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penale şi al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum şi dreptul ca o 
persoană terţă să fie informată în urma privării de libertate şi dreptul de a comunica cu 
persoane terţe şi cu autorităţi consulare în timpul privării de libertate (J.O. L nr. 294 din 
6 noiembrie 2013).

Secţiunea a 3‑a. Controlul judiciar

Art. 211. Condiţii generale. (1) În cursul urmăririi penale, procurorul poate 
dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, dacă această măsură 
preventivă este necesară pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1).

(2) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau 
instanţa de judecată, în cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului 
judiciar faţă de inculpat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1). 
[R.A.: art. 1602 CPP 1968]

Art. 212.[1] Luarea măsurii controlului judiciar de către procuror. (1) Procurorul 
dispune citarea inculpatului aflat în stare de libertate sau aducerea inculpatului aflat 
în stare de reţinere.

(2) Inculpatului prezent i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o 
înţelege, infracţiunea de care este suspectat şi motivele luării măsurii controlului 
judiciar.

(3) Măsura controlului judiciar poate fi luată numai după audierea inculpatului, 
în prezenţa avocatului ales ori numit din oficiu. Dispoziţiile art. 209 alin. (6)‑(9) se 
aplică în mod corespunzător.

(4) Procurorul dispune luarea măsurii controlului judiciar prin ordonanţă motivată, 
care se comunică inculpatului. [R.A.: art. 1602a CPP 1968]

Art. 213.[2] Calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de 
procuror. (1) Împotriva ordonanţei procurorului prin care s‑a luat măsura controlului 
judiciar, în termen de 48 de ore de la comunicare, inculpatul poate face plângere 
la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i‑ar reveni competenţa să 
judece cauza în fond.

(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat conform alin. (1) fixează termen de 
soluţionare în camera de consiliu şi dispune citarea inculpatului.

(3) Neprezentarea inculpatului nu împiedică judecătorul de drepturi şi libertăţi 
să dispună asupra măsurii luate de procuror.

(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl ascultă pe inculpat atunci când acesta 
este prezent.

(5) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
(6)[3] Judecătorul de drepturi şi libertăţi poate revoca măsura, dacă au fost 

încălcate dispoziţiile legale care reglementează condiţiile de luare a acesteia, sau 
poate modifica obligaţiile din conţinutul controlului judiciar.

[1] Art. 212 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 142 din Legea nr. 255/2013.
[2] Art. 213 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 143 din Legea nr. 255/2013.
[3] Alin. (6) al art. 213 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 43 din O.U.G. 

nr. 18/2016.

Art. 211‑213
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(61)[1] Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează plângerea 
este definitivă.

(7) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la pronunţarea 
încheierii.

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 17/2017 (M. Of. nr. 261 din 13 aprilie 2017), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile 
art. 213 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura 
în care soluţionarea plângerii împotriva ordonanţei procurorului prin care s‑a luat 
măsura controlului judiciar se face cu aplicarea prevederilor art. 204 alin. (4) din 
Codul de procedură penală. 

Art. 214. Luarea măsurii controlului judiciar de către judecătorul de cameră 
preliminară sau instanţa de judecată. (1) Judecătorul de cameră preliminară sau 
instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza poate dispune, prin încheiere, 
luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, la cererea motivată a procurorului 
sau din oficiu.

(2) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată sesizat potrivit 
alin. (1) dispune citarea inculpatului. Ascultarea inculpatului este obligatorie dacă 
acesta se prezintă la termenul fixat.

(3) Prezenţa avocatului inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii. 
[R.A.: art. 1602a, art. 1606 alin. (1), (2), (4), (41) şi (5), art. 1607, art. 1608 alin. (1) şi (3) şi 
art. 1608a CPP 1968]

Art. 215. Conţinutul controlului judiciar. (1) Pe timpul cât se află sub control 
judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră 
preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa 
căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către 
organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit 
de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.

(2) Organul judiciar care a dispus măsura poate impune inculpatului ca, pe timpul 
controlului judiciar, să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:

a) să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât 
cu încuviinţarea prealabilă a acestuia;

b) să nu se deplaseze în locuri anume stabilite de organul judiciar sau să se 
deplaseze doar în locurile stabilite de acesta;

c)[2] să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;
d)[3] să nu revină în locuinţa familiei, să nu se apropie de persoana vătămată sau 

de membrii familiei acesteia, de alţi participanţi la comiterea infracţiunii, de martori 

[1] Alin. (61) al art. 213 a fost introdus prin art. II pct. 44 din O.U.G. nr. 18/2016. Menţionăm că, 
prin Decizia nr. 25/2015 (M. Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Completul competent să judece recursul în interesul legii, statuase în acelaşi sens. 

[2] Lit. c) de la alin. (2) al art. 215 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 43 pct. 1 
din Legea nr. 146/2021.

[3] Lit. d) de la alin. (2) al art. 215 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 102 
pct. 144 din Legea nr. 255/2013.

Art. 214‑215
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ori experţi sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar şi să nu 
comunice cu acestea direct sau indirect, pe nicio cale;

e) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea 
căreia a săvârşit fapta;

f) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă;
g) să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în special 

în scopul dezintoxicării;
h) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice;
i) să nu conducă vehicule anume stabilite de organul judiciar;
j) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme;
k) să nu emită cecuri.
(3) În cuprinsul actului prin care se dispune luarea măsurii controlului judiciar 

sunt prevăzute în mod expres obligaţiile pe care inculpatul trebuie să le respecte 
pe durata acestuia şi i se atrage atenţia că, în caz de încălcare cu rea‑credinţă 
a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura 
arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

(4) Supravegherea respectării de către inculpat a obligaţiilor care îi revin pe durata 
controlului judiciar se realizează de către instituţia, organul sau autoritatea anume 
desemnate de organul judiciar care a dispus măsura, în condiţiile legii.

(5)[1] Dacă s‑a impus inculpatului obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), câte 
o copie a ordonanţei procurorului ori, după caz, a minutei, se comunică, în ziua 
emiterii ordonanţei sau a pronunţării încheierii, inculpatului, unităţii de poliţie în a 
cărei circumscripţie locuieşte, precum şi serviciului public comunitar de evidenţă a 
persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române şi Inspectoratului General pentru Imigrări, 
în situaţia celui care nu este cetăţean român, în vederea asigurării respectării de 
către inculpat a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea inculpatului 
în consemn la punctele de trecere a frontierei.

(6) Instituţia, organul sau autoritatea prevăzute la alin. (4) verifică periodic 
respec tarea obligaţiilor de către inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale 
aces tora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de 
cameră pre liminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, 
în cursul judecăţii.

(7)[2] În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar, inculpatul încalcă, cu 
rea‑credinţă, obligaţiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit 
cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s‑a dispus punerea în mişcare a acţiunii 
penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră 
preliminară sau instanţa de judecată, la cererea procurorului ori din oficiu, poate 
dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării 
preventive, în condiţiile prevăzute de lege.

[1] Alin. (5) al art. 215 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 45 din O.U.G. 
nr. 18/2016.

[2] Alin. (7) al art. 215 este reprodus astfel cum au fost modificat prin art. 102 pct. 145 din Legea 
nr. 255/2013.

Art. 215
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(8)[1] În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune, din oficiu sau la cererea 
motivată a inculpatului, prin ordonanţă, impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat 
ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial, dacă apar motive temeinice care 
justifică aceasta, după ascultarea inculpatului. Împotriva ordonanţei procurorului, 
inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia 
i‑ar reveni competenţa să judece cauza în fond, dispoziţiile art. 213 aplicându‑se 
în mod corespunzător.

(81)[2] Dispoziţiile alin. (8) sunt aplicabile şi în cazul în care măsura a fost luată 
de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.

(9)[3] Dispoziţiile alin. (8) teza I se aplică în mod corespunzător şi în procedura de 
cameră preliminară sau în cursul judecăţii, când judecătorul de cameră preliminară ori 
instanţa de judecată dispune, prin încheiere, la cererea motivată a procurorului sau a 
inculpatului ori din oficiu, după ascultarea inculpatului. Încheierea poate fi contestată 
în condiţiile art. 205 şi, respectiv, art. 206, care se aplică în mod corespunzător.

(10)‑(15)[4] Abrogate. [R.A.: art. 1602 alin. (3), (31), (32) şi (4), art. 1602b, art. 1603 şi 
art. 16010 CPP 1968]

Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 18/2019 (M. Of. nr. 66 din 30 ianuarie 
2020), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept în materie penală, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava, Secţia 
penală şi pentru cauze penale cu minori, prin care s‑a solicitat pronunţarea unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „Dacă obligaţia inculpatului de a nu 
conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a 
controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, constituie 
o suspendare a exercitării dreptului de a conduce şi întruneşte elementele de tipicitate ale 
infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal” şi a stabilit:
„Obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar 
pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul 
de procedură penală, nu constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce, iar 
încălcarea acesteia nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de 
art. 335 alin. (2) din Codul penal”.

Legislaţie conexă: Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor 
proceduri judiciare şi execuţional penale (M. Of. nr. 515 din 18 mai 2021).

Art. 2151.[5] Durata controlului judiciar. (1) În cursul urmăririi penale, măsura 
controlului judiciar se poate dispune de către procuror sau de către judecătorul de 
drepturi şi libertăţi pe o durată de cel mult 60 de zile.

[1] Alin. (8) al art. 215 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 45 din O.U.G. 
nr. 18/2016. Menţionăm că, prin Decizia nr. 4/2015 (M. Of. nr. 157 din 5 martie 2015), Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, statuase în acelaşi sens. 

[2] Alin. (81) al art. 215 a fost introdus prin art. II pct. 46 din O.U.G. nr. 18/2016.
[3] Alin. (9) al art. 215 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 47 din O.U.G. 

nr. 18/2016.
[4] Alin. (10)‑(15) ale art. 215 au fost abrogate prin art. 102 pct. 146 din Legea nr. 255/2013.
[5] Art. 2151 a fost introdus prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 82/2014, articol modificat prin Legea 

nr. 75/2016. Menţionăm că, prin Decizia nr. 712/2014 (M. Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2015), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 211‑217 
CPP sunt neconstituţionale. 

Art. 2151
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(2)[1] În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, 
prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au 
apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând 
să depăşească 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) şi (3) se aplică în mod 
corespunzător.

(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul în care măsura a fost luată de 
către judecătorul de drepturi şi libertăţi.

(4) Ordonanţa procurorului prin care, în condiţiile alin. (2) sau (3), s‑a prelungit 
măsura controlului judiciar se comunică în aceeaşi zi inculpatului.

(5) Împotriva ordonanţei procurorului prin care, în condiţiile prevăzute la alin. (2) 
şi (3), s‑a prelungit măsura controlului judiciar, inculpatul poate face plângere la 
judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i‑ar reveni competenţa să 
judece cauza în fond, dispoziţiile art. 213 aplicându‑se în mod corespunzător.

(6) În cursul urmăririi penale, durata măsurii controlului judiciar nu poate să 
depăşească un an, dacă pedeapsa prevăzută de lege este amenda sau închisoarea 
de cel mult 5 ani, respectiv 2 ani, dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea 
pe viaţă sau închisoarea mai mare de 5 ani.

(7) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau 
instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de 
inculpat pe o durată ce nu poate depăşi 60 de zile.

(8) În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a controlului judiciar nu 
poate depăşi un termen rezonabil şi, în toate cazurile, nu poate depăşi 5 ani de la 
momentul trimiterii în judecată.

(9) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (8), instanţa de judecată poate 
dispune luarea unei alte măsuri preventive, în condiţiile legii.

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 79/2018 (M. Of. nr. 399 din 9 mai 2018), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „în 
primă instanţă” cuprinsă în art. 2151 alin. (8) din Codul de procedură penală este 
neconstituţională.

Secţiunea a 4‑a. Controlul judiciar pe cauţiune

Art. 216. Condiţii generale. (1) În cursul urmăririi penale, procurorul poate 
dispune luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpat, dacă sunt 
întrunite condiţiile prevăzute la art. 223 alin. (1) şi (2), luarea acestei măsuri este 
suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1), iar inculpatul 
depune o cauţiune a cărei valoare este stabilită de către organul judiciar.

(2)[2] Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, 
sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului 

[1] Alin. (2) al art. 2151 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 2 din O.U.G. 
nr. 14/2017, punct modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 9/2017. Menţionăm că, prin Decizia 
nr. 614/2016 (M. Of. nr. 962 din 28 noiembrie 2016), Curtea Constituţională a admis excepţia de 
neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 2151 alin. (2) din Codul de procedură penală 
sunt constituţionale în măsura în care prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar se face 
cu aplicarea prevederilor art. 212 alin. (1) şi alin. (3) din Codul de procedură penală.

[2] Alin. (2) al art. 216 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 147 din Legea 
nr. 255/2013.

Art. 216
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judiciar pe cauţiune faţă de inculpat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la 
alin. (1).

(3)[1] Dispoziţiile art. 212‑2151 se aplică în mod corespunzător. [R.A.: art. 1604 

CPP 1968]

Art. 217.[2] Conţinutul cauţiunii. (1) Consemnarea cauţiunii se face pe numele 
inculpatului, prin depunerea unei sume de bani determinate la dispoziţia organului 
judiciar ori prin constituirea unei garanţii reale, mobiliare ori imobiliare, în limita unei 
sume de bani determinate, în favoarea aceluiaşi organ judiciar.

(2) Valoarea cauţiunii este de cel puţin 1.000 lei şi se determină în raport cu gra‑
vitatea acuzaţiei aduse inculpatului, situaţia materială şi obligaţiile legale ale acestuia.

(3) Pe perioada măsurii, inculpatul trebuie să respecte obligaţiile prevăzute 
la art. 215 alin. (1) şi i se poate impune respectarea uneia ori mai multora dintre 
obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2). Dispoziţiile art. 215 alin. (3)‑(9) se aplică 
în mod corespunzător.

(4) Cauţiunea garantează participarea inculpatului la procesul penal şi respectarea 
de către acesta a obligaţiilor prevăzute la alin. (3).

(5) Instanţa de judecată dispune prin hotărâre confiscarea cauţiunii, dacă măsura 
controlului judiciar pe cauţiune a fost înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau 
a arestării preventive, pentru motivele prevăzute la alin. (9).

(6) În celelalte cazuri, instanţa de judecată, prin hotărâre, dispune restituirea 
cauţiunii.

(7) Dispoziţiile alin. (5) şi (6) se aplică în măsura în care nu s‑a dispus plata din 
cauţiune, în ordinea următoare, a despăgubirilor băneşti acordate pentru repararea 
pagubelor cauzate de infracţiune, a cheltuielilor judiciare sau a amenzii.

(8) În cazul în care dispune o soluţie de netrimitere în judecată, procurorul dis‑
pune şi restituirea cauţiunii.

(9) În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar pe cauţiune, inculpatul 
încalcă, cu rea‑credinţă, obligaţiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că 
a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s‑a dispus punerea în mişcare 
a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de 
cameră preliminară sau instanţa de judecată, la cererea motivată a procurorului ori 
din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu 
sau a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege. [R.A.: art. 1605 CPP 1968]

Secţiunea a 5‑a. Arestul la domiciliu

Legea de aplicare: Art. 22. Ori de câte ori alte acte normative, cu excepţia Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, a Legii 
nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri dispuse 
de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate şi a Legii nr. 252/2013 

[1] Alin. (3) al art. 216 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.U.G. 
nr. 82/2014, articol modificat prin Legea nr. 75/2016.

[2] Art. 217 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 148 din Legea nr. 255/2013.
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privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, fac referire la măsura arestării 
preventive, referirea se consideră a fi făcută şi la măsura arestului la domiciliu.

Art. 218. Condiţiile generale de luare a măsurii arestului la domiciliu. (1) 
Arestul la domiciliu se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către 
judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, dacă sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 223 şi luarea acestei măsuri este necesară 
şi suficientă pentru realizarea unuia dintre scopurile prevăzute la art. 202 alin. (1).

(2) Aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face ţinându‑se 
seama de gradul de pericol al infracţiunii, de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, 
situaţia familială şi alte împrejurări privind persoana faţă de care se ia măsura.

(3)[1] Măsura nu poate fi dispusă cu privire la inculpatul faţă de care există 
suspiciunea rezonabilă că a săvârşit o infracţiune asupra unui membru de familie cu 
care acesta locuieşte, cu privire la inculpatul care locuieşte cu persoanele prevăzute 
la art. 221 alin. (2) lit. b) ori cu privire la persoana cercetată sau condamnată pentru 
infracţiunea de evadare.

(4)[2] Persoanei faţă de care s‑a dispus măsura arestului la domiciliu i se comunică, 
sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la art. 83, dreptul prevăzut la art. 210 
alin. (1) şi (2), dreptul de acces la asistenţă medicală de urgenţă, dreptul de a contesta 
măsura şi dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea acestei măsuri cu o altă 
măsură preventivă, iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, 
se va încheia un proces‑verbal.

Legislaţie conexă: ► Directiva nr. 2013/48/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor 
penale şi al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum şi dreptul ca o 
persoană terţă să fie informată în urma privării de libertate şi dreptul de a comunica cu 
persoane terţe şi cu autorităţi consulare în timpul privării de libertate (J.O. L nr. 294 din 
6 noiembrie 2013); ► Ordinul comun nr. 1274/C/111/2037/1123/C/2017 al ministrului 
justiţiei, ministrului afacerilor interne, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi 
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind 
modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul procedurilor penale 
în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui 
mandat european de arestare (M. Of. nr. 786 din 4 octombrie 2017).

Art. 219. Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de drepturi 
şi libertăţi. (1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i‑ar reveni 
competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare 
în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul unde s‑a constatat săvârşirea 
infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează 
sau supraveghează urmărirea penală poate dispune, la propunerea motivată a 
procurorului, arestul la domiciliu al inculpatului.

(2) Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi propunerea prevăzută 
la alin. (1) împreună cu dosarul cauzei.

[1] Alin. (3) al art. 218 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 43 pct. 2 din Legea 
nr. 146/2021.

[2] Alin. (4) al art. 218 a fost introdus prin art. 102 pct. 149 din Legea nr. 255/2013.
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(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, sesizat conform alin. (1), fixează termen 
de soluţionare în camera de consiliu în termen de 24 de ore de la înregistrarea 
propunerii şi dispune citarea inculpatului.

(4) Neprezentarea inculpatului nu împiedică judecătorul de drepturi şi libertăţi 
să soluţioneze propunerea înaintată de procuror.

(5) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl audiază pe inculpat atunci când acesta 
este prezent.

(6) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi admite sau respinge propunerea procurorului 

prin încheiere motivată.
(8) Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală, în termen de 24 de 

ore de la expirarea termenului de formulare a contestaţiei.
(9)[1] Judecătorul de drepturi şi libertăţi care respinge propunerea de luare a 

măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpat poate dispune, prin aceeaşi încheiere, 
luarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) şi c), 
dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege.

Art. 220. Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de cameră 
preliminară sau instanţa de judecată. (1) Judecătorul de cameră preliminară sau 
instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza poate dispune, prin încheiere, 
arestul la domiciliu al inculpatului, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu.

(2)[2] Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, sesizată 
conform alin. (1), dispune citarea inculpatului. Audierea inculpatului este obligatorie 
dacă acesta se prezintă la termenul fixat.

(3) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
(4)[3] Dispoziţiile art. 219 alin. (4), (7) şi (9) se aplică în mod corespunzător.

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 22/2017 (M. Of. nr. 159 din 3 martie 2017), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că este neconstituţională 
soluţia legislativă reglementată de dispoziţiile art. 220 alin. (1) din Codul de procedură 
penală, care permite luarea măsurii arestului la domiciliu în condiţiile în care anterior 
inculpatul a fost arestat (preventiv sau la domiciliu) în aceeaşi cauză, în lipsa unor 
temeiuri noi care fac necesară privarea sa de libertate. 

Art. 221. Conţinutul măsurii arestului la domiciliu. (1) Măsura arestului la 
domiciliu constă în obligaţia impusă inculpatului, pe o perioadă determinată, de a nu 
părăsi imobilul unde locuieşte, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura 
sau în faţa căruia se află cauza şi de a se supune unor restricţii stabilite de acesta.

(2) Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii:
a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi 

şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de 
câte ori este chemat;

[1] Alin. (9) al art. 219 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 48 din O.U.G. 
nr. 18/2016.

[2] Alin. (2) al art. 220 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 150 din Legea 
nr. 255/2013.

[3] Alin. (4) al art. 220 a fost introdus prin art. 102 pct. 151 din Legea nr. 255/2013.

Art. 220‑221
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b)[1] să nu comunice cu persoana vătămată sau membrii de familie ai acesteia, 
cu alţi participanţi la comiterea infracţiunii, cu martorii ori experţii, precum şi cu alte 
persoane stabilite de organul judiciar.

(3)[2] Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau 
instanţa de judecată poate dispune ca pe durata arestului la domiciliu inculpatul să 
poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere şi/sau să respecte una 
sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. d)‑k). Prevederile 
art. 215 alin. (8), (81) şi (9) se aplică în mod corespunzător.

(4) În cuprinsul încheierii prin care se dispune măsura sunt prevăzute în mod 
expres obligaţiile pe care inculpatul trebuie să le respecte şi i se atrage atenţia că, 
în caz de încălcare cu rea‑credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura 
arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

(5) Pe durata măsurii, inculpatul poate părăsi imobilul prevăzut la alin. (1) pentru 
prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora.

(6) La cererea scrisă şi motivată a inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi, 
judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere, îi poate 
permite acestuia părăsirea imobilului pentru prezentarea la locul de muncă, la cursuri 
de învăţământ sau de pregătire profesională ori la alte activităţi similare sau pentru 
procurarea mijloacelor esenţiale de existenţă, precum şi în alte situaţii temeinic 
justificate, pentru o perioadă determinată de timp, dacă acest lucru este necesar 
pentru realizarea unor drepturi ori interese legitime ale inculpatului.

(61)[3] În situaţia prevăzută la alin. (6), în încheiere se va indica în mod expres 
perioada de timp, precum şi, după caz, locul de muncă, instituţia de învăţământ, 
unitatea sanitară sau alt loc în care s‑a aprobat deplasarea inculpatului.

(7)[4] În cazuri urgente, pentru motive întemeiate, inculpatul poate părăsi imobilul, 
fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră 
preliminară sau a instanţei de judecată, pe durata de timp strict necesară, informând 
imediat despre aceasta instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea 
sa şi organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se 
află cauza.

(8) Copia încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră 
preliminară sau a instanţei de judecată prin care s‑a luat măsura arestului la domiciliu 
se comunică, de îndată, inculpatului şi instituţiei, organului sau autorităţii desemnate 
cu supravegherea sa, organului de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte acesta, 
serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră.

(9) Instituţia, organul sau autoritatea desemnate de organul judiciar care a dispus 
arestul la domiciliu verifică periodic respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către 
inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată 

[1] Lit. b) de la alin. (2) al art. 221 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 102 
pct. 152 din Legea nr. 255/2013.

[2] Alin. (3) al art. 221 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 43 pct. 3 din Legea 
nr. 146/2021.

[3] Alin. (61) al art. 221 a fost introdus prin art. 43 pct. 4 din Legea nr. 146/2021.
[4] Alin. (7) al art. 221 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 152 din Legea 

nr. 255/2013.

Art. 221
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procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura 
de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii.

(10) Pentru supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu sau a 
obligaţiilor impuse inculpatului pe durata acesteia, organul de poliţie poate pătrunde 
în imobilul unde se execută măsura, fără învoirea inculpatului sau a persoanelor 
care locuiesc împreună cu acesta.

(11) În cazul în care inculpatul încalcă cu rea‑credinţă măsura arestului la domiciliu 
sau obligaţiile care îi revin ori există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie 
o nouă infracţiune pentru care s‑a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale 
împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară 
ori instanţa de judecată, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu, poate 
dispune înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura arestării preventive, în condiţiile 
prevăzute de lege.

(12)[1] Atunci când, cu rea‑credinţă, inculpatul încalcă obligaţia de a nu părăsi 
imobilul ori nu respectă itinerarul sau condiţiile de deplasare, stabilite potrivit legii, 
organul de supraveghere are dreptul de a‑l prinde pe inculpat şi de a‑l prezenta de 
îndată procurorului, în cursul urmăririi penale, judecătorului de cameră preliminară, 
în procedura de cameră preliminară, sau instanţei de judecată, în cursul judecăţii, 
pentru a proceda potrivit alin. (11).

Legislaţie conexă: Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor 
proceduri judiciare şi execuţional penale (M. Of. nr. 515 din 18 mai 2021).

Art. 222.[2] Durata arestului la domiciliu. (1) În cursul urmăririi penale, arestul 
la domiciliu poate fi luat pe o durată de cel mult 30 de zile.

(2) Arestul la domiciliu poate fi prelungit în cursul urmăririi penale, numai în caz 
de necesitate, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au 
apărut temeiuri noi, fiecare prelungire neputând să depăşească 30 de zile.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), prelungirea arestului la domiciliu poate fi 
dispusă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i‑ar reveni 
competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare 
în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul unde s‑a constatat săvârşirea 
infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală.

(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi este sesizat în vederea prelungirii măsurii 
de către procuror, prin propunere motivată, însoţită de dosarul cauzei, cu cel puţin 
5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.

(5) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, sesizat potrivit alin. (4), fixează termen de 
soluţionare a propunerii procurorului, în camera de consiliu, mai înainte de expirarea 
duratei arestului la domiciliu şi dispune citarea inculpatului.

(6) Participarea procurorului este obligatorie.

[1] Alin. (12) al art. 221 a fost introdus prin art. 43 pct. 5 din Legea nr. 146/2021.
[2] Art. 222 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 24/2015. 

Menţionăm că, prin Decizia nr. 361/2015 (M. Of. nr. 419 din 12 iunie 2015), Curtea Constituţională 
a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 222 CPP sunt necon sti‑
tuţionale. 
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(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi admite sau respinge propunerea procurorului 
prin încheiere motivată.

(8) Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală în termen de 24 de 
ore de la expirarea termenului de formulare a contestaţiei.

(9) Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu, în cursul urmăririi penale, 
este de 180 de zile.

(10)[1] Durata privării de libertate dispusă prin măsura arestului la domiciliu se 
ia în considerare pentru calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a 
inculpatului în cursul urmăririi penale.

(11) Dispoziţiile art. 219 alin. (4)‑(6) se aplică în mod corespunzător.
(12) În procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, măsura arestului 

la domiciliu poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 30 de zile. Dispoziţiile art. 239 
se aplică în mod corespunzător.

Secţiunea a 6‑a. Arestarea preventivă

Art. 223. Condiţiile şi cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive. (1) 
Măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, 
în cursul urmăririi penale, de către judecătorul de cameră preliminară, în procedura 
de cameră preliminară, sau de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, 
în cursul judecăţii, numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul 
a săvârşit o infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii:

a) inculpatul a fugit ori s‑a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea 
penală sau de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte;

b) 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;

c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să 
realizeze o înţelegere frauduloasă cu aceasta;

d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale 
împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte 
săvârşirea unei noi infracţiuni.

(2)[2] Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe 
rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra 
vieţii, o infracţiune prin care s‑a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei 
persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte 
legi speciale, o infracţiune de trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale 
cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o 
infracţiune privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, 

[1] Alin. (10) al art. 222 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I din Legea nr. 116/2016. 
Menţionăm că, prin Decizia nr. 740/2015 (M. Of. nr. 927 din 15 decembrie 2015), Curtea Constitu‑
ţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 222 alin. (10) CPP, 
care nu permit luarea în considerare a duratei privării de libertate dispuse prin măsura arestului 
la domiciliu pentru calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul 
urmăririi penale, sunt neconstituţionale.

[2] Alin. (2) al art. 223 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. III din Legea nr. 217/2020.

Art. 223


