și Vaslui și s-a plâns de 

de condițiile de detenție din Penitenciarul Rahova, în special de supraaglomerare, lipsa 

aerisirii în camere, prezența mucegaiului pe pereți, slaba calitate a hranei și prezența 

ploșnițelor, dar și de faptul că a fost obligat să împartă aceeași cameră cu deținuți care 

se drogau și care sufereau de boli transmisibile precum hepatita. Acesta s-a plâns de 

faptul că a fost deținut în aceleași condiții în Penitenciarul Tulcea, unde a trebuit să 

recurgă la refuzul de hrană pentru a determina autoritățile să îi asigure tratamentul 

adecvat pentru o afecțiune lombară. Transferat de câteva ori în Penitenciarul Iași, acesta 

a afirmat că a fost cazat în mai multe rânduri într-un spațiu personal de aproximativ 3 
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m² și că a fost nevoit să împartă o cameră cu un deținut bolnav de tuberculoză și să 

suporte aceleași condiții ca în primele două penitenciare, la care trebuie să se adauge, 

potrivit acestuia, saltelele foarte uzate și camerele infestate de șobolani. Transferat în 

Penitenciarul Vaslui, a fost cazat împreună cu alți șase deținuți într-o cameră prevăzută 

pentru două persoane. Acesta a susținut că din cauza acestor condiții de detenție a 

dezvoltat prostatită și suferă de hemoroizi. 

Cel de-al patrulea reclamant a fost deținut în Centrul de reținere și arestare 

preventivă Baia Mare și apoi transferat la Penitenciarul Gherla și s-a plâns în ceea ce 

privește Centrul de reținere și arestare preventivă Baia Mare de condițiile precare de 

igienă, absența toaletelor, a apei curente, a iluminatului natural și a ventilației suficiente, 

de prezența șobolanilor și de accesul insuficient la dușuri. În ceea ce privește detenția 

sa în Penitenciarul Gherla, aceasta s-a plâns de supraaglomerare, lipsa de ventilație a 

camerelor, caracterul insuficient și inadecvat al hranei, care, în plus, era servită în 

recipiente ruginite, existența unei singure săli de baie dotată cu două toalete pentru 

nevoile a 27 de persoane, lipsa apei calde, imposibilitatea de a face curățenie în cameră 

mai mult de o dată pe lună. 

Curtea Europeană a aratăt că Administrația Națională a Penitenciarelor a publicat 

pe site-ul său de internet statistici privind numărul de persoane deținute în toate unitățile 

aflate în subordinea sa. Conform acestor date, erau în detenție 33.434 de persoane la 31 

decembrie 2013, 28.225 de persoane la 26 ianuarie 2016 și 28.062 de persoane la 9 

august 2016 la o capacitate totală de 18.820 de locuri. Conform acelorași date, indicele 

de ocupare a tuturor unităților din cadrul A.N.P. a fost de 154,36% la 23 iunie 2015, de 

153,87% la 14 iulie 2015, de 150,92% la 15 septembrie 2015, de 150,74% la 29 martie 

2016, de 150,41% la 17 mai 2016 și de 149,11% la 9 august 2016. În vederea calculării 

indicelor de ocupare, A.N.P. a stabilit un spațiu de 4 m², astfel cum se prevede în 

Ordinul nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile 

de cazare a persoanelor private de libertate. 
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Se arată că în conformitate cu Ordinul nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor 

minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate, spațiul 

de cazare trebuie să fie de cel puțin 4 m² pentru fiecare persoană privată de libertate, 

încadrată în regimul închis sau de maximă siguranță, precum și pentru minori, tineri și 

persoane arestate preventiv, și de cel puțin 6 m³ pentru fiecare persoană privată de 

libertate, încadrată în regimul semideschis sau deschis. În ceea ce privește iluminatul, 

ordinul obligă autoritățile penitenciare să garanteze prezența unor ferestre suficient de 

mari astfel încât persoanele private de libertate să poată citi la lumină naturală. De 

asemenea, ordinul recomandă ca servirea mesei să se facă în săli de mese special 

amenajate. În ceea ce privește amenajarea și mobilarea spațiului de cazare, ordinul 

prevede dotarea cu paturi cu saltele și lenjerii pentru fiecare persoană privată de libertate 

și, în mod excepțional, paturi suprapuse pe trei rânduri, cu respectarea asigurării a cel 

puțin 6 m3 de aer pentru fiecare persoană privată de libertate. 

În legătură cu fondul cauzei, Curtea a statuat cu titlu de principii generale că în 

numeroase rânduri a precizat că art. 3 din Convenție consacră una dintre valorile 

fundamentale ale societăților democratice, în condițiile în care interzicerea torturii și a 

pedepselor și tratamentelor inumane sau degradante este o valoare ce ține de civilizație 

și este strâns legată de respectarea demnității umane. Spre deosebire de celelalte articole 

din Convenție, art. 3 nu prevede restricții și nu admite nicio derogare, nici măcar în caz 

de pericol public care amenință viața națiunii. 

Cu privire la protecția persoanelor private de libertate împotriva tratamentelor 

contrare garanțiilor prevăzute la art. 3 din Convenție, Curtea a reamintit că, deși 

măsurile privative de libertate implică de obicei pentru persoana deținută unele 

inconveniente, suferința și umilința survenite în cursul executării pedepsei închisorii nu 

trebuie totuși să le depășească în niciun caz pe cele pe care le presupune în mod 

inevitabil o anumită formă de tratament sau de pedeapsă legitimă. De asemenea, Curtea 

a reamintit că pedeapsa închisorii nu determină pierderea, de către deținut, a drepturilor 
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garantate prin Convenție. Dimpotrivă, în anumite cazuri, persoana privată de libertate 

poate avea nevoie de protecție sporită din cauza vulnerabilității situației sale și pentru 

că se află în întregime în grija statului. Curtea a specificat în acest context că art. 3 

impune autorităților o obligație pozitivă care constă în a se asigura că orice persoană 

privată de libertate este deținută în condiții care sunt compatibile cu respectarea 

demnității umane, că modalitățile de executare a pedepsei nu supun persoana în cauză 

unei suferințe sau unei încercări de o intensitate care depășește nivelul inevitabil de 

suferință inerent detenției și că, ținând seama de cerințele practice ale detenției, 

sănătatea și confortul persoanei sunt asigurate în mod corespunzător7.  

Curtea a mai reamintit că, potrivit jurisprudenței sale, pentru a intra sub incidența 

art. 3 din Convenție, relele tratamente trebuie să atingă un grad minim de gravitate, a 

cărui apreciere este relativă în esență și depinde de ansamblul de circumstanțe ale 

cauzei, ca de exemplu durata tratamentului sau efectele lui fizice ori psihologice, iar în 

unele cazuri, de sexul, vârsta și starea de sănătate a victimei8. Cu toate că scopul 

tratamentului este un element care trebuie luat în considerare pentru a stabili dacă viza 

umilirea sau înjosirea victimei, absența unui asemenea scop nu ar exclude în mod 

definitiv o constatare a încălcării art. 3. 

În fine, în ceea ce privește condițiile de detenție, Curtea a arătat că ține seama de 

efectele lor cumulative, precum și de afirmațiile specifice ale reclamantului9. În special, 

perioada de timp în care o persoană a fost deținută în condițiile denunțate reprezintă un 

factor important care trebuie luat în considerare10. 

                                                 
7 Norbert Sikorski împotriva Poloniei, nr. 17599/05, pct. 130 și 131, 22 octombrie 2009; 
8 Kudła împotriva Poloniei (MC), nr. 30210/96, pct. 91, CEDO 2000–XI; și Peers împotriva Greciei, nr. 28524/95, 

pct. 67, CEDO 2001-III; 
9 Dougoz împotriva Greciei, nr. 40907/98, pct. 46, CEDO 2001-II; 
10 Ananyev și alții împotriva Rusiei, nr. 42525/07 și 60800/08, pct. 142, 10 ianuarie 2012; Alver împotriva Estoniei, 

nr. 64812/01, pct. 50, 8 noiembrie 2005; Kehayov împotriva Bulgariei, nr. 41035/98, pct. 64, 18 ianuarie 2005; 

și Kalachnikov împotriva Rusiei, nr. 47095/99, pct. 102, CEDO 2002-VI; 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["17599/05"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["30210/96"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["28524/95"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["40907/98"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["42525/07"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["60800/08"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["64812/01"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["41035/98"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["47095/99"]}
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Cu privire la supraaglomerare, Curtea a arătat că principiile generale privind 

supraaglomerarea mediului penitenciar sunt rezumate în hotărârea Khlaifia și alții 

împotriva Italiei11, în care Curtea a statuat, în special, că, atunci când supraaglomerarea 

atinge un anumit nivel, lipsa de spațiu dintr-o unitate penitenciară poate constitui 

elementul central care trebuie luat în considerare la aprecierea conformității unei 

anumite situații cu art. 312. Într-adevăr, spațiul extrem de îngust dintr-o cameră de 

deținere constituie un aspect deosebit de important de care trebuie să se țină seama 

pentru a se stabili dacă condițiile de detenție în litigiu au fost „degradante” în sensul art. 

3 din Convenție13. 

Astfel, atunci când s-a confruntat cu cazuri de supraaglomerare severă, Curtea a 

hotărât că acest element este suficient, el singur, pentru a constata încălcarea art. 3 din 

Convenție. În general, deși Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 

Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante consideră dezirabil pentru 

camerele comune un spațiu de 4 m², au existat cazuri emblematice în care spațiul 

personal acordat unui reclamant era mai mic de 3 m²14. 

Recent, Curtea a confirmat că cerința de 3 m² de suprafață la sol pentru fiecare 

persoană privată de libertate (inclusiv spațiul ocupat de mobilier, dar nu cel ocupat de 

instalațiile sanitare) într-o cameră trebuie să rămână norma minimă relevantă pentru 

evaluarea condițiilor de detenție din perspectiva art. 3 din Convenție. Aceasta a mai 

precizat că un spațiu personal mai mic de 3 m² într-o cameră comună generează o solidă, 

dar nu incontestabilă prezumție de încălcare a acestei dispoziții. Prezumția în cauză 

poate fi infirmată prin efectele cumulate ale altor aspecte legate de condițiile de detenție, 

                                                 
11 [(MC), nr. 16483/12, pct. 164-166, 15 decembrie 2016; 
12 Karalevičius împotriva Lituaniei, nr. 53254/99, pct. 39, 7 aprilie 2005; 
13 Muršić împotriva Croației (MC), nr. 7334/13, pct. 104, 20 octombrie 2016; 
14 Torreggiani și alții împotriva Italiei, nr. 43517/09 ș.a., pct. 68, 8 ianuarie 2013; Ananyev și alții, citată anterior, pct. 

144-145; Sulejmanovic împotriva Italiei, nr. 22635/03, pct. 43, 16 iulie 2009; Kantyrev împotriva Rusiei, 

nr. 37213/02, pct. 50-51, 21 iunie 2007; Andrei Frolov împotriva Rusiei, nr. 205/02, pct. 47-49, 29 martie 2007; 

și Kadikis împotriva Letoniei, nr. 62393/00, pct. 55, 4 mai 2006; 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["16483/12"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["53254/99"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["7334/13"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["43517/09"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["22635/03"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["37213/02"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["205/02"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["62393/00"]}
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de natură să compenseze în mod corespunzător lipsa de spațiu personal; în această 

privință, Curtea ia în considerare factori precum durata și amploarea restricției, gradul 

de libertate de circulație și activitățile în afara camerei, precum și caracterul în general 

decent sau nu al condițiilor de detenție în locul respectiv. 

Cu privire la alte aspecte referitoare la condițiile materiale de detenție, Curtea a 

arătat că în schimb, în cauzele în care supraaglomerarea nu era atât de mare încât să 

constituie de una singură o problemă din perspectiva art. 3, a reținut că alte aspecte ale 

condițiilor de detenție trebuiau luate în considerare la examinarea respectării acestei 

dispoziții. Aceste aspecte includ posibilitatea de a folosi toaletele în intimitate, aerisirea 

disponibilă, accesul la lumină naturală și aer natural, calitatea încălzirii și respectarea 

cerințelor sanitare de bază. Astfel cum a precizat Curtea în hotărârea Mursič și în 

hotărârea Khlaifia, atunci când un deținut dispune în camera sa de un spațiu personal 

cuprins între 3 și 4 m², factorul spațiu rămâne un element important în aprecierea 

caracterului adecvat sau inadecvat al condițiilor de detenție. Prin urmare, în astfel de 

cauze, CEDO a constatat încălcarea art. 3 în cazul în care lipsa spațiului era însoțită de 

alte condiții materiale de detenție necorespunzătoare, precum lipsa de aerisire și de 

lumină15. 

În ceea ce privește instalațiile sanitare și igiena, Curtea a arătat că accesul liber 

la toalete curate și menținerea unor bune condiții de igienă sunt elemente esențiale 

pentru un mediu uman, iar deținuții trebuie să aibă acces ușor la acest tip de instalație, 

care trebuie să le asigure protecția intimității. În această privință, Curtea a amintit că o 

                                                 
15 Torreggiani și alții, citată anterior, pct. 69; a se vedea, de asemenea, Moisseiev împotriva Rusiei, nr. 62936/00, pct. 

124-127, 9 octombrie 2008; Vlassov împotriva Rusiei, nr. 78146/01, pct. 84, 12 iunie 2008; și Babouchkine împotriva 

Rusiei, nr. 67253/01, pct. 44, 18 octombrie 2007), acces limitat la plimbare în aer liber (István Gábor Kovács împotriva 

Ungariei, nr. 15707/10, pct. 26, 17 ianuarie 2012; Efremidze împotriva Greciei, nr. 33225/08, pct. 38, 21 iunie 

2011; Yevgeniy Alekseyenko împotriva Rusiei, nr. 41833/04, pct. 88-89, 27 ianuarie 2011; Gladkiy împotriva Rusiei, 

nr. 3242/03, pct. 69, 21 decembrie 2010; Shuvaev împotriva Greciei (cererea nr. 8249/07, pct. 39, 29 octombrie 2009; 

și Vafiadis împotriva Greciei, nr. 24981/07, pct. 36, 2 iulie 2009) sau o lipsă totală de intimitate în camere [Szafransky 

împotriva Poloniei, nr. 17249/12, pct. 39-41, 15 decembrie 2015; Veniosov împotriva Ucrainei, nr. 30634/05, pct. 36, 

15 decembrie 2011; Mustafayev împotriva Ucrainei, nr. 36433/05, pct. 32, 13 octombrie 2011; Belevitski împotriva 

Rusiei, nr. 72967/01, pct. 73-79, 1 martie 2007; Khoudoyorov împotriva Rusiei, nr. 6847/02, pct. 106-107, CEDO 

2005-X (extrase); și Novosselov împotriva Rusiei, nr. 66460/01, pct. 32 și 40-43, 2 iunie 2005; 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["62936/00"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["78146/01"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["67253/01"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["15707/10"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["33225/08"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["41833/04"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["3242/03"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["8249/07"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["24981/07"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["17249/12"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["30634/05"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["36433/05"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["72967/01"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["6847/02"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["66460/01"]}
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anexă sanitară care este doar parțial separată printr-un perete despărțitor nu este 

acceptabilă într-o cameră ocupată de mai mulți deținuți16 și că anterior a constatat 

încălcarea art. 3 din Convenție ca urmare a condițiilor necorespunzătoare de igienă din 

cameră17. Un alt aspect criticat de Curte în hotărârile sale în materie de igienă este 

prezența gândacilor, șobolanilor, păduchilor, ploșnițelor sau a altor paraziți. Aceasta a 

amintit că administrația locurilor de deținere trebuie să combată acest tip de infestare 

prin metode eficiente de dezinsecție, produse de întreținere, fumigații și controale 

periodice în camere, în special controlarea stării lenjeriilor de pat și locurilor pentru 

depozitarea alimentelor18. 

Cu privire la deținerea în centrele de reținere și arestare preventivă, Curtea a 

amintit că anterior a constatat că a fost încălcat art. 3 în cauzele îndreptate împotriva 

Greciei de către resortisanți străini în curs de expulzare care au fost ținuți în secții de 

poliție19. 

Pentru toate principiile invocate și aplicate în concret la speță, Curtea a constatat 

că articolul 3 din Convenție a fost încălcat și a hotărât că statul pârât va trebui, în termen 

de 6 luni de la data la care hotărârea a rămas definitivă în temeiul art. 44 § 2 din 

Convenție, să asigure, în colaborare cu Comitetul de Miniștri, un calendar clar pentru 

punerea în practică a măsurilor generale corespunzătoare pentru a soluționa problema 

supraaglomerării din locurile de deținere și problema condițiilor precare de detenție, în 

conformitate cu principiile Convenției, astfel cum au fost enunțate în hotărâre.  

Totodată, a Curtea a decis ca, până la adoptarea măsurilor necesare la nivel 

național, să amâne examinarea tuturor cererilor similare îndreptate împotriva României 

                                                 
16 Canali împotriva Franței, nr. 40119/09, pct. 52, 25 aprilie 2013; 
17 Vasilescu împotriva Belgiei, nr. 64682/12, pct. 103, 25 noiembrie 2014; Ananyev șialții; Florea împotriva 

României, nr. 37186/03, pct. 59, 14 septembrie 2010; Modarca împotriva Moldovei, nr. 14437/05, pct. 65-69, 10 mai 

2007; și Kalachnikov, pct. 98-103; 
18 Ananyev și alții, citată anterior, pct. 159; 
19 a se vedea, printre altele, Horshill împotriva Greciei, nr. 70427/11, pct. 43-53, 1 august 2013; Chkhartishvili 

împotriva Greciei, nr. 22910/10, pct. 52-64, 2 mai 2013; și Bygylashvili împotriva Greciei, nr. 58164/10, pct. 55-62, 

25 septembrie 2012; 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["40119/09"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["64682/12"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["37186/03"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["14437/05"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["70427/11"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["22910/10"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["58164/10"]}
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care nu au fost comunicate încă, fiind de la sine înțeles că, în temeiul Convenției, are 

dreptul în orice moment să declare inadmisibilă oricare din cereri ori să o scoată de pe 

rolul său. 

 O soluție pentru a rezolva problema supraaglomerării din penitenciare o poate 

constitui, după părărerea noastră, adoptarea în legislația națională a ”detenției la 

domiciliu” ca modalitate de executare a pedepsei închisorii la domiciliul 

condamnatului, iar nu în sistemul penitenciar și care ar reprezenta în faptă o altă formă 

de individualizare a pedepsei, soluție legislativă pe care o întâlnim și în legislația altor 

state, precum Franța, Italia, Portugalia, Spania sau Marea Britanie, și care au fost 

prezentate în capitolul intitulat ”Forme de detenție domiciliară în legislația altor state”. 

 În prezent, pedepsele ce pot fi aplicate sunt detențiunea pe viață, închisoarea și 

amenda, alături de care pot fi aplicate pedepse completemntare și pedepse accesorii. 

 Când aplică pedeapsa închisorii, instanța dispune fie executarea acesteia în regim 

de detenție, în sistemul penitenciar, fie suspendarea executării sub supraveghere, ce 

poate fi dispusă, cu respectarea și celorlalte condiții prevăzute de lege, doar atunci când 

pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracțiuni, este închisoarea de cel mult 

3 ani20. 

 Alte soluții ce pot fi dispuse în individualizarea pedepselor sunt renunțarea la 

aplicarea pedepsei21, ce poate fi dispusă când se apreciază că aplicarea unei pedepse ar 

fi inoportună din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra persoanei inculpatului, 

de regulă în cazul infracțiunilor de o gravitate redusă și amânarea aplicării pedepsei22, 

ce poate fi dispusă doar atunci când pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de 

                                                 
20 Partea Generală a Codului Penal. Titul II – Infracțiunea. Capitolul V – Individualizarea pedepselor. Secțiunea a-5-

a – Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; 
21 Partea Generală a Codului Penal. Titul II – Infracțiunea. Capitolul V – Individualizarea pedepselor. Secțiunea a-3-

a – Renunțarea la aplicarea pedepsei; 
22 Partea Generală a Codului Penal. Titul II – Infracțiunea. Capitolul V – Individualizarea pedepselor. Secțiunea a-4-

a – Amânarea aplicării pedepsei; 
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infracțiuni, este închisoarea de cel mult 2 ani. Pentru dispunerea ambelor soluții, legea 

impune, pe lângă alte condiții, ca inculpatul să nu fie recidivist. 

 În concret, pedepsele ce depășesc 3 ani închisoare și cele mai mici de 3 ani, dar 

care privesc persoane recidiviste, se execută în regim de detenție, ceea ce a condus ca 

un număr mare de infractori să fie plasați în detenție penitenciară, și pe cale de 

consecință, în lipsa un măsuri logistice adecvate, la supraaglomerarea penitenciarelor. 

 Legea prevede și o modalitate de individualizare ce vizează faza de executare a 

pedeselor închisorii și detențiunii pe viață, constând în liberarea condiționată23 din 

executarea pedesei după efectuarea unei fracții prevăzute de lege în cazul închisorii sau 

a cel puțin 20 de ani în cazul detențiunii pe viață, urmând ca până la data împlinirii 

duratei pedepsei sau până la împlinirea termenului de supraveghere de 10 ani în cazul 

detențiunii pe viață, persoana condamnată să fie considerată în executarea pedesei și cu 

stabilirea în sarcina acesteia, în condițiile prevezute de lege, a respectării unor obligații 

și măsuri. 

În afară de decongestionarea penitenciarelor, detenția domiciliară ar fi de natură 

să reducă și cheltuielile statului cu persoanele condamnate, bani ce ar putea fi folosiți 

pentru crearea de noi locuri de detenție și pentru îmbunătățirea celor deja existente. 

Potrivit datelor statistice publicate pe site-ul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor24 în perioada perioada 2012 – 2016 au fost private de libertate, în fiecare 

an, un număr cuprins între 31.720 și 27.984 deținuți, ce a generat un cost mediu 

lunar/deținut cuprins între 2.446,08 și 3.532,42 lei, adică o cheltuială anuală cuprinsă 

între 77.589.657,6 lei (aproximativ 17 milioane euro) și 98.851.241,3 (aproximativ 21,5 

milioane euro). 

 

                                                 
23 Partea Generală a Codului Penal. Titul II – Infracțiunea. Capitolul V – Individualizarea pedepselor. Secțiunea a-6-

a – Liberarea condiționată; 
24 www.anp.gov.ro; 
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 Propunem ca detenția domiciliară să aibă următoarele reglementare: 

 Condiții pentru executarea pedepsei închisorii la domiciliul: 

• să se aplice persoanelor condamnate, inclusiv în cazul concursului de 

infracțiuni, la pedepsa cu închisoarea de cel mult 4 ani; persoanele care la data 

condamnării aveau împlinită vârsta de 60 de ani, pot fi plasați în detenție domiciliară 

atunci când pedeapsa aplicată, inclusiv în cazul concursului de infracțiuni, este de cel 

mult 5 ani; 

• infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai 

mare de un an, cu excepția cazurilor în care faptele nu mai sunt prevăzute de legea 

penală, infracțiunile au fost amnistiate, infracțiunile au fost săvârșite din culpă sau 

pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; 

• infractorul să nu fi fost anterior condamnat definitiv pentru infacțiunea de 

evadare; 

• infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în 

folosul comunității; 

• infractorul și-a manifestat acordul de a fi supus măsurii de supraveghere 

electronică; 

• infractorul să facă dovada existenței unui domiciliu și a faptului că toate 

persoanele majore cu drepturi locative ce au același domiciliu își exprimă 

consimțământul ca acesta să execute pedeapsa închisorii la domiciliu; 

• în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii 

infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea 

consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța 

apreciază că este suficientă executarea pedepsei închisorii la domiciliul infractorului. 

Măsuri de supraveghere și obligații ce pot fi impuse de instanța de judecată: 

Măsuri de supraveghere: 
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• să se prezinte la serviciul de probațiune sau la organul de poliție desemnat 

cu supravegherea, la datele fixate de serviciul de probațiune; 

• să primească vizita consilierului de probațiune sau a organului de poliție, 

desemnate cu supravegherea sa; 

• să comunice periodic informații și documente de natură a permite controlul 

mijloacelor sale de existență; 

• să comunice schimbarea locului de muncă; 

Obligații: 

• să nu comunice cu persoana vătămată sau membrii de familie ai acesteia, 

cu ceilalți participanți la comiterea infracțiunii și cu alte persoane stabilite de instanța 

de judecată; 

• să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere; 

• să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă 

cuprinsă între 60 și 240 de zile, în condițiile stabilite de instanță, afară de cazul în care, 

din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă; 

• să depună o cauţiune în cuantumul şi în perioada de timp stabilită de 

instanța de judecată, ţinând cont de posibilităţile materiale şi de obligaţiile infractorului; 

• să predea documentele sale de identitate, în special pașaportul, urmând a i 

se elibera o recipisă care să facă dovada identității sale; 

• să părăsească domiciliul doar cu încuviințarea prealabilă a judecătorului 

delegat cu executarea și doar pentru prezentarea la locul de muncă, la cursuri de 

învățământ sau pregătire profesională ori la alte activități similare sau pentru procurarea 

mijloacelor de existență, precum și în alte situații temeinic justificate; în cazuri urgente, 

pentru motive întemeiate, condamnatul poate părăsi domiciliul, fără permisiunea 

judecătorului delegat cu executarea, pe durata de timp strict necesară, informând 

imediat despre aceasta judecătorul delegat cu executarea; 
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• să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfășoare activitatea în 

exercitarea căreia a săvârșit fapta;  

• să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai 

târziu cu 3 luni înainte de expirarea duratei detenției domiciliare, afară de cazul când 

dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; 

• să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în 

special în scopul dezintoxicării;  

• să nu conducă vehicule anume stabilite de organul judiciar;  

• să nu meargă în anumite locuri sau să meargă doar în locurile stabilite de 

organul judiciar;  

• să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme; 

• să nu emită cecuri; 

• să nu folosească telefonul, calculatorul sau orice alt mijloc de comunicare; 

• să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte bunurile care au fost folosite, 

în orice mod, sau sunt destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea 

penală; 

• să urmeze un tratament sau un curs social, educativ sau psihologic, 

destinate să permită reinserţia şi conştientizarea valorilor societăţii. 

Din punct de vedere al organelor și instituțiilor implicate în punerea în aplicare a 

detenției domiciliare, ca formă de executare a pedepsei, apreciem că aceasta trebuie să 

revină instanței de executare, prin judecători delegați cu executarea, ca organ de 

decizie, serviciului de probațiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripție 

teritorială se află domiciliul persoanei condamnate, ca organ desemnat să 

supravegheze respectarea măsurilor și obligațiilor stabilite în sarcina persoanei 

condamnate, organelor de poliție pe raza cărora se află domiciliul persoanei 
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condamnate, precum și oricăror alte organe abilitate care vor controla efectiv modul 

în care sunt respectate măsurile și obligațiile impuse persoanei condamnate. 

Serviciul de probațiune urmează să aibă o colaborare strânsă cu celelalte organe 

sau instituții ale statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice ce au legătură cu 

executarea măsurilor și obligațiilor de către persoana condamnată.  

În concret, instanța de executare va emite mandatul de detenție domiciliară pe 

care îl va comunica de îndată organelor de poliție de la domiciliul sau reședința 

condamnatului, serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, organelor 

competente să elibereze pașaportul și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, 

care va proceda la darea condamnatului în consemn la punctele de trecere a frontierei, 

și nu în ultimul rând serviciului de probațiune. 

Organele de poliție sunt cele care vor controla, ca și în cazul măsurii preventive 

a arestului la domiciliu, respectarea de către persoana condamnată a obligației de a nu 

părăsi domiciliul. 

În ceea ce privește sistemul electronic de supraveghere, acesta va consta în 

montarea unui dispozitiv de monitorizare și localizare asupra condamnatului, pe care 

acesta să nu îl poată îndepărta, împreună cu instalarea unor senzori la toate căile de 

acces în locuința persoanei condamnate, astfel încât orice părăsire a locuinței de către 

condamnat, inclusiv cele autorizate de instanță, să fie anunțată automat către un centru 

de control al persoanelor supravegheate electronic. În funcție de întinderea obligației de 

a nu părăsi domiciliu, astfel cum a fost fixată de instanța de executare în sarcina 

condamnatului, vor fi sesizate mai departe organele de poliție. 

Suplimentar, organele de poliție vor verifica periodic, în teren, modul de 

executare a pedepsei de către persoana condamnată, sens în care pot pătrunde la orice 

oră în domiciliul condamnatului, fără a avea nevoie de acordul proprietarului sau a 

vreunei persoane ce locuiește cu condamnatul. 
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Organele de poliție și organele abilitate desemnate vor sesiza serviciul de 

probațiune cu privire la orice încălcare de către condamnat a măsurilor și obligațiilor a 

cărora supraveghere le revine, iar acesta va sesiza mai departe instanța de executare. 

Serviciul de probațiune va sesiza instanța de executare și atunci când apreciază 

că se impune fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării 

unora dintre acestea. 

În cazul în care constată încălcarea cu rea-credință a măsurilor și obligațiilor 

impuse pe perioada detenției domiciliare, instanța de executare va decide fie aplicarea 

unui avertisment condamnatului, fie modificarea sau impunerea unor noi obligații în 

sarcina sa, fie revocarea detenției domiciliare și dispunerea ca restul de pedeapsă să fie 

executat în sistemul penitenciar. 

Măsurile și obligațiile pot fi modificate de instanța de executare pe întreaga 

durată a executării pedepsei, în sensul că vor putea fi sporite sau diminuate, astfel încât 

condamnatul să aibă șanse cât mai mari de îndreptare, după cum se va putea dispune 

încetarea lor, când instanța de executare apreciază că nu mai sunt necesare. 

La fel ca și în cazul altor modalități de individualizare a pedepsei, și în cazul 

detenției domiciliare vor fi incidente instituțiile revocării și anulării. 

Astfel, în ceea ce privește instituția revocării, dacă pe durata executării la 

domiciliu a pedepsei, condamnatul nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută 

obligațiile impuse, instanța de executare revocă detenția domiciliară și dispune 

executarea restului de pedeapsă în sistemul penitenciar.  

Totodată, dacă pe parcursul executării detenției la domiciliu, persoana 

condamnată săvârșește o nouă infracțiune ce a fost descoperită până la împlinirea 

pedepsei și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după 

expirarea termenului menționat, instanța va revoca detenția domiciliară și va dispune 

executarea restului de pedeapsă în sistemul penitenciar.  
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În ceea ce privește anularea detenției domiciliare, dacă pe parcursul executării 

pedepsei la domiciliu se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune 

până la dispunerea detenției la domiciliu, pentru care i s-a aplicat pedepasa închisorii 

chiar după executarea detenției domiciliare, detenția domiciliară se anulează, aplicându-

se după caz dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate 

intermediară. În cazul în care, raportat la pedeapsa rezultată, sunt îndeplinite condițiile 

legale, instanța poate dispune din nou detenția la domiciliu.  

Nu este de exclus ca și în cazul detenției domiciliare să poată fi dispusă liberarea 

condiționată, după executarea la domiciliu a unei fracții din pedeapsa aplicată, aceasta 

pentru a stimula persoanele condamnate să respecte măsurile și obligațiile impuse și să 

facă eforturi pentru a se îndrepta și a se reintegra în societate. 

 

7.3. REGLEMENTAREA ARESTULUI LA DOMICILU CA ETAPĂ DE 

PROBĂ ANTERIOARĂ LIBERĂRII CONDIȚIONATE 

 

O altă soluție legislativă ce ar conduce la reducerea numărului de persoane 

încarcerate și care în plus ar contribui la o reintegrare socială treptată a condamnaților, 

în etape, și prin urmare mai adecvată, o reprezintă reglementarea detenției domiciliare 

ca etapă de probă, premergătoare liberării condiționate. 

Dispoziții asemănătoare regăsim și în legistalțiile altor state, precum Franța, 

Italia sau Marea Britanie și care au fost analizate în capitolul intitulat ”Forme de 

detenție domiciliară în legislația altor state”. 

Astfel, fără a aduce atingere dispozițiilor privind liberarea condiționată, se poate 

prevedea ca cu 1 an înainte de împlinirea termenelor ce ar permite condamnatului să 

ceară liberarea condiționată, acesta să fie plasat, la cererea sa și cu îndeplinirea celorlalte 

condiții pentru liberarea condiționată, cu excepția termenelor, în detenție domiciliară. 

După efectuarea perioadei de 1 an la domiciliu, condamnatul va putea solicita liberarea 



  43 

 

condiționată, urmând ca instanța de executare să dispună fie liberarea sa condiționată, 

fie prelungirea detenției domiciliare pe o perioadă determinată, fie reîncarcerarea în 

sistemul penitenciar. 

Potrivit dispozițiilor din Codul penal25, liberarea condiționată poate fi acordată 

dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

a) în cazul detențiunii pe viață: 

- cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune; 

- cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei; 

- cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de 

condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le 

îndeplinească; 

- instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate 

reintegra în societate. 

b) În cazul pedepsei închisorii: 

- cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul 

închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, 

dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani; 

- cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis; 

- cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de 

condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le 

îndeplinească; 

- instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate 

reintegra în societate. 

În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune 

liberarea condiţionată, după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul 

                                                 
25 Art. 99 și 100 din C.pen.; 
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închisorii ce nu depăşeşte 10 ani, sau a cel puţin două treimi din durata pedepsei, în 

cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite celelalte condiţiile prevăzute 

de lege. 

În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute pentru condamnatul care nu a 

împlinit vârsta de 60 de ani se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi 

considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea 

condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din 

durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin două treimi, 

când pedeapsa este mai mare de 10 ani. 

În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute pentru condamnatul care a împlinit 

vârsta de 60 de ani se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, 

potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată 

nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei 

închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin jumătate, când pedeapsa este 

mai mare de 10 ani. 

 

 Propunem ca pe perioada detenției domiciliare ca etapă de probă anterioară 

liberării condiționate să poate fi impuse următoarele măsuri de supraveghere și 

obligații: 

Măsuri de supraveghere: 

• să se prezinte la serviciul de probațiune sau la organul de poliție desemnat 

cu supravegherea, la datele fixate de serviciul de probațiune; 

• să primească vizita consilierului de probațiune sau a organului de poliție, 

desemnate cu supravegherea sa; 

• să comunice periodic informații și documente de natură a permite controlul 

mijloacelor sale de existență; 

• să comunice schimbarea locului de muncă; 
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Obligații: 

• să nu comunice cu persoana vătămată sau membrii de familie ai acesteia, 

cu ceilalți participanți la comiterea infracțiunii și cu alte persoane stabilite de instanța 

de judecată; 

• să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere; 

• să depună o cauţiune în cuantumul şi în perioada de timp stabilită de 

instanța de judecată, ţinând cont de posibilităţile materiale şi de obligaţiile infractorului; 

• să predea documentele sale de identitate, în special pașaportul, urmând a i 

se elibera o recipisă care să facă dovada identității sale; 

• să părăsească domiciliul doar cu încuviințarea prealabilă a judecătorului 

delegat cu executarea și doar pentru prezentarea la locul de muncă, la cursuri de 

învățământ sau pregătire profesională ori la alte activități similare sau pentru procurarea 

mijloacelor de existență, precum și în alte situații temeinic justificate; în cazuri urgente, 

pentru motive întemeiate, condamnatul poate părăsi domiciliul, fără permisiunea 

judecătorului delegat cu executarea, pe durata de timp strict necesară, informând 

imediat despre aceasta judecătorul desemnat cu supravegherea; 

• să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfășoare activitatea în 

exercitarea căreia a săvârșit fapta;  

• să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în 

special în scopul dezintoxicării;  

• să nu conducă anumite vehicule anume stabilite de organul judiciar;  

• să nu meargă în anumite locuri sau să meargă decât în locurile stabilite de 

organul judiciar;  

• să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme; 

• să nu emită cecuri; 

• să nu folosească telefonul, calculatorul sau orice alt mijloc de comunicare; 
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• să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte bunurile care au fost folosite, 

în orice mod, sau sunt destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea 

penală; 

• să urmeze un tratament sau un curs social, educativ sau psihologic, 

destinate să permită reinserţia şi conştientizarea valorilor societăţii. 

Din punct de vedere al organelor și instituțiilor implicate în punerea în aplicare a 

detenției domiciliare, ca etapă de probă, premergătoare liberării condiționate, apreciem 

că aceasta trebuie să revină judecătoriei în a cărei circumscripție se află locul de 

deținere, ca organ de decizie, serviciului de probațiune de pe lângă tribunalul în a 

cărui circumscripție teritorială se află domiciliul persoanei condamnate, ca organ 

desemnat să supravegheze respectarea măsurilor și obligațiilor stabilite în sarcina 

persoanei condamnate, organelor de poliție pe raza cărora se află domiciliul persoanei 

condamnate, precum și oricăror alte organe abilitate care vor controla efectiv modul 

în care sunt respectate măsurile și obligațiile impuse persoanei condamnate. 

Serviciul de probațiune urmează să aibă o colaborare strânsă cu celelalte organe 

sau instituții ale statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice ce au legătură cu 

executarea măsurilor și obligațiilor de către persoana condamnată.  

În concret, judecătoria va dispune prin încheiere plasarea condamnatului în 

detenție la domiciliu, pe care o va comunica de îndată organelor de poliție de la 

domiciliul sau reședința condamnatului, serviciului public comunitar de evidență a 

persoanelor, organelor competente să elibereze pașaportul și Inspectoratului General al 

Poliției de Frontieră, care va proceda la darea condamnatului în consemn la punctele de 

trecere a frontierei, și nu în ultimul rând serviciului de probațiune. 

Organele de poliție sunt cele care vor controla, ca și în cazul măsurii preventive 

a arestului la domiciliu, respectarea de către persoana condamnată a obligației de a nu 

părăsi domiciliul. 
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În ceea ce privește sistemul electronic de supraveghere, acesta va consta în 

montarea unui dispozitiv de monitorizare și localizare asupra condamnatului, pe care 

acesta să nu îl poată îndepărta, împreună cu instalarea unor senzori la toate căile de 

acces în locuința persoanei condamnate, astfel încât orice părăsire a locuinței de către 

persoana condamnată, inclusiv cele autorizate de instanță, să fie anunțată automat către 

un centru de control al persoanelor supravegheate electronic care, în funcție de 

întinderea obligației fixate de instanța de executare în sarcina persoanei condamnate de 

a nu părăsi domiciliu și care i-a fost comunicată, va sesiza mai departe organele de 

poliție. 

Suplimentar, organele de poliție vor verifica periodic, în teren, modul de 

executare a pedepsei de către persoana condamnată, sens în care pot pătrunde la orice 

oră în domiciliul condamnatului, fără a avea nevoie de acordul proprietarului sau a 

vreunei persoane ce locuiește cu condamnatul. 

Organele de poliție și organele abilitate desemnate vor sesiza serviciul de 

probațiune cu privire la orice încălcare de către condamnat a măsurilor și obligațiilor a 

cărora supraveghere le revine, iar acesta va sesiza mai departe judecătoria. 

Serviciul de probațiune va sesiza judecătoria și atunci când apreciază că se 

impune fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora 

dintre acestea. 

În cazul în care constată încălcarea cu rea-credință a măsurilor și obligațiilor 

impuse pe perioada detenției domiciliare, judecătoria va decide fie aplicarea unui 

avertisment condamnatului, fie modificarea sau impunerea unor noi obligații în sarcina 

sa, fie revocarea detenției domiciliare și dispunerea ca pedeapsa să fie executată în 

continuare în sistemul penitenciar. 

Măsurile și obligațiile pot fi modificate de judecătorie pe întreaga durată a 

executării pedepsei, în sensul că vor putea fi sporite sau diminuate, astfel încât 
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condamnatul să aibă șanse cât mai mari de îndreptare, după cum se va putea dispune 

încetarea lor, când instanța de executare apreciază că nu mai sunt necesare. 

La fel ca și în cazul altor modalități de individualizare a pedepsei, și în cazul 

detenției domiciliare va fi incidentă instituțiile revocării și anulării. 

Astfel, în ceea ce privește instituția revocării, dacă pe durata executării la 

domiciliu a pedepsei, condamnatul nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută 

obligațiile impuse, judecătoria revocă detenția domiciliară și dispune executarea 

restului de pedeapsă în sistemul penitenciar.  

Totodată, dacă pe parcursul executării detenției la domiciliu, persoana 

condamnată săvârșește o nouă infracțiune care a fost descoperită până la împlinirea 

pedepsei și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după 

expirarea termenului menționat, judecătoria va revoca detenția domiciliară și va dispune 

executarea restului de pedeapsă în sistemul penitenciar.  

În ceea ce privește anularea detenției domiciliare, dacă pe parcursul executării 

pedepsei la domiciliu se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune 

până la dispunerea detenției la domiciliu, pentru care i s-a aplicat pedepasa închisorii 

chiar după executarea detenției domiciliare, detenția domiciliară se anulează, aplicându-

se după caz dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate 

intermediară. În cazul în care, raportat la pedeapsa rezultată, sunt îndeplinite condițiile 

legale, instanța poate dispune din nou detenția la domiciliu ca etapă premergătoare 

liberării condiționate. 

În încheiere, facem precizarea că urmare hotărârii-pilot pronunțate de Curtea 

Europeană a Drepturi Omului, ca o primă măsură pentru decongestionarea 

penitenciarelor, dar și ca măsură reparatorie, legiuitorul român a adoptat Legea nr. 

169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea 

pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
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procesului penal26 prin care s-a acordat o compensare persoanelor condamnate și care 

au executat pedeapsa în condiții necorespunzătoare.  

În concret, se prevede27 că la calcularea pedepsei efectiv executate se are în 

vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, şi 

executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă 

de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt 

consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată.  

Legea prevede o serie de împrejurări în care cazarea unei persoane în oricare 

centru de detenţie din România constituie cazare necorespunzătoare, respectiv 

executarea pedepsei în oricare dintre situaţiile următoare: 

a) cazarea într-un spaţiu mai mic sau egal cu 4 mp/deţinut, care se calculează, 

excluzând suprafaţa grupurilor sanitare şi a spaţiilor de depozitare a alimentelor, prin 

împărţirea suprafeţei totale a camerelor de deţinere la numărul de persoane cazate în 

camerele respective, indiferent de dotarea spaţiului în cauză; 

b) lipsa accesului la activităţi în aer liber; 

c) lipsa accesului la lumină naturală sau aer suficient ori disponibilitatea de 

ventilaţie; 

d) lipsa temperaturii adecvate a camerei; 

e) lipsa posibilităţii de a folosi toaleta în privat şi de a se respecta normele sanitare 

de bază, precum şi cerinţele de igienă; 

f) existenţa infiltraţiilor, igrasiei şi mucegaiului în pereţii camerelor de detenţie. 

Dispoziţiile menționate se aplică în mod corespunzător şi la calcularea pedepsei 

executate efectiv ca măsură preventivă/pedeapsă în centrul de reţinere şi arestare 

preventivă în condiţii necorespunzătoare. 

                                                 
26 Publicată în M.Of. 571 din 18 iulie 2017; 
27 Art. 551 din Legea nr. 254/2013, introdus prin Legea nr. 169/2017; 
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Se mai prevede că nu se consideră executare a pedepsei în condiţii 

necorespunzătoare ziua sau perioada în care persoana a fost: 

a) internată în infirmerii din cadrul locurilor de deţinere, în spitale din reţeaua 

sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a Ministerului Afacerilor Interne 

sau din reţeaua sanitară publică; 

b) în tranzit. 

Legea prevede că dispoziţiile menționate nu se aplică în situația în care 

condamnatul a fost despăgubit pentru condiţii necorespunzătoare de detenţie, prin 

hotărâri definitive ale instanţelor naţionale sau ale Curţii Europene a Drepturilor 

Omului, pentru perioada pentru care s-au acordat despăgubiri şi a fost transferată sau 

mutată într-un spaţiu de detenţie având condiţii necorespunzătoare. 

În plus, se mai prevede că beneficiul acordat nu poate fi revocat, iar perioada 

pentru care se acordă zile considerate ca executate în compensarea cazării în condiţii 

necorespunzătoare se calculează începând cu 24 iulie 2012. 

Ministerul Justiției a comunicat faptul că în prima zi în care legea recursului 

compensatoriu a intrat în vigoare au fost eliberați 529 de deținuți, iar alți 3.349 au 

obținut dreptul de a solicita liberarea condiționată. 

În afară de legea menționată, în prezent există câteva proiecte de lege depuse la 

camerele Parlamentului, dintre care unele, depuse la Senat, au fost votate și trimise 

conform procedurii la Camera Deputaților pentru dezbatere. 

Unul dintre acestea, inițiat de mai mulți senatori ai Partidului Național Liberal, 

înregistrat la Senat sub nr. L104/2017 și intitulat ”Propunere legislativă privind măsurile 

alternative de executare a pedepselor privative de libertate” prevede un număr de patru 

astfel de măsuri alternative și anume:  

a) măsura de executare la domiciliu a pedepsei privative de libertate; 

b) măsura de executare fracționată a pedepsei privative de libertate în zilele de 

sâmbătă și duminică într-un centru special înființat pentru această măsură; 
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c) măsura de executare a pedepsei în echivalent zile de muncă în folosul 

comunității; 

d) măsura de executare a pedepsei privative de libertate în regim mixt, de 

echivalent zile de muncă în folosul comunității și de zile de executare sâmbătă 

și duminică într-un centru special înființat. 

În ceea ce privește măsura de executare la domiciliu a pedepsei privative de 

libertate se prevede că aceasta constă în executarea la domiciliu a pedepsei privative de 

libertate, cu supraveghere prin brățară electronică. Măsura se poate aplica pentru 

condamnarea la pedeapsa închisorii de până la 3 ani închisoare cu executarea acesteia 

în regim de detenție. Măsura nu se aplică pentru condamnările privative de libertate 

aplicate pentru săvârșirea de către condamnat a unei infracțiuni cu violență sau profitând 

de starea de neputință fizică sau psihică a victimei, infracțiuni de serviciu, pentru 

infracțiuni de corupție sau cele conexe infracțiunilor de corupție, cât și persoanelor 

aflate în stare de recidivă. 

Un alt proiect de lege, inițiat de mai mulți senatori și deputați ai Uniunii 

Democrate Maghiare din România, înregistrat la Senat sub nr. 127/2017 și intitulat 

”Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 

pentru modificarea şi completarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de 

procedură penală, precum şi a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a 

măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal” 

prevede că în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an, 

executarea pedepsei se realizează în arest la domiciliu, cu excepția persoanelor 

condamnate pentru fapte comise cu violență, prevederi care se aplică și persoanelor 

condamnate care mai au de executat un an din pedeapsa inițială a închisorii mai mare 

de un an. 

Recent a fost inițiat de mai mulți deputați și senatori ai Partidului Social 

Democrat, un proiect de lege înregistrat la Camera Deputaților sub nr. 
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BP750/18.12.2017 și la Senat sub nr. BP687/21.12.2017 și intitulat ”Propunere 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi 

Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală” și care prevede, printre altele, ca 

pedepsele cu închisoarea să se execute obligatoriu la domiciliu atunci când sunt până în 

3 ani, precum și în cazul persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani sau care suferă de boli 

grave sau incurabile stabilite prin lege și care au fost condamnate la pedepse cu 

închisoarea ce depășesc 3 ani. 

Fără a proceda la o analiză a proiectelor de lege menționate, apreciem că nu este 

oportun să se prevadă ca măsura arestului la domiciliu, ca formă de executare a pedesei, 

să fie dispusă obligatoriu în vreo situație sau să nu poată fi dispusă pentru anumite 

categorii de infracțiuni, ci aceasta trebuie lăsată la aprecierea instanței de judecată, în 

funcție de particularitățile fiecărei cauze. 

 

7.4. ROLUL POLȚIEI ÎN REALIZAREA ARESTULUI LA 

DOMICILIU 

 

Măsura arestului la domiciliu, indiferent că aceasta servește ca măsură preventivă 

sau ca formă de executare a pedepsei, trebuie să aibă aptitudinea de a-și atinge scopul 

pentru care a fost dispusă, în sensul de a fi eficace.  

Discuția prezintă importanță din perspectiva faptului că măsura poate îmbrăca un 

caracter mixt atunci când privarea de libertate a persoanei la domiciliu se îmbină cu 

îngăduirea acordată acesteia de a desfășura activități lucrative într-un anumit interval 

de timp sau de a efectua anumite deplasări pentru a-și procura de exemplu alimente, 

ceea ce presupune o părăsire a domiciliului. 

Rezultă cu destulă claritate că eficacitatea măsurii depinde într-un mod 

determinant de respectarea de către persoana în cauză a obligațiilor impuse, ce nu poate 
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în niciun caz să depindă doar de buna credință a persoanei și de speranța că aceasta nu 

se va abate în niciun caz de la restricțiile impuse.  

Acesta este motivul pentru care în legislațiile altor state, astfel cum am arătat, se 

pune accentul cu caracter determinant pe supravegherea electronică, ceea ce permite ca 

în orice moment organele cu atribuții în supravegherea măsurii să poată stabili poziția 

geografică a persoanei și astfel să constate dacă această respectă cu strictețe măsura sau 

dimpotrivă. 

După cum am menționat, și legiuitorul român a înțeles importanța unui astfel de 

mijloc de control, fapt pentru care l-a legiferat încă din luna iulie 2007. Cu toate acestea, 

la peste 10 ani de la prevederea în lege a supravegherii electronice, măsura nu are 

aplicabilitate practică, în condițiile în care nici până în prezent nu a fost adoptată 

logistica necesară, motivele invocate fiind cele de ordin financiar. 

În aceste împrejurări, un rol esențial în controlarea respectării obligațiilor 

impunse persoanei arestate la domiciliu revine poliției. 

După cum am arătat, prin lege, dar și prin dispozții cu caracter intern, au fost 

fixate atribuțiile poliției pe linia punerii în executare a arestului la domiciliu și a 

controlării respectării obligațiilor și măsurilor impuse, printre care introducerea 

persoanei în bazele de date la punerea în executare a măsurii, efectuarea de verificări în 

teren, la domiciliu, în echipe de câte doi, la orice oră din zi și din noapte, cu posibilitatea 

de a pătrunde în domiciliu fără consimțământul persoanelor care locuiesc acolo, etc. 

Cu toate acestea, apreciem că dispozițiile în cauză suportă modificări, de natură 

a facilita și eficientiza rolul poliției în domeniu. 

O supraveghere fizică din partea poliției ar echivala practic cu efectuarea unui 

filaj asupra fiecărei persoane supuse măsurii arestului la domiciliu, ceea ce pe de o parte, 

în mod practic, nu se poate realiza, din cauza costurilor ridicate pe care le-ar implica, în 

principal cu resursa umană, iar pe de altă parte nici nu ar fi de dorit, existând riscul de 
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a se crea o stare de angoasă în rândul populației, care s-ar putea simți la rândul ei 

controlată de organele de poliție aflate în filaj. 

În aceste condiții, se impune ca la punerea în executare a măsurii, organele de 

poliție să întocmească un plan de supraveghere, adaptat la obligațiile impuse persoanei 

în cauză.  

Acest plan ar urma să prevadă următoarele:  

- traseele de plecare de la domiciliu către locul de muncă și de întoarcere către 

domiciliu, cu indicarea mijloacelor de transport care să fie folosite; 

- locul obligatoriu unde persoana să își facă cumpărăturile necesare traiului zilnic, 

precum și traseele de urmat; 

- alte locuri unde persoana se poate deplasa și traseele către acestea (de exemplu: 

spital, școală sau grădiniță dacă se află singură în creșterea copilului, etc.); 

- duratele de timp în care are permisiunea de a lipsi de la domiciliu. 

Pentru ca poliția să poată verifica respectarea traseelor și duratelor, în fiecare 

locație va fi desemnată o persoană de legătură (la locul de muncă, la supermarket, la 

școală, etc.), care va primi un registru special unde va consemna ora venirii și plecării 

persoanei, urmând ca persoana în cauză să semneze atât la plecare, cât și la venire.  

Pentru controlarea orei de plecare de la domiciliu și a celei de sosire înapoi, s-ar 

putea monta un telefon la domiciliu persoanei în cauză, fixat și sigilat într-un punct fix, 

de la care persoana în cauză să anunțe la un număr de telefon special, deservit de un 

robot, plecarea și sosirea; telefonul în cauză, identificabil după seria IMEI și cartela 

SIM aferentă, ar putea fi notat într-un registru special, unde se va consemna identitatea 

persoanei căreia i-a fost repartizat și locul unde a fost montat; acesta poate fi un telefon 

mobil cât mai simplu și cât mai ieftin, ce ar putea fi fixat de exemplu în perete, într-un 

suport dintr-un material rezistent și care să permită aplicarea unui sigiliu, utilizarea 

telefonului putându-se face pe modulul ”handsfree”.  
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Telefonul în cauză ar putea fi folosit și pentru ca poliția să apeleze la domiciliul 

persoanei suspuse măsurii și astfel să verifice, fără o deplasare în teren, dacă persoana 

se află la locație sau este plecată. 

 În acest mod, poliția ar putea verifica oricând completarea registrelor sau 

apelurile efectuate, după cum ar putea lua legătura cu persoanele de contact desemnate 

și astfel ar avea un control mult mai strict asupra respectării obligațiilor de către 

persoana în cauză. 

În acest mod, s-ar corija pe de o parte formalismul actual în verificarea măsurii 

arestului la domiciliu, determinat de factori obiectivi, și s-ar crea cadrul pentru utilizarea 

arestului la domiciliu și sub celelalte forme propuse, care dacă vor intra în vigoare, vor 

pune o presiune și mai mare asupra personalului din poliție. 

 Măsurile propuse sunt totodată menite să imprime în mintea persoanelor supuse 

arestului la domiciliu sentimentul de control și astfel să le determine să conștientizeze 

caracterul de constrângere al măsurii. 

 Față de cele expuse, apreciem că rolul poliției este esențial în realizarea măsurii 

arestului la domiciliu, fie că vorbim de măsuri preventive sau de forme de executare a 

pedepsei, dar pentru ca munca acesteia să fie efectuată într-un mod cât mai eficient, în 

condiții precum cele actuale, marcate de o lipsă acută de personal sau de mijloace 

tehnice adecvate, se impune colaborarea cât mai strânsă a poliției cu persoane din 

societatea civilă. 

 


