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În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a
normelor procesual-penale privind aplicarea măsurilor preventive sub formă de arestare
preventivă şi arestare la domiciliu, emiterea mandatului de arestare şi prelungirea duratei ţinerii
sub arest, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în conformitate cu art.2 lit.e) şi art.16 lit.c) din
Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, prin prezenta hotărîre dă următoarele explicaţii:
1. Potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului şi art.5 al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale, libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. Nimeni
nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia anumitor cazuri şi în conformitate cu procedura
prevăzută de lege, iar în cazul în care procedura prevăzută de legile naţionale contravine acestor
prevederi, prioritate au reglementările cuprinse în tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte.
La aplicarea normelor procesual-penale instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire
penală sînt obligate să activeze în aşa mod încît nici o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită,
învinuită sau condamnată şi nici o persoană să nu fie supusă în mod arbitrar sau fără necesitate
măsurilor procesuale de constrîngere.
2. În conformitate cu legea, arestarea preventivă poate fi aplicată numai în cazul
imposibilităţii aplicării unei alte măsuri preventive mai uşoare.
Arestarea preventivă şi măsurile preventive de alternativă arestării se aplică numai în
cazurile săvîrşirii unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsă privativă de libertate pe un
termen mai mare de 2 ani, iar în cazul săvîrşirii unei infracţiuni pentru care legea prevede
pedeapsa privativă de libertate pe un termen mai mic de 2 ani, ele se aplică dacă învinuitul,
inculpatul a comis cel puţin una din acţiunile menţionate în alin.(1) art.176 CPP.
2.1. Nu se permite deţinerea persoanei în lipsa unui mandat de arest, deoarece aceasta
contravine articolului 25 al Constituţiei, care prevede în termeni clari că arestarea se face numai
în baza unui mandat, emis de judecător (decizie a instanţei de judecată), pentru o durată de cel
mult 30 de zile. Acest fapt este stipulat de articolul 177 al CPP şi, în conformitate cu prevederile
art.186 alin.(6) CPP, se extinde atît pînă la faza de trimitere a cauzei în instanţă, cît şi pe tot
parcursul judecării cauzei, termenul arestului preventiv putînd a fi prelungit pînă la pronunţarea
sentinţei, în condiţiile legii (Boicenco vs Moldova, Hotărîrea din 11.07.2006).
Fiecare prelungire a duratei arestării preventive nu poate depăşi 30 de zile în faza urmăririi
penale şi 90 de zile în faza judecării cauzei.

Pentru minori durata arestării preventive în faza urmăririi penale poate fi prelungită în total
numai pînă la 4 luni, pentru adulţi – pînă la 6 luni, dacă persoana este învinuită de săvîrşirea unei
infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa maximă de pînă la 15 ani închisoare, şi pînă la 12
luni, dacă persoana este învinuită de săvîrşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede
pedeapsa maximă de pînă la 25 de ani închisoare sau detenţiune pe viaţă.
[Pct.2.1 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din
22.12.2008]

2.2. În conformitate cu prevederile art.186 alin.(8) CPP, în faza judecării cauzei termenul
arestării preventive a inculpatului nu va depăşi 6 luni dacă persoana este învinuită de săvîrşirea
unei infracţiuni pentru care se prevede pedeapsa maximă de pînă la 15 ani închisoare şi 12 luni
dacă persoana este învinuită de săvîrşirea unei infracţiuni pentru care se prevede pedeapsa
maximă de pînă la 25 de ani închisoare sau detenţiune pe viaţă.
Termenele judecării cauzei cu menţinerea inculpatului în stare de arest pot fi prelungite
doar în cazuri excepţionale, la demersul procurorului, printr-o încheiere motivată a instanţei care
judecă cauza, de fiecare dată cu 3 luni pînă la pronunţarea sentinţei.
[Pct.2.2 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din
22.12.2008]

3. Examinînd demersul privind aplicarea bănuitului, învinuitului a măsurii arestării
preventive, judecătorul de instrucţie, la etapa aplicării măsurilor preventive, nu este în drept să
pună în discuţie chestiunea privind vinovăţia persoanei, căreia i se incriminează infracţiune, însă
verifică dacă există probe suficiente şi indici temeinici ce pot confirma o presupunere rezonabilă
că bănuitul, învinuitul a comis o infracţiune.
La demersul privind alegerea ca măsura preventivă a arestării preventive şi alternativele la
aceasta conform art.art.307, 177 alin.2 CPP urmează să se anexeze copiile actelor de pornire a
urmării penale şi, după caz, a ordonanţei de punere sub învinuire a persoanei, copiile proceselorverbale de reţinere, proceselor-verbale de audiere a bănuitului, învinuitului, precum şi ale
probelor pe dosar ce confirmă existenţa circumstanţelor care dovedesc necesitatea alegerii în
privinţa persoanei ca măsură preventivă a arestării preventive (date despre persoana bănuitului,
învinuitului, date despre antecedentele penale, date că persoana ar putea să se ascundă de organul
de urmărire penală, precum şi despre ameninţările făcute în adresa părţilor vătămate, martorilor
ş.a.). Materialele prezentate ca anexă la demers se păstrează în instanţă în condiţii de respectare a
secretului urmăririi penale.
În privinţa persoanei reţinute, bănuitului, învinuitului procurorul adresează în instanţa de
judecată demersul privind arestarea preventivă conform prevederilor art.52 alin.(1) pct.16) CPP
din iniţiativă proprie sau conform art.57 alin.(2) pct.17) CPP, la propunerea ofiţerului de
urmărire penală. Organul de urmărire penală realizează atribuţiile sale prevăzute de art.307 CPP
numai cu acordul procurorului care conduce urmărirea penală. În caz de urgenţă, persoana a cărei
extrădare se cere poate fi arestată în baza unui mandat de arestare pe un termen de 18 zile.
Arestarea provizorie poate înceta dacă în acest termen partea solicitantă a fost sesizată prin
cererea de extrădare şi documentele prevăzute de art.547 alin.(2) CPP sau articolele 12 şi 16 ale
Convenţiei europene de extrădare (originalul sau copia autentică de pe o hotărîre de condamnare
executorie, fie de pe un mandat de arestare sau de pe orice alt act avînd putere egală, eliberat în
formele prescrise de legea părţii solicitante, expunere a faptelor pentru care se cere extrădarea,
declaraţie asupra dreptului aplicabil, semnalmentele persoanei reclamate, informaţii despre
identitatea şi naţionalitatea acesteia), însă în nici un caz nu va depăşi 40 de zile de la arestare.
Totuşi punerea în libertate provizorie este posibilă oricînd, partea solicitată putînd aplica orice
măsură pe care o va aprecia necesară spre a evita fuga persoanei reclamate.
3.1 După primirea cererii de extrădare sau a informaţiei Interpolului de arestare provizorie,
Procurorul General sau, după caz, ministrul justiţiei va lua neîntîrziat măsuri pentru arestarea
persoanei a cărei extrădare se cere, înaintînd o cerere în instanţă în raza circumscripţiei căreia se
află.

3.2. Despre arestarea persoanei în cazul extrădării, sau despre motivele refuzului arestării,
se va înştiinţa neîntîrziat partea solicitantă.
4. Conform art.185 CPP arestarea preventivă poate fi aplicată în cazurile şi în condiţiile
prevăzute în art.176, precum şi dacă:
1) bănuitul, învinuitul, inculpatul nu are loc permanent de trai pe teritoriul Republicii
Moldova;
2) bănuitul, învinuitul, inculpatul nu este identificat;
3) bănuitul, învinuitul, inculpatul a încălcat condiţiile altor măsuri preventive aplicate în
privinţa sa.
5. În conformitate cu prevederile art.176 alin.(3) CPP la soluţionarea chestiunii privind
necesitatea aplicării măsurii preventive respective, organul de urmărire penală şi instanţa de
judecată vor lua în considerare următoarele criterii complementare:
1) caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei incriminate;
2) persoana bănuitului, învinuitului, inculpatului;
3) vîrsta şi starea sănătăţii lui;
4) ocupaţia lui;
5) situaţia familială şi prezenţa persoanelor întreţinute;
6) starea lui materială;
7) prezenţa unui loc permanent de trai;
8) alte circumstanţe esenţiale.
În lipsa bănuitului (învinuitului) chestiunea despre eliberarea mandatului de arestare,
prelungirea duratei de ţinere în stare de arest sau controlul judiciar al acestora, poate fi judecată
doar în cazurile în care acesta este dat în căutare, se află în străinătate sau se eschivează de la
urmărirea penală şi de a se prezenta în instanţă. Despre toate aceste împrejurări procurorul
prezintă instanţei documentele corespunzătoare (ordonanţa de anunţare în căutare, date despre
lipsa acestuia în localitatea de domiciliu sau declaraţii despre aceasta a rudelor, date privind
trecerea frontierei de stat, date că persoana dată, fiind legal citată, nu s-a prezentat ş.a.), al căror
conţinut este reflectat în procesul-verbal al şedinţei de judecată.
În cazul emiterii mandatului de arestare în lipsa bănuitului (învinuitului), termenul indicat
în mandat se socoate din momentul reţinerii, iar persoana reţinută trebuie adusă imediat înaintea
instanţei care a emis mandatul de arestare, pentru a i se da explicaţii şi a i se anunţa motivele şi
temeiurile arestării, precum şi dreptul de a contesta hotărîrea (încheierea) în ordinea stabilită,
fapt ce se indică în procesul-verbal.
6. Soluţionarea chestiunii privind aplicarea arestării preventive, emiterea mandatului de
arestare trebuie să se facă în şedinţă judiciară închisă cu participarea procurorului, persoanei care
efectuează urmărirea penală, bănuitului (învinuitului), reprezentantului legal, avocatului.
Prezenţa procurorului, avocatului şi a bănuitului (învinuitului) în şedinţa de judecată este
obligatorie.
Bănuitul, învinuitul are dreptul de a fi asistat de un avocat (apărător). Dacă acesta, ori
rudele lui au încheiat un contract cu un avocat (apărător) ales şi dacă acesta a fost înştiinţat legal,
însă nu s-a prezentat în termenul stabilit de judecător, judecarea demersului are loc în prezenţa
unui avocat din oficiu.
Avocatul (apărătorul), care asistă o persoană reţinută, şi efectuează apărarea referitor la
obiectul judecării de către instanţă a demersului despre emiterea mandatului de arestare, nu poate
cere de la instanţa judecătorească respectarea drepturilor caracteristice altor faze ale procedurii
penale (urmărirea penală, sau judecarea cauzelor în fond). Avocatul precum şi persoana reţinută
sau arestată, conform art.66 alin.(2) pct.21 CPP, în cursul procedurii de examinare de către
instanţă a demersului, sînt în drept să ia cunoştinţă de materialele prezentate pentru confirmarea
arestării persoanei.
7. La începutul şedinţei de judecată preşedintele şedinţei anunţă demersul care urmează a fi
judecat, numele şi prenumele său şi ale persoanelor participante, explică bănuitului (învinuitului)
drepturile lui de a da sau a nu da explicaţii, de a prezenta materiale suplimentare referitor la

emiterea mandatului, dacă dispune de ele, de a avea apărător, de a ataca hotărîrea de emitere a
mandatului de arestare. Conform art.336 CPP întocmirea de către grefier a procesului-verbal este
obligatorie.
Dacă bănuitul, învinuitul nu posedă limba în care se desfăşoară procedura judiciară,
instanţa asigură respectarea prevederilor art.16 CPP, urmînd să-i înmîneze acestuia actele
procesuale în limba lui maternă sau în limba pe care el o cunoaşte.
În cazul în care sunt invocate incompatibilităţi ale judecătorului de instrucţie; prevăzute de
articolul 33 CPP, recuzarea sau abţinerea acestuia se soluţionează de un alt judecător în
conformitate cu art.35 CPP, însă prevederile de incompatibilitate prevăzute la alin.(2) pct.5 şi la
alin.(3) din art.33 CPP nu se aplică judecătorului de instrucţie.
8. Conform art.176 alin.(4) şi art.198 CPP, în cazul în care lipsesc temeiuri pentru
aplicarea unei măsuri preventive faţa de bănuit, învinuit, inculpat, de la el se ia obligaţia în scris
de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală sau a instanţei şi de a le informa despre
schimbarea domiciliului, date necesare pentru buna desfăşurare a procedurii penale, efectuate cu
participarea acestuia, cît şi aplicarea altor măsuri preventive în cazul nerespectării obligaţiei în
scris de a se prezenta.
9. În cazul tragerii la răspundere penală a persoanei în baza unui articol al legii penale,
sancţiunea căruia nu prevede închisoarea, precum şi persoanei care a comis pentru prima dată
infracţiune uşoară la vîrsta de 14-18 ani şi a infracţiunii mai puţin grave la vîrstă de 14-16 ani,
aplicarea măsurilor arestării preventive sau arestării la domiciliu nu se admite.
În conformitate cu prevederile art.183 şi art.184 CPP transmiterea sub supraveghere se
aplică numai faţă de minori şi militari atît în faza urmăriri penale, cît şi la judecarea cauzei.
Persoanele obligate să exercite supravegherea asupra bănuitului, învinuitului sau inculpatului
minor ori militar, poartă răspunderea prevăzută de lege.
10. Organul de urmărire penală care a întocmit procesul-verbal de reţinere a bănuitului
(învinuitului) este obligat imediat, dar nu mai tîrziu de 6 ore, să dea posibilitate acestuia să
comunice despre reţinerea sa, de regulă în scris, unui membru al familiei, oricărei alte persoane
numite de el, iar dacă persoana reţinută este cetăţean străin, atunci este informată ambasada sau
consulatul statului respectiv, dacă persoana reţinută o cere. Despre reţinerea sau arestarea
preventivă a unui minor se înştiinţează imediat părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai acestuia,
fapt ce se consemnează în procesul-verbal de reţinere. Dacă anunţul se face prin telefon, acest
fapt este consemnat în procesul-verbal.
În mod similar se procedează şi în cazul în care arestarea preventivă este aplicată de curtea
de apel la judecarea recursului, care imediat sau în decurs de 6 ore trebuie să comunice despre
aceasta unui membru al familiei persoanei arestate, iar dacă persoana arestată este cetăţean
străin, atunci, la cererea acesteia, este informată ambasada sau consulatul ţării respective.
Amînarea înştiinţării despre reţinerea persoanei, poate avea loc numai în cazuri
excepţionale, dacă aceasta o cere caracterul deosebit al cauzei, în scopul asigurării secretului
etapei începătoare a urmăririi penale şi numai cu consimţămîntul judecătorului de instrucţie pe
un termen care nu va depăşi 72 de ore de la reţinere. Conform prevederilor art.173 alin.(4) CPP
procedura de amînare a înştiinţării despre reţinerea persoanei nu se admite.
11. Liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune şi arestarea la domiciliu sînt
măsuri preventive de alternativă arestării şi pot fi aplicate numai faţă de persoana în privinţa
căreia s-a înaintat demers pentru arestare sau faţă de bănuitul, învinuitul, inculpatul care sînt deja
arestaţi.
12. În conformitate cu art.188 CPP arestarea la domiciliu se aplică persoanelor care sînt
învinuite de comiterea unei infracţiuni uşoare, mai puţin grave sau grave, precum şi la comiterea
unei infracţiuni din imprudenţă. Faţă de persoanele care au depăşit vîrsta de 60 ani, de persoanele
invalide de gradul I, de femeile gravide, femeile care au la întreţinere copii în vîrstă de pînă la 8
ani, arestarea la domiciliu poate fi aplicată şi în cazul învinuirii de comitere a unei infracţiuni
deosebit de grave.

13. Judecătorul de instrucţie, primind demersul procurorului sau al reprezentantului
organului de urmărire penală cu acordul în scris al procurorului de a aplica arestarea preventivă
sau arestarea la domiciliu, fără întîrziere (în aceeaşi zi, dar nu mai tîrziu de momentul expirării
termenului reţinerii) examinează acest demers în şedinţa de judecată închisă cu participarea
procurorului şi a reprezentantului organului de urmărire penală, apărătorului şi bănuitului.
Prezentînd demersul în judecată, procurorul sau reprezentantul organului de urmărire penală
asigură participarea la şedinţa de judecată ă bănuitului, înştiinţează apărătorul şi reprezentantul
legal al bănuitului.
În urma examinării demersului, judecătorul de instrucţie adoptă o încheiere motivată prin
care bănuitului i se aplică arestarea preventivă ori arestarea la domiciliu sau respinge demersul.
În baza încheierii, judecătorul de instrucţie eliberează un mandat de arestare care este înmînat
reprezentantului organului de urmărire penală şi bănuitului şi care este executată imediat.
Termenul stării de arest în acest caz nu va depăşi 10 zile.
Prevederea de la alin.6 art.307 şi alin.6 art.308 CPP privind dreptul judecătorului de
instrucţie de a alege măsuri preventive mai uşoare se referă la cazurile cînd persoana arestată
preventiv ori arestată la domiciliu, precum şi cele abilitate cu un asemenea drept, solicită
înlocuirea acestor măsuri cu altele mai uşoare, inclusiv liberarea sub control judiciar ori pe
cauţiune. În cazul pronunţării hotărîrii privind liberarea provizorie a persoanei pe cauţiune,
învinuitul este ţinut sub arest pînă cînd cauţiunea stabilită nu va fi depusă la contul de depozit al
procuraturii.
14. La soluţionarea demersului privind emiterea mandatului de arestare judecătorul de
instrucţie ia cunoştinţă nu numai de toate materialele prevăzute pentru confirmarea arestării, dar
şi de actele ce confirmă identitatea bănuitului (învinuitului).
15. La judecarea demersului de aplicare a arestării preventive judecătorul este obligat să
verifice dacă există motive rezonabile de a presupune că persoana a săvîrşit o infracţiune sau
dacă există temei de a se crede că este necesar de a împiedica această persoană să săvîrşească o
nouă infracţiune, ori să fugă, după săvîrşirea acesteia, sau să influenţeze negativ asupra probelor.
Bănuiala rezonabilă trebuie să fie bazată pe fapte sau informaţii, care ar stabili o legătură
obiectivă între suspect şi fapta presupusă, exprimate prin documente sau constatări tehnicoştiinţifice şi medico-legale, alte date obiective, care ar implica în mod direct persoana vizată în
săvîrşirea faptei prejudiciabile (Hotărîrile CEDO în cazurile Vurray sau Brogan împotriva
Regatului Unit).
16. La emiterea mandatului de arestare preventivă se indică data şi ora de la care se
calculează durata arestului, luîndu-se în calcul reţinerea de fapt a persoanei şi motivarea
respectivă în încheierea judecăţii.
În acest caz procurorul urmează să prezinte materialele necesare pentru soluţionarea
demersului pînă la expirarea termenului de 72 de ore.
Dacă demersul privind aplicarea arestării preventive şi emiterea mandatului de arestare faţă
de bănuit sau învinuit este prezentat în instanţă cu încălcarea prevederilor art.166 alin.(4) şi (5);
307 şi 308 CPP, după expirarea a 72 ore de la momentul reţinerii instanţa adoptă o încheiere prin
care respinge demersul, iar persoana este pusă în libertate. Prezentarea demersului în instanţă în
termen se certifică prin momentul prezentării acestuia în cancelaria instanţei sau judecătorului de
instrucţie şi înregistrarea materialului în registrul corespunzător.
17. Retragerea demersului privind aplicarea arestării preventive de către persoana care l-a
înaintat în judecată sau în instanţa de recurs se face în scris şi atrage încetarea imediată a
procedurii cu liberarea persoanei prin încheiere sau, după caz, prin decizie cu indicarea duratei
reţinerii bănuitului (învinuitului).
18. Înaintarea repetată a demersului privind arestarea preventivă a aceleiaşi persoane în
aceeaşi cauză, după respingerea demersului anterior, este posibil în cazul în care au fost
descoperite noi circumstanţe, care confirmă necesitatea aplicării faţă de persoana dată a arestului
preventiv, inclusiv în cazul în care persoana în cauză nu a respectat condiţiile măsurii preventive
aplicate anterior.

Nu se admite înaintarea demersului privind arestarea preventivă repetat în aceeaşi instanţă
sau înaintarea demersului privind arestarea preventivă în altă instanţă egală în grad în privinţa la
aceeaşi persoană, după respingerea demersului de către instanţă, pentru aceleaşi motive sau
aceleaşi fapte.
[Pct.18 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din
22.12.2008]

19. Termenul ţinerii persoanei în stare de arest curge de la momentul privării persoanei de
libertate la reţinerea ei, iar în cazul în care ea nu a fost reţinută - de la momentul executării
hotărîrii judecătoreşti privind aplicarea arestării preventive.
Durata ţinerii persoanei în stare de arest în faza urmăririi penale pînă la trimiterea cauzei în
judecată nu va depăşi 30 de zile, cu excepţia cazurilor prevăzute de art.186 CPP.
În cazul în care apare necesitatea de a prelungi durata arestării preventive a învinuitului,
procurorul, nu mai tîrziu de 5 zile pînă la expirarea termenului de arestare, înaintează
judecătorului de instrucţie un demers privind prelungirea acestui termen.
Arestarea provizorie a persoanei în vederea extrădării conform art.547 CPP şi Convenţiei
europene de extrădare din 13 decembrie 1957 se efectuează în baza unei încheieri judecătoreşti
pe un termen de 18 zile , însă prelungirea acestuia în orice caz nu va depăşi 40 de zile, cu
respectarea condiţiilor prevăzute la alineatele 2 şi 3 ale aceluiaşi articol. Cu toate acestea,
punerea în libertate provizorie este oricînd posibilă, cu condiţia că în privinţa persoanei solicitate
pot fi luate alte măsuri în vederea evitării sustragerii ei de la urmărire penală sau dispariţiei.
20. La examinarea demersurilor privind aplicarea faţă de bănuit, învinuit a arestării
preventive, arestării la domiciliu sau prelungirea duratei arestării învinuitului, judecătorul de
instrucţie verifică:
a) dacă urmărirea penală este pornită în privinţa persoanei date sau cu privire la fapta
săvîrşită:
b) existenţa temeiurilor, stabilite de art.art.174, 176, 185-186, 547 CPP pentru aplicarea
acestei măsuri preventive;
c) dacă nu au expirat termenele, stabilite de art.63 sau 547 CPP în privinţa bănuitului sau
persoanei a cărei extrădare se cere;
d) dacă se respectă termenele de prezentare a rechizitoriului învinuitului în modul stabilit
de art.296 CPP;
e) dacă copia ordonanţei de punere sub învinuire a fost înmînată bănuitului, învinuitului;
f) dacă legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de doi ani pentru
infracţiunea de care este învinuită persoana conform art.176 alin.(2) CPP;
g) dacă învinuitul, bănuitul la momentul săvîrşirii infracţiunii a atins vîrsta de la care
survine răspunderea penală pentru o anumită componenţă de infracţiune în conformitate cu
prevederile art.21 CP;
h) dacă se respectă condiţiile de tragere la răspundere penală a minorilor, precum şi a
persoanelor, care beneficiază de privilegii şi imunitate de răspundere penală şi alte chestiuni.
21. Judecarea demersului despre prelungirea duratei ţinerii sub arest se desfăşoară în
şedinţă închisă cu întocmirea procesului-verbal al şedinţei de judecată cu participarea
procurorului, apărătorului, învinuitului şi, după caz, a reprezentantului legal.
În încheierea (decizia instanţei de recurs) de prelungire a duratei ţinerii sub arest, în afară
de durata ţinerii sub arest este necesar a indica data şi ora pînă la care se prelungeşte termenul
arestului.
La adoptarea încheierii (deciziei) instanţa va ţine cont de următoarele temeiuri:
a) gravitatea faptelor imputate, însă aceasta nu legitimează o detenţie provizorie foarte
lungă (Cazurile: L.A vs Franţa, în care s-a considerat ca fiind injustă continuarea unei detenţii
chiar şi în cazul omorului; Stomuller vs Austria, unde s-a considerat că existenţa bănuielii
esenţiale nu este suficientă după expirarea unei anumite perioade de timp; Caballero vs Regatul
Unit, în care petiţionarului arestat pentru tentativă de viol i-a fost refuzată liberarea pe cauţiune
etc);

b) necesitatea apărării ordinii publice, care poate exista la început, dar peste un timp poate
dispărea (motivele şocante percepute iniţial ca suficiente pentru a justifica prelungirea arestării
persoanei riscă să devină mai puţin convingătoare odată cu scurgerea timpului şi este esenţial ca
cererile de repunere în libertate să fie examinate fără prejudecăţi. În cazul Punzelt vs Republica
Cehă, în care s-a dedus că continuarea încarcerării nu se justifică, într-o speţă concretă decît dacă
indici concreţi manifestă o adevărată exigenţă a interesului public ce prevalează, în pofida
prezumţiei nevinovăţiei, asupra regulii de respectare a libertăţii individuale);
c) riscul de presiune asupra martorilor şi de înţelegere între acuzaţi care de asemenea poate
exista la începutul acestor acţiuni, însă mai tîrziu poate dispărea (Cazurile W. vs Elveţia, în care
petiţionarul va determina angajaţii săi să fabrice documente pentru a-l dezvinovăţi, fixînd pe
documente o antedata şi manipulînd martorii; Wemhoff vs Germania în care la etapa iniţială
petiţionarul a nimicit unele documente şi alte probe materiale, însă este prea puţin probabil ca o
asemenea temere ar mai putea avea vreo importanţă la etapa finală a procesului; Clooth vs
Belgia, în care s-a dedus că petiţionarul, deşi în perioada iniţială a sporit considerabil
complexitatea faptelor prin diversitatea declaraţiilor sale, însă odată ce investigaţiile sunt
efectuate, depoziţiile înregistrate şi verificările realizate nu mai poate fi vorba de continuare a
deţinerii, fiind constatată o încălcare a art.5(3) al CEDO etc);
d) pericolul dispariţiei bănuitului (învinuitului), care trebuie motivat (Cazurile Letellier vs
Franţa, în care petiţionara era mama unor copii minori, administra o fundaţie comercială ca unică
sursă de venit; Matznetter vs Austria, în care petiţionarul s-a îmbolnăvit grav; Stogmuller vs
Austria, în care s-a menţionat că în cauză era suficient ca petiţionarul să-şi depună paşaportul
pentru a-l împiedica să treacă frontiera etc).
22. Conform prevederilor art.186 alin.(9) CPP prelungirea duratei arestării preventive pînă
la 6 luni se decide de către judecătorul de instrucţie în baza demersului procurorului care
conduce şi efectuează urmărirea penală, iar în caz de necesitate de a prelungi arestarea
preventivă peste termenul indicat în baza demersului aceluiaşi procuror, cu consimţămîntul
Procurorului General sau al adjuncţilor lui.
23. În cadrul verificării legalităţii prelungirii termenului de arestare preventivă sau arestare
la domiciliu judecătorul de instrucţie trebuie să respecte prevederile art.186 CPP. Conform
acestor prevederi termenul ţinerii persoanei în stare de arest curge de la momentul privării
învinuitului (bănuitului) de libertate la reţinerea lui şi în acest termen se include timpul în care
persoana se află în calitate de învinuit (inculpat) şi s-a aflat într-o instituţie psihiatrică sau
medicală, precum şi la tratament, în urma aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical
la decizia instanţei de judecată în legătură cu judecarea acestei cauze.
Soluţionînd legalitatea demersului procurorului privind prelungirea termenului arestării
preventive, arestării la domiciliu, judecătorul de instrucţie trebuie să stabilească suplimentar:
a) dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru terminarea urmăririi penale în termen
rezonabil;
b) dacă termenul urmăririi penale a expirat sau este prelungit în modul cuvenit şi de un
procuror împuternicit;
c) existenţa circumstanţelor excepţionale, stabilite în art.186 alin.(3) CPP şi care au servit
drept temei pentru prelungirea termenului arestării preventive sau arestării la domiciliu;
d) dacă există alte circumstanţe, care au influenţat asupra perioadei de ţinere a persoanei în
stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;
e) dacă au apărut circumstanţe, care permit anularea, revocarea sau schimbarea măsurii
arestării preventive, arestării la domiciliu cu una mai uşoară.
24. Verificînd legalitatea aplicării sau a refuzului aplicării arestării preventive, în
conformitate cu prevederile art.312 CPP, instanţa de recurs este obligată să controleze existenţa
probelor şi indicii temeinici pe care s-a bazat hotărîrea judecătorească adoptată, însă nu este în
drept să dea apreciere probelor care vor fi obiect de judecare de către instanţa de judecată la
constatarea vinovăţiei sau a nevinovăţiei persoanei.

La anularea mandatului de arestare şi eliberarea persoanei de sub arest în decizie este
necesar a indica, de asemenea, şi faptul anulării încheierii judecătorului despre aplicarea faţă de
persoana în cauză a măsurii arestării preventive cu indicarea duratei ţinerii sub arest, iar în
decizia instanţei de recurs de aplicare a arestării preventive este necesar să se indice data şi ora
de la care se calculează şi pînă la ce dată va dura arestarea preventivă.
24.1. Instanţele judecătoreşti urmează să ţină cont de argumentele prezentate de către
bănuit (învinuit) şi, în hotărîrile lor, să expună temeiurile detenţiei prevăzute de lege, fără a
încerca demonstrarea importanţei acestora pentru examinarea cazului. De asemenea, instanţele
judecătoreşti trebuie să aprecieze elementele individuale ale persoanei, cum ar fi: caracterul
pozitiv, absenţa antecedentelor penale, legăturile de familie şi relaţiile acestuia cu ţara sa
(domiciliu, activitate, bunuri), dar şi garanţiile oferite din partea terţelor persoane în favoarea
bănuitului (învinuitului).
Persistenţa suspiciunii rezonabile că persoana arestată a comis o infracţiune este o condiţie
sine qua non pentru legalitatea continuării detenţiei, însă după o anumită perioadă de timp nu
mai este suficientă. În asemenea cazuri, instanţa trebuie să stabilească dacă există şi alte motive
ce justifică necesitatea continuării privării de libertate şi că aceste motive sînt "relevante şi
suficiente", dînd dovadă de o "diligenţă specială" la desfăşurarea proceselor. Instanţa va justifica
orice perioadă de detenţie, oricît de scurtă, fiind demonstrată în mod convingător (Belchev vs
Bulgaria, nr.39270/98, §82, 8 aprilie 2004, Castraveţ vs Moldova, nr.23393/05, §33, 13 martie
2007, Labita vs Italia, nr.26772/95, CEDO 2000-IV, Modîrca vs Moldova, Hotărîrea din
10.05.2007).
Instanţele judecătoreşti vor examina toate circumstanţele pro sau contra detenţiei provizorii
şi prelungirii acesteia şi le va expune în hotărîrile adoptate. De asemenea, instanţele judecătoreşti
naţionale trebuie să examineze toate circumstanţele pro şi contra existenţei unei necesităţi de
interes public ce ar justifica, ţinînd cont de principiul prezumţiei nevinovăţiei, abaterea de la
respectarea libertăţii individuale (Becciev vs Moldova, Hotărîrea din 04.10.2005, Şarban vs
Moldova, Hotărîrea din 04.10.2005)
În cazul arestării preventive, este important ca principiul general al securităţii juridice să
fie satisfăcut. Condiţiile pentru privarea de libertate provizorie pe baza dreptului intern trebuie să
fie previzibile în aplicarea sa, astfel încît să întrunească standardul de "legalitate" stabilit de
Convenţia Europeană, standard care cere ca dreptul să fie suficient de precis pentru a acorda
persoanei, dacă este necesar, un sfat corespunzător, pentru a prevedea, pînă la un anumit grad de
rezonabilitate, consecinţele pe care o acţiune le poate atrage după sine (Holomiov vs Moldova,
Hotărîrea din 07.11.2006).
[Pct.24.1 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din
22.12.2008]

24.2. Instanţele judecătoreşti, la adoptarea unei hotărîri motivate, trebuie să conştientizeze
faptul că prin aceasta le demonstrează părţilor la proces că acestea au fost ascultate. Mai mult ca
atît, o decizie motivată le acordă părţilor posibilitatea contestării acesteia, precum şi posibilitatea
reformării deciziei de către instanţa de recurs, or, prin pronunţarea unei decizii motivate, se
asigură examinarea publică a administrării justiţiei (Suominen vs Finlanda, Hotărîrea din 1 iulie
2003, Şarban vs Moldova, Hotărîrea din 04.10.2005).
Motivele pe care se bazează instanţele judecătoreşti în deciziile sale privind plasarea
bănuitului (învinuitului) în arest sau prelungirea detenţiei nu pot fi limitate la parafrazarea
temeiurilor prevăzute de Codul de procedură penală ca fiind relevante şi suficiente pentru
detenţie, fără a se explica cum au fost aplicate în cauza concretă.
[Pct.24.2 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din
22.12.2008]

24.3. Totodată, la adoptarea deciziilor de către instanţe, urmează de reţinut că articolul 5
din Convenţie "nu impune instanţei", care examinează recursul depus împotriva detenţiei,
obligaţia de a se referi la fiecare argument expus în prezentările reclamantului, iar garanţiile

acestuia vor fi lipsite de esenţă dacă instanţa, bazîndu-se pe legislaţia şi practica naţională, va
trata ca nepertinente sau cu neglijenţă faptele concrete invocate de către deţinut, capabile să pună
la dubiu existenţa condiţiilor esenţiale pentru "legalitatea" privării de libertate, în sensul
Convenţiei" (Nikolova vs Bulgaria, Hotărîrea nr.31195/96, CEDO 1999-II, Şarban vs Moldova,
Hotărîrea din 04.10.2005). În acest context, "argumentele pro şi contra eliberării nu trebuie să fie
generale şi abstracte" (Smirnova vs Rusia, nr.46133/99 şi 48183/99, CEDO 2003-XI).
[Pct.24.3 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din
22.12.2008]

24.4. În activitatea sa, instanţele judecătoreşti se vor conduce de jurisprudenţa naţională
coroborată cu jurisprudenţa Curţii Europene (Reinprecht vs Austria, nr.67175/01, CEDO 2005,
Castraveţ vs Moldova, Hotărîrea din 13 martie 2007), care a definit principiile ce decurg din
jurisprudenţa sa în condiţiile articolului 5 §4 din Convenţie, de care sînt obligate să ţină cont
instanţele la adoptarea hotărîrii privind aplicarea detenţiei provizorii, după cum urmează:
1) articolul 5 §4 din Convenţie îndreptăţeşte o persoană arestată sau deţinută să înainteze
acţiuni în legătură cu actele procedurale efectuate care sunt esenţiale pentru "legalitatea", în
termenii Convenţiei, privării lor de libertate (a se vedea, printre multe altele, Brogan şi alţii vs
Regatul Unit, Hotărîrea din 29 noiembrie 1988, pct.34-35, §65);
2) deşi nu este întotdeauna necesar ca procedura, în temeiul articolului 5 §4, să fie însoţită
de aceleaşi garanţii ca şi cele cerute de articolul 6 din Convenţie pentru litigiile penale sau civile,
ea trebuie să aibă caracter judiciar şi să asigure garanţii potrivite felului de privare de libertate în
discuţie (a se vedea, Assenov şi alţii vs Bulgaria, Hotărîrea din 28 octombrie 1998, şi Wloch vs
Polonia, nr.27785/95, §125, CEDO 2000-XI, ambele cu referire la Megyeri vs Germania,
Hotărîrea din 12 mai 1992, pct.11, §22);
3) procedurile trebuie să se bazeze pe principiul contradictorialităţii şi trebuie întotdeauna
să asigure "egalitatea armelor" între părţi. În cazul persoanei detenţia căreia cade sub incidenţa
articolului 5 §1 (c), este necesară o audiere (a se vedea, Nikolova vs Bulgaria, nr.31195/96, §58,
CEDO 1999-II; Assenov şi alţii, cu referire la Schiesser vs Elveţia, Hotărîrea din 4 decembrie
1979, pct.13, §30-31; Sanchez-Reisse vs Elveţia, Hotărîrea din 21 octombrie 1986, pct.19, §51 şi
Kampanis vs Grecia, Hotărîrea din 13 iulie 1995, pct.45, §47);
4) în sensul articolului 5 §4, persoanei deţinute în arest trebuie să i se ofere posibilitatea de
a lua parte la proceduri şi de a contesta, la intervale rezonabile, legalitatea detenţiei sale (a se
vedea, Assenov şi alţii, cu referire la Bezicheri vs Italia, Hotărîrea din 25 octombrie 1989, pct.1011, §20-21) şi
5) Recomandarea Rec(2006)13 a Comitetului de Miniştri al statelor membre privind
detenţia provizorie, condiţiile în care are loc aceasta, precum şi aplicarea garanţiilor împotriva
abuzului (adoptată la 27 septembrie 2006 la cea de-a 974-a reuniune a Delegaţilor Miniştrilor).
[Pct.24.4 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din
22.12.2008]

25. În conformitate cu prevederile art.191 CPP liberarea provizorie sub control judiciar a
persoanei arestate preventiv, reţinute sau în privinţa căreia s-a înaintat demers de arestare
preventivă poate fi acordată de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către instanţa de
judecată numai în cazul infracţiunilor din imprudenţă, precum şi al infracţiunilor cu intenţie
pentru care legea prevede o pedeapsă care nu depăşeşte 10 ani închisoare.
26. Conform art.192 CPP liberarea provizorie pe cauţiune a persoanei arestate preventiv,
reţinute sau în privinţa căreia s-a înaintat demers de arestare preventivă poate fi acordată în cazul
în care este asigurată repararea prejudiciului cauzat de infracţiune şi s-a depus cauţiunea stabilită
de judecătorul de instrucţie sau de către instanţă, dacă a fost săvîrşită o infracţiune din
imprudenţă, precum şi o infracţiune cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă ce nu
depăşeşte 25 de ani închisoare. În conformitate cu prevederile art.192 şi 195 CPP, la stabilirea
cuantumului cauţiunii excesive, instanţa va cerceta şi va lua în consideraţie atît starea materială

şi financiară a arestatului, cît şi gravitatea infracţiunii imputate, înainte de a adopta decizia de
liberare provizorie (Muşuc vs Moldova, Hotărîrea din 06.11.2007).
[Pct.26 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din
22.12.2008]

27. Liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune conform art.191 alin.(2) şi
respectiv art.192 alin.(2) CPP nu se acordă bănuitului, învinuitului, inculpatului în cazul în care
acesta are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional
de grave, sau există date că el va săvîrşi o altă infracţiune, va încerca să influenţeze asupra
martorilor, să distrugă mijloacele de probă sau să dispară.
28. Cererea de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune a persoanei deţinute,
în condiţiile art.191 sau 192 CPP, poate fi depusă de către bănuit, învinuit, inculpat, de soţul,
rudele lui apropiate în cursul urmăririi penale şi în cursul judecării cauzei, pînă la terminarea
cercetării judiciare în prima instanţă.
Cererea depusă la administraţia locului de deţinere a persoanei se remite instanţei de
judecată competente imediat, dar nu mai tîrziu de 24 de ore.
Judecătorul de instrucţie verifică corespunderea cererii de liberare provizorie prevederilor
articolului 191 sau 192 CPP.
Dacă cererea nu corespunde acestor prevederi, judecătorul de instrucţie, prin încheiere,
respinge cererea ca inadmisibilă, fără citarea părţilor.
Conform art.134 alin.(4) CP şi art.6 pct.41) CPP rude apropiate sînt: părinţii, copiii,
înfietorii, copiii înfiaţi, fraţii şi surorile drepte, bunicul, bunica şi nepoţii lor.
În cazul liberării provizorii pe cauţiune cererea trebuie să cuprindă obligaţiunea despre
depunerea cauţiunii şi familiarizarea cu dispoziţiile legii privind cazurile de nerestituire a
cauţiuni.
29. La deciderea admisibilităţii cererii de eliberare provizorie pe cauţiune conform art.310
CPP, judecătorul de instrucţie stabileşte şi cuantumul cauţiunii, informînd despre aceasta
persoana care a depus cererea. După prezentarea dovezii de depunere a cauţiunii pe contul
instanţei judecătoreşti, aceasta fixează termenul pentru soluţionarea cererii.
La data fixată, judecătorul de instrucţie judecă cererea de eliberare provizorie cu
participarea procurorului, bănuitului, învinuitului, apărătorului şi, după caz, a reprezentantului lui
legal, precum şi a persoanei care a depus cererea. Soluţionarea cererii se face după ascultarea
persoanelor prezente.
30. În cazul soluţionării cererii privind eliberarea provizorie a persoanei arestate preventiv
sub control judiciar sau pe cauţiune, în conformitate cu prevederile art.310 CPP, judecătorul de
instrucţie prin încheiere motivată dispune liberarea provizorie a acesteia, stabilindu-i
concomitent şi obligaţiile prevăzute de alin.(3) art.191 sau alin.(3) art.192 CPP.
Copia de pe încheiere sau, după caz, un extras din încheiere se trimite administraţiei
locului de deţinere a bănuitului, învinuitului, precum şi organului de poliţie în raza teritorială a
căruia locuieşte bănuitul, învinuitul, inculpatul pentru a efectua controlul respectării de către
acesta, conform art.191 alin.(4) CPP, a obligaţiilor stabilite de instanţă.
31. Liberarea provizorie poate fi revocată conform demersului procurorului în cazul în care
învinuitul, inculpatul nu execută cu rea-credinţă obligaţiile stabilite de instanţă ori a săvîrşit cu
intenţie o nouă infracţiune, sau dacă se stabilesc împrejurări ce împiedică eliberarea provizorie şi
nu au fost cunoscute la data admiterii cererii de liberare.
În caz de revocare a liberării provizorii, dispusă de către instanţă în faza urmăririi penale,
se emite un nou mandat de arestare, iar în faza judecării cauzei se dispune revocarea liberării
provizorii şi aplicarea măsurii preventive respective în conformitate cu prevederile art.193 CPP.
32. Conform art.195 CPP înlocuirea sau revocarea arestării preventive se face de către
judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către instanţă în limitele competenţei sale, indiferent
de faptul care instanţă de recurs a decis arestarea sau prelungirea duratei de arest.
Hotărîrile adoptate în acest caz sînt trimise imediat spre executare administraţiei locului de
deţinere a persoanei arestate.

33. Instanţa de recurs judecă recursul în decurs de 3 zile din momentul primirii lui, însă nu
mai tîrziu de data expirării duratei arestării.
Ziua şi ora examinării recursului depus în instanţa de recurs sînt fixate de către instanţa de
recurs sau, după caz, dacă recursul a fost depus în instanţa de fond, de către aceasta cu trimiterea
imediată a materialelor şi înştiinţarea legală a procurorului, apărătorului, reprezentantului legal,
dispunînd aducerea învinuitului, inculpatului în faţa instanţei de recurs. La materialele cauzei se
anexează toate datele (scrisori, telegrame, telefonograme ş.a.) despre înştiinţarea legală a
părţilor.
Procurorul este obligat să asigure în faţa instanţei de recurs prezenţa învinuitului,
inculpatului şi a materialelor, care confirmă temeinicia aplicării arestării preventive pînă la data
examinării recursului.
34. La examinarea recursului prezenţa procurorului, apărătorului şi a învinuitului
(inculpatului) arestat este obligatorie. Însă, dacă bănuitul, învinuitul, inculpatul este internat în
condiţii spitaliceşti sau din motivul stării sănătăţii aducerea lui în instanţă este imposibilă la data
fixată, recursul se examinează în lipsa acestuia în baza materialelor prezentate.
La examinarea recursului instanţa de recurs se va conduce de prevederile articolelor 311 şi
312 CPP şi, de asemenea, va lua în consideraţie şi recomandările de la pct.20-24.4 ale prezentei
hotărîri.
Reieşind din sensul atribuţiilor instanţei de recurs, prevăzute la art.312 alin.(5) CPP, pînă
cînd aceasta nu s-a pronunţat asupra încheierii atacate, judecătorul de instrucţie nu este în drept
să se pronunţe asupra unui eventual nou demers de arestare preventivă a bănuitului, învinuitului.
[Pct.24 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din
22.12.2008]

35. În cazul în care după survenirea recursului în instanţa de recurs cauza penală a fost
trimisă de către procuror în instanţă pentru judecare, procedura de recurs decurge pînă la capăt,
iar toate celelalte cereri, plîngeri şi demersuri înaintate după trimiterea cauzei în judecată
conform art.297 alin.(4) Cod de procedură penală se trimit pentru soluţionare în instanţa care
judecă cauza.
[Pct.35 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.19 din 07.11.2005]

36. În conformitate cu prevederile art.329 CPP instanţa în procesul judecării cauzei este în
drept, din oficiu sau la cererea părţilor, să înlocuiască sau sa revoce măsura preventivă aplicată
inculpatului.
Încheierea instanţei de judecată despre aplicarea arestării preventive în timpul judecării
cauzei poate fi atacată cu recurs în instanţa ierarhic superioară, care este examinat în termen de 3
zile. Alte încheieri (de refuz de a aresta inculpatul preventiv sau la domiciliu, ori de eliberare, de
refuz de eliberare provizorie sub control judiciar ori pe cauţiune) potrivit prevederilor art.329
CPP nu sunt susceptibile de atac cu recurs în mod separat în procesul cercetării judecătoreşti.
Recursul asupra încheierii despre arestarea preventivă a inculpatului instanţa de judecată îl
trimite de îndată în instanţa de recurs, fiind obligată să fixeze ziua şi ora examinării acestuia,
înştiinţează părţile şi dispune escortarea inculpatului în instanţa de recurs. În acest caz, dacă este
imposibilă asigurarea prezenţei inculpatului, se aplică respectiv prevederile pct.5 şi 34 ale
hotărîrii de faţă.
37. În cazul judecării cauzei în ordine de apel sau de recurs instanţa este în drept să decidă
şi asupra măsurilor preventive în conformitate cu prevederile art.416, 450 CPP.
Dacă hotărîrile judecătoreşti sunt casate în ordine de recurs, instanţa de recurs poate decide
şi asupra măsurilor preventive. Dacă instanţa de recurs a constatat erori judiciare la examinarea
cauzei în ordine de apel, prin care a fost anulată sentinţa de achitare a persoanei cu condamnarea
şi arestarea acesteia, concomitent cu casarea hotărîrii instanţei de apel şi remiterea cauzei la
rejudecare în apel, instanţa de recurs, pentru a nu înrăutăţi situaţia inculpatului, va decide asupra
măsurii preventive, care a fost dispusă la momentul pronunţării sentinţei de achitare.

38. Legalitatea arestării persoanei în vederea extrădării şi detenţia acesteia conform art.547
CPP se controlează în ordine de recurs în conformitate cu prevederile art.art.311 şi 312 CPP,
dacă arestarea a fost efectuată de către instanţele naţionale la cererea Procurorului General sau,
după caz, a ministrului justiţiei ori a altor persoane prevăzute de art.196 şi 311 CPP.
În cazul în care persoana a fost arestată în vederea extrădării legalitatea arestării şi
deţinerea în legătură cu extrădarea este contestată în ordinea şi procedura statului unde a fost
reţinută persoana.
39. Dacă în rezultatul examinării demersurilor privind arestarea preventivă, arestarea la
domiciliu judecătorul de instrucţie, instanţa de fond, instanţele de apel şi recurs constată încălcări
ale legalităţii sau a drepturilor omului, prevăzute de lege, odată cu adoptarea hotărîrii, în
conformitate cu prevederile art.218 CPP se va emite o încheiere interlocutorie, prin care aceste
fapte vor fi aduse la cunoştinţa organelor respective, persoanelor cu funcţii de răspundere şi
procurorului.
40. Se abrogă hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 9 noiembrie 1998 "Despre
aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală
privind arestul preventiv".
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