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Potrivit art. 23 din Constituția României:



(6) În faza de judecată instanţa este obligată, în
condiţiile legii, să verifice periodic, şi nu mai târziu de 60 de 
zile, legalitatea şi temeinicia arestării preventive şi să
dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă
temeiurile care au determinat arestarea preventivă au 
încetat sau dacă instanţa constată că nu există temeiuri noi
care să justifice menţinerea privării de libertate.

(7) Încheierile instanţei privind măsura arestării
preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.

Potrivit art. 23 din Constituția României:



(8) Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la 
cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, motivele reţinerii
sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen; 
învinuirea se aduce la cunoştinţă numai în prezenţa unui
avocat, ales sau numit din oficiu.

(9) Punerea în libertate a celui reţinut sau arestat este
obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut, 
precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.

(10) Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară
punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau
pe cauţiune.

Potrivit art. 23 din Constituția României:



(11) Până la rămânerea definitivă a hotărârii
judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată
nevinovată.

(12) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată
decât în condiţiile şi în temeiul legii.

(13) Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi decât
de natură penală.

Potrivit art. 23 din Constituția României:



Textul constituţional stabileşte că libertatea 
individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. 
Noţiunea de „siguranţă a persoanei” exprimă ansamblul 
garanțiilor care protejează persoana în situațiile în 
care autoritățile publice, în aplicarea Constituției și a 
legilor iau anumite măsuri care privesc libertatea 
individuală, garanții care asigură că aceste măsuri să 
nu fie ilegale.



Siguranța persoanei poate fi văzută 
și ca o garanție a libertății individuale, ce 
priveste legalitatea măsurilor ce pot fi 
dispuse de autorități publice, în cazurile 
și condițiile prevăzute de lege.



Dreptul la libertate individuală este reglementat și în “Convenția 
pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertaților 

fundamentale”. 

Astfel,este prevăzut ca :



Dreptul la libertate individuală este reglementat și în “Convenția 
pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertaților 

fundamentale”. 

Astfel,este prevăzut ca :



** Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale art 5

*** Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale Protocolul nr 4  art.1

Dreptul la libertate individuală este reglementat și în “Convenția 
pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertaților 

fundamentale”. 

Astfel,este prevăzut ca :



**** Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene art 6
***** Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene art 48 aln.1 si aln.2



****** Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene art 49 aln.1



Pentru protejarea și garantarea acestui 
drept, se interzice reținerea, arestarea sau 
percheziționarea unei persoane.

Alături de termenul de “libertate 
individuală”, textul constituțional folosește 
și expresia “siguranța persoanei”



Siguranța persoanei
constituie ansamblul garanțiilor oferite de 
lege prin care este protejată persoana în 
cazul în care împotriva ei se iau de către 
stat măsuri privative de libertate.



Între cele două noțiuni, de libertate 
individuală și siguranța persoanei există 
o relație de la parte la întreg.

Siguranța persoanei este o garanție a 
libertății individuale, în sensul că ea 
semnifică legalitatea măsurilor privative de 
libertate luate de către autorități împotriva 
unei persoane.

















a) să existe probe sau indicii temeinice, din care rezultă 
suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune (conform 
art 202, alineat 1, teza I, Cpp); 

b) să fie începută urmărirea penală, atât cu privire la faptă, cât 
și față de autorul infracțiunii (care devine astfel suspect), ori să se fi 
pus în mișcare acțiunea penală față de acesta din urmă (care devine 
inculpat).bPrecizăm că începerea urmăririi penale față de suspect, 
poate fi dispusă atât de către procuror, cât și de către organele de 
cercetare penală, acestea din urmă având obligația informării 
procurorului de supraveghere despre aceasta (conform art. 203, alineat 
1, coroborat cu art. 300 alineat 2 și art. 305 alineatele 1,3 Cpp);



c) măsura reținerii să fie necesară în scopul asigurării bunei desfășurări 
a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului sau inculpatului de la 
urmărire penală sau de la judecată, ori al prevenirii săvârșirii unei alte 
infracțiuni (conform art. 202, alineat 1, teza finală Cpp); 

d) să nu existe vreo cauză care împiedică punerea în mișcare sau 
exercitarea acțiunii penale, prevăzute de art. 16 Cpp (conform art. 202, alineat 
2 Cpp); 

e) măsura reținerii să fie proporțională cu gravitatea acuzației adusă 
suspectului/inculpatului, și să fie necesară pentru realizarea scopului urmărit 
prin dispunerea ei (conform art. 202, alineat 3 Cpp); 

f) suspectul sau inculpatul să fie audiat în prealabil, în prezența unui 
avocat ales sau numit din oficiu (conform art. 209, alineat 5 Cpp);





















-- să existe una dintre următoarele situaţii (prevăzute de art. 223, alineat 1, litera 
„a-d” Cpp):







De asemenea, ca și în cazul 
reținerii, persoana trebuie să 
știe ceea ce i se impute și 
pentru ce a fost arestată. 

Numai judecătorul poate lua 
măsura arestării și tot el poate 
prelungii această măsură.













conform Codului de procedură penală, privarea de libertate se poate ivi doar în 
două situaţii













Concluzionând, putem sublinia faptul că legiuitorul 
constituant a acceptat posibilitatea unei privări de libertate 
înainte de constatarea definitivă a vinovăţiei, prin reglementarea 
indirectă a principiului prezumţiei de nevinovăţie în cadrul 
reglementării mai largi a privării de libertate. 

Opinia potrivit căreia prezumţia de nevinovăţie ar fi 
încălcată prin dispunerea arestării preventive pe baza unei 
convingeri de vinovăţie pe care şi-o formează judecătorul care 
dispune măsura, suferă numeroase lacune, prin aceea că 
invocând caracterul procesual al arestării se ajunge la concluzia 
că prin aceasta se recurge la o măsură care să asigure normala 
desfăşurare a procesului penal şi nu o soluţionare a fondului 
cauzei.






