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Capitolul I. Dispoziţii generale  

privind măsurile preventive 

§1. Noţiunea de măsură procesuală şi clasifi-

carea măsurilor procesuale 

A. Noţiune şi caracterizare 

1. Activitatea prin care organele judiciare ale statului descoperă 
infrac iunile, îi identifică şi îi prind pe făptuitori, strâng şi admi-
nistrează probele, în func ie de care aplică pedepse celor care au 
săvârşit infrac iuni, potrivit vinovă iei acestora, sau constată nevino-
vă ia lor este deosebit de complexă. Cum la această activitate parti-
cipă şi păr ile, care sunt direct interesate în rezolvarea ac iunilor ce se 
exercită în cadrul procesului penal, nu de pu ine ori acestea încearcă să 
împiedice aflarea adevărului şi justa aplicare a legii penale şi civile, fie 
prin ascunderea sau desfiin area urmelor infrac iunii, influen area mar-
torilor etc., fie prin sustragerea de la urmărirea penală, de la judecată 
ori de la executarea pedepsei sau a despăgubirilor civile.  

Când în desfăşurarea procesului penal apar dificultă i, greută i ori 
se profilează situa ii a căror evitare se impune, legea a prevăzut posi-
bilitatea luării unor măsuri procesuale1.  

 
2. Defini iile date măsurilor procesuale în literatură juridică eviden-

iază caracterul acestora de activităţi adiacente activită ii propriu-zise 
a procesului penal, prin care organele judiciare impun o serie de priva-
ţiuni sau constrângeri pentru buna desfăşurare a procesului penal. 
Dintre multiplele defini ii, enumerăm: 

– măsurile procesuale sunt institu ii de drept procesual penal, puse 
la dispozi ia organelor judiciare penale şi constând în anumite priva-

                                                   
1 N. Volonciu II, p. 399. 
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iuni sau constrângeri, personale sau reale, determinate de condi iile 
şi împrejurările în care se desfăşoară procesul penal1; 

– măsurile procesuale sunt institu ii de drept procesual penal folo-
site de organele judiciare în vederea desfăşurării normale şi eficace a 
urmăririi penale şi judecă ii2; 

– măsurile procesuale penale sunt institu ii de constrângere ce pot 
fi dispuse de organele judiciare penale pentru buna desfăşurare a pro-
cesului penal şi asigurarea realizării obiectului ac iunilor exercitate în 
procesul penal3; 

– prin măsuri procesuale se în eleg mijloacele prevăzute de lege, 
de privare sau limitare a unor drepturi fundamentale ale cetă enilor, 
prin care organele judiciare asigură desfăşurarea normală a procesului 
penal, executarea sanc iunilor aplicate şi repararea pagubei produse 
prin infrac iune ori previn săvârşirea de fapte antisociale4; 

– măsurile procesuale sunt mijloace de constrângere folosite de 
organele judiciare penale pentru garantarea executării pedepsei şi 
repararea pagubei produse prin infrac iune, precum şi pentru asigura-
rea îndeplinirii de către păr i a obliga iilor lor procesuale5.  

Nu toate măsurile procesuale au în componen ă elemente constric-
tive sau privative6, fiind şi măsuri procesuale de ocrotire fa ă de anu-
mite persoane care au nevoie de ajutor, dar şi acestea au tangen ă cu 
anumite restric ii sau constrângeri, ele neputând interveni decât dacă 
o persoană a fost re inută sau arestată7.  

 
3. Institu ia măsurilor procesuale priveşte numai activitatea judi-

ciară, nefiind posibilă luarea măsurilor procesuale nici înainte de 
declanşarea procesului penal, în cadrul actelor premergătoare, nici 
după stingerea procesului penal. Cu alte cuvinte, măsurile procesuale 
se pot dispune numai după începerea urmăririi penale şi până la 
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive8. În mod excep-
ional, pentru anumite ra iuni şi în condi ii strict limitate de lege, 

                                                   
1 V. Dongoroz ş.a. I, p. 308. 
2 N. Volonciu II, p. 399. 
3 I. Neagu III, p. 384. 
4 Gr. Theodoru II, p. 356. 
5 Gh. Mateu  I, p. 38. 
6 Ibidem. 
7 N. Volonciu II, p. 400. 
8 Gh. Mateu  I, p. 38. 
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unele măsuri procesuale se menţin temporar şi după stingerea 
procesului penal1.  

Având în vedere că luarea lor este condi ionată de existen a unor 
situa ii de fapt ori împrejurări, măsurile procesuale au şi caracter 
provizoriu, putând fi revocate sau încetând de drept când fiin area lor 
nu mai este necesară pentru disciplinarea conduitei participan ilor la 
procesul penal.  

Implicând restrângerea exerci iului unor drepturi sau al unor 
libertă i, măsurile procesuale trebuie să fie proporţionale cu situa ia 
care le-a determinat şi să nu aducă atingere existen ei dreptului sau a 
libertă ii [art. 53 alin. (2) din Constitu ie]2. Din această cauză, cadrul 
măsurilor procesuale este precis delimitat prin lege3.  

Măsurile procesuale se deosebesc de măsurile procedurale pe 
care organele judiciare le pot lua în cazul nerespectării unor obliga ii 
procedurale sau cu ocazia efectuării unor acte procedurale, cum sunt 
aducerea silită în caz de neprezentare la chemarea organelor judiciare 
(art. 183); măsuri privind obiectele ridicate, în cazul perchezi iei 
(art. 109); măsurile luate de preşedintele completului de judecată 
pentru asigurarea ordinii şi solemnită ii şedin ei de judecată [art. 298 
alin. (2) şi (4)]4 etc.  

B. Clasificarea măsurilor procesuale 

4. În func ie de criteriul folosit, măsurile procesuale pot fi clasi-
ficate după cum urmează:  

                                                   
1 Potrivit art. 245 alin. (3) şi art. 249 alin. (2), procurorul poate dispune 

men inerea măsurilor asigurătorii şi după încetarea urmăririi penale sau 
scoaterea de sub urmărire penală, măsuri care se consideră de drept desfiin-
ate dacă persoana vătămată nu introduce ac iune civilă în fa a instan ei civile 

în termen de 30 de zile de la comunicare. De asemenea, când, potrivit art. 346 
alin. ultim şi art. 353 alin. (3), instan a pronun ă achitarea pentru cazul prevă-
zut în art. 10 lit. b) ori încetarea procesului penal pentru cazurile prevăzute în 
art. 10 lit. f) şi j), măsurile asigurătorii se men in obligatoriu, ele încetând de 
drept numai dacă persoana vătămată nu introduce ac iune civilă în termen de 
30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. 

2 A.Şt. Tulbure, Procedură penală română. Partea generală, vol. I, Ed. Omnia 
Uni-S.A.S.T., Braşov, 1998, p. 346. 

3 V. Dongoroz ş.a. I, p. 309. 
4 Gh. Mateu  I, p. 39. 
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a) după valoarea socială asupra căreia se îndreaptă, acestea sunt 
personale şi reale. Măsurile cu caracter personal privesc, de regulă, 
persoana făptuitorului şi vizează limitarea drepturilor sau libertă ii 
sale, dar şi alte persoane, care nu fac parte din sfera participan ilor la 
procesul penal (persoanele aflate în îngrijirea persoanelor re inute sau 
arestate). Acestea sunt: măsurile preventive, liberarea provizorie, 
măsurile de siguran ă şi măsurile de ocrotire.  

Măsurile cu caracter real vizează patrimoniul şi au ca obiect 
limitarea dreptului făptuitorului, al păr ii responsabile civilmente şi al 
detentorului de a dispune de bunurile pe care le de in, în baza drep-
tului de proprietate ori a altui titlu. Din această categorie fac parte 
măsurile asigurătorii (sechestrul şi poprirea), restituirea lucrurilor şi 
restabilirea situa iei anterioare; 

b) după faza procesuală în care pot fi luate, distingem între 
măsuri care pot fi dispuse numai în faza de urmărire penală (re i-
nerea) şi măsuri care pot fi dispuse în tot cursul procesului penal 
(arestarea, obligarea de a nu părăsi localitatea sau ara, liberarea 
provizorie, măsurile de ocrotire, măsurile de siguran ă etc.); 

c) în func ie de persoana vizată, măsurile procesuale pot fi de două 
feluri: cele care privesc numai persoana învinuitului sau inculpatului 
(măsurile preventive, măsurile de siguran ă, măsura liberării provizorii) 
şi cele care vizează alte persoane (măsurile de ocrotire, măsurile 
asigurătorii luate asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente, 
restituirea lucrurilor etc.)1;  

d) după organul care le ia, deosebim între măsuri dispuse de 
organele judiciare şi măsuri luate de organe extrajudiciare (autoritatea 
competentă a lua măsurile de ocrotire); 

e) în func ie de scopul urmărit prin luarea lor2, acestea pot fi 
măsuri de constrângere (arestarea, măsurile de siguran ă, sechestrul) 
şi măsuri de ocrotire.  

Cea mai importantă clasificare este însă cea dată de Codul de 
procedură penală3, care împarte aceste măsuri în măsuri preventive şi 
alte măsuri procesuale.  

                                                   
1 I. Istrate, Libertatea persoanei şi garan iile ei procesual penale, Ed. Scrisul 

Românesc, Craiova, 1984, p. 25. 
2 I. Neagu III, p. 385. 
3 Ibidem. 
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§2. Noţiunea de măsură preventivă 

A. Noţiune şi trăsături 

5. Plecând de la prevederile art. 136, măsurile preventive au fost 
definite ca mijloace de constrângere, prevăzute de lege, pe care le pot 
lua autorită ile judiciare în vederea asigurării bunei desfăşurări a pro-
cesului penal ori a împiedicării sustragerii învinuitului sau inculpatului 
de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei1.  

Într-o altă defini ie2, se arată că măsurile de preven ie sunt insti-
tu ii de drept procesual penal cu caracter de constrângere, prin care 
învinuitul sau inculpatul este împiedicat să întreprindă anumite 
activită i care s-ar răsfrânge negativ asupra desfăşurării procesului 
penal sau asupra atingerii scopului acestuia.  

Ambele defini ii surprind esen a con inutului măsurilor preven-
tive, sintetizând dispozi iile constitu ionale (art. 23, art. 25 şi art. 53), 
precum şi cele din Codul de procedură penală (art. 5 şi art. 136). Din 
analiza acestora rezultă următoarele trăsături ale măsurilor preven-
tive: 

a) sunt măsuri care pot fi luate numai în cursul procesului penal 
şi numai împotriva învinuitului sau inculpatului, persoana care este 
urmărită sau judecată pentru săvârşirea unei infrac iuni; 

b) au caracter adiacent fa ă de activitatea principală, intervenind 
numai dacă în desfăşurarea acesteia apar sau se prefigurează dificul-
tă i, obstacole sau greută i care trebuie înlăturate, respectiv prevenite; 

c) vizează starea de libertate a învinuitului sau inculpatului, având 
drept efect fie privarea de libertate (re inere, arestare), fie restrân-
gerea libertă ii de mişcare (obligarea de a nu părăsi localitatea sau 
ara). Din acest motiv sunt măsuri de constrângere, persoana vizată 

fiind obligată să se supună privării de libertate sau să nu o eludeze 
prin sustragere3; 

d) având în vedere că restrâng dreptul fundamental la libertate al 
persoanei, măsurile preventive au caracter de excepţie, motiv pentru 
care trebuie dispuse numai în cazuri de extremă necesitate; 

                                                   
1 Gr. Theodoru II, p. 358. 
2 I. Neagu III, p. 385-386. 
3 N. Volonciu II, p. 402. 
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e) pentru a nu face loc arbitrarului şi abuzurilor, cazurile de 
limitare a libertă ii învinuitului sau inculpatului sunt strict determi-
nate de lege şi sunt de interpretare restrictivă; 

f) scopul pentru care pot fi dispuse este bine determinat, şi anume 
buna desfăşurare a procesului penal1.  

Folosirea măsurilor preventive ca mijloc de presiune destinat să 
provoace mărturisiri din partea învinuitului sau inculpatului este 
interzisă, atrăgând atât nulitatea mijlocului de probă ob inut în mod 
ilegal [art. 64 alin. (2) şi art. 68 alin. (1)], cât şi pedepsirea celor vino-
va i de aceasta (art. 266 C. pen.); 

g) chiar şi în situa ia în care sunt îndeplinite condi iile prevăzute 
de lege, luarea măsurilor preventive este, de regulă, facultativă, excep-
ie făcând măsura re inerii în caz de infrac iune flagrantă, pentru care se 

aplică procedura specială prevăzută în art. 465 şi urm., şi arestarea 
învinuitului sau inculpatului în caz de încălcare cu rea-credin ă a 
măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau ara ori a obliga iilor 
stabilite potrivit legii, precum şi în cazul revocării liberării provizorii; 

h) măsura preventivă dispusă trebuie să fie proporţională cu 
nevoile concrete ale procesului penal care au impus luarea ei. În acest 
sens sunt dispozi iile art. 53 alin. (2) din Constitu ie care prevăd că 
măsura de restrângere a exerci iului unor drepturi sau al unor libertă i 
trebuie să fie propor ională cu situa ia care a determinat-o. Aceasta 
presupune că organul judiciar nu poate dispune măsura preventivă a 
arestării dacă buna desfăşurare a procesului penal se poate asigura 
printr-o măsură restrictivă de libertate. De altfel, chiar reglementarea 
cazurilor prevăzute în art. 148 alin. (1) constituie o garan ie a propor-
ionalită ii măsurii arestării preventive, prin condi ionarea luării 

acestei măsuri de gravitatea infrac iunii săvârşite; 
i) măsurile preventive au caracter provizoriu, atât legea funda-

mentală [art. 23 alin. (9) din Constitu ie], cât şi Codul de procedură 
penală (art. 139 şi art. 140) prevăzând că ele pot înceta de drept ori 

                                                   
1 Considerăm că adăugarea în art. 136 alin. (1) şi a altor scopuri, ca 

împiedicarea sustragerii învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, 
de la judecată ori de la executarea pedepsei, este superfluă, sintagma „buna 
desfăşurare a procesului penal” incluzându-le concentric şi pe acestea. O 
bună desfăşurare a procesului penal presupune asigurarea prezen ei învinui-
tului sau inculpatului la activită ile de urmărire penală sau judecată, precum 
şi punerea în executare a hotărârii judecătoreşti definitive, punerea în execu-
tare fiind o fază a procesului penal. 
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trebuie înlocuite sau revocate în momentul în care s-au schimbat, 
respectiv au încetat să existe temeiurile care au impus luarea lor.  

În cele mai multe cazuri, caracterul provizoriu nu este lăsat la 
aprecierea organelor judiciare, legea obligând la punerea în libertate a 
învinuitului sau inculpatului dacă motivele măsurilor privative de 
libertate au dispărut sau măsura preventivă a încetat de drept; 

j) măsurile preventive trebuie aplicate în mod nediscriminatoriu. 
Acest caracter este prevăzut expres în art. 16 alin. (1) şi art. 53 alin. (2) 
din Constitu ie. Numai în situa ia în care legea se aplică tuturor, fără 
excep ii şi fără privilegii, limitarea libertă ii nu mai este resim ită de 
cel vizat şi percepută de opinia publică drept o măsură arbitrară, 
abuzivă sau excesivă.  

B. Natura juridică a măsurilor preventive 

6. Din cele arătate mai sus, rezultă cu claritate că măsurile preven-
tive au o natură procesuală, doctrina contemporană admi ând nece-
sitatea obiectivă a acestora în reglementarea procesual penală1.  

Constrângerea realizată prin măsurile preventive privative de 
libertate, deşi se aseamănă cu constrângerea realizată prin executarea 
pedepsei închisorii, are totuşi o natură procesuală2 provizorie.  

 
7. În legătură cu natura juridică a măsurilor preventive, în litera-

tura juridică au fost exprimate şi idei limită, care fie au negat legiti-
mitatea măsurilor preventive, fie au absolutizat-o.  

Într-o primă concep ie, bazată pe o viziune idealist-naturalistă, nu 
se recunoaşte nici o legitimitate luării măsurilor de preven ie, 
exagerându-se, într-un mod abstract, principiul prezumţiei de nevino-
văţie. Privarea de libertate, în această concep ie, nu poate deriva decât 
dintr-o condamnare definitivă3.  

                                                   
1 N. Volonciu II, p. 404; N. Iliescu, Libertatea persoanei în lumina dispo-

zi iilor din Codul de procedură penală, în S.C.J. nr. 3/1971, p. 428. 
2 Gr. Theodoru II, p. 359. 
3 A se vedea N. Volonciu II, p. 403, care îl citează pe A. Marechal, Novelles 

procédure pénale, vol. I, p. 445; De asemenea, potrivit lui V. Manzini, citat de 
I. Istrate, op. cit., p. 28, nu pot fi luate măsuri cu privire la libertatea persoanei 
în cursul procesului penal, deoarece până la pronun area hotărârii definitive 
învinuitul sau inculpatul este considerat nevinovat. 
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A doua mare opinie a exagerat concep ia despre măsurile pre-
ventive în sens tocmai invers, sus inând necesitatea acestora în lupta 
antiinfrac ională ca o manifestare de sacrificare a libertă ii persoanei 
în favoarea unor interese sociale superioare1.  

 
8. Astfel cum s-a arătat, măsurile preventive îşi găsesc temeiul în 

nevoile create de interesul superior al realizării scopului procesului 
penal, iar reglementarea în cadrul tuturor codurilor de procedură 
penală constituie încă un argument privind necesitatea acestor insti-
tu ii, chiar dacă între principiile fundamentale ale procesului penal se 
înscrie şi prezumţia de nevinovăţie.  

Recunoaşterea prezum iei de nevinovă ie nu exclude luarea 
măsurilor preventive, chiar a celor privative de libertate, ci garantează 
(sau ar trebui să garanteze) că acestea nu vor fi luate decât în cadrul şi 
în condi iile riguros prevăzute de normele constitu ionale şi de dispo-
zi iile procedurii penale, adică numai în situa ia în care vinovă ia 
rezultă cu certitudine din probe2.  

Concilierea dintre existen a şi aplicarea măsurilor preventive 
privative de libertate şi recunoaşterea şi prezen a perpetuă a prezum-
iei de nevinovă ie pe tot parcursul procesului penal se realizează prin 

observarea dinamicii acesteia din urmă, a modului în care, dintr-o 
no iune abstractă cu valoare de garan ie a drepturilor fundamentale 
ale individului, aceasta capătă substan ă pe măsura derulării proce-
sului penal.  

În cursul procesului penal, for a prezum iei de nevinovă ie scade 
sau creşte, în func ie de probatoriul efectuat, ajungând, în final, la 
stadiul de certitudine a nevinovă iei sau, dimpotrivă, la negarea sa 
completă.  

 
9. Erorile posibile, care fac din măsura preventivă privativă de 

libertate o măsură odioasă, nu constituie un argument pentru nerecu-
noaşterea legitimită ii acesteia, ci constatarea lor în practică trebuie să 
conducă la disciplinarea cât mai în eleaptă a institu iei3.  

                                                   
1 A se vedea M. Valiente, Per la reforma del Codice di procedura penale, 

Revista penale nr. 8/1967, p. 482, citat de N. Volonciu II, p. 403. 
2 D. Ciucă, B. Constantinescu, Apărătorul în procesul penal, în R.D.P.  

nr. 4/1998, p. 100. 
3 I. Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură penală, ed. a 2-a, vol. IV, 

Ed. Curierul judiciar, Bucureşti, 1924, p. 701-702. 
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În fa a periculozită ii continue şi iminente pe care o reprezintă 
inculpatul, prin personalitatea sa sau prin amenin ările ori noile sale 
infrac iuni, justi ia trebuie să ia prompt şi energic măsurile de a pre-
veni sau înlătura aceste neajunsuri şi a asigura desfăşurarea netul-
burată, neinfluen ată şi în ritmul cuvenit a procesului penal1.  

Arestarea preventivă este contrară prezum iei de nevinovă ie, 
când fie la luare, fie la prelungire sau men inere, aceasta constituie o 
metodă de pedepsire, când se transformă într-o sanc iune antecon-
damnatorie. Aceasta se poate deduce din: regimul de de inere (dacă 
este la fel ca pentru cei condamna i, măsura echivalează cu o pedeap-
să, indiferent de durata ei); durata măsurii, care trebuie raportată nu 
numai la dispozi iile art. 140, ci şi la pedeapsa ce ar putea fi aplicată 
inculpatului (chiar dacă în sistemul nostru judiciar nu operează pe 
deplin „precedentul judiciar”). În situa ia în care pentru o infrac-
iune pedepsită cu maxim 15 ani închisoare (furt calificat), fa ă de 

datele cauzei, se cunoaşte că, de regulă, se aplică o pedeapsă de 3-4 
ani închisoare, durata arestării preventive nu poate fi egală nici cel 
pu in cu frac iunea cerută pentru liberare condi ionată, întrucât ar în-
semna că inculpatul execută pedeapsa cât timp a fost arestat preventiv.  

C. Garanţii privind legalitatea măsurilor preventive 

10. Pentru a contracara ideea că măsurile preventive, în special 
arestarea preventivă, estompează prezum ia de nevinovă ie, atât în 
legea fundamentală, cât şi în Codul de procedură penală, completat cu 
dispozi iile Conven iei pentru apărarea drepturilor omului şi a liber-
tă ilor fundamentale2, sunt prevăzute o serie de garanţii procesual 
penale care asigură un control asupra legalită ii pe tot parcursul pro-
cesului penal. Aceste garan ii constau în: 

– prevederea restrictivă a cazurilor şi temeiurilor care pot justifica 
luarea măsurilor preventive [art. 23 alin. (2) din Constitu ie, art. 5 
parag. 1 din Conven ie, art. 136, art. 143 alin. (1), art. 148, art. 160g şi 
art. 160h]; 

                                                   
1 T. Pop, Drept procesual penal. Partea generală, vol. III, Ed. Tipografia 

Na ională, Cluj, 1947, p. 132. 
2 Potrivit art. 11 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) din Constitu ie, tratatele rati-

ficate de Parlament fac parte din dreptul intern şi au prioritate când privesc 
drepturile fundamentale ale omului, dacă sunt mai favorabile decât dispo-
zi iile interne. 
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– prevederea procedurii de urmat pentru luarea măsurilor preven-
tive sau a prelungirii arestării preventive ori a măsurilor restrictive de 
libertate (art. 5 parag. 3 din Conven ie, art. 143, art. 145, art. 1451, 
art. 146, art. 1491); 

– arătarea organelor judiciare competente a dispune măsurile 
preventive. Dată fiind gravitatea arestării preventive, luarea acestei 
măsuri a fost dată numai în competen a judecătorului, indiferent de 
faza procesuală [art. 23 alin. (4) din Constitu ie, art. 136 alin. (5)], 
măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau ara în competen a 
procurorului sau a judecătorului, în cursul urmăririi penale, şi a 
instan ei de judecată, în cursul judecă ii [art. 136 alin. (4)], numai 
măsura re inerii putând fi luată de organul de cercetare penală sau de 
procuror [art. 136 alin. (3)]; 

– stabilirea unor durate determinate privind măsurile preventive, 
precum şi a duratei maxime a acestora [art. 23 alin. (3) şi (5) din 
Constitu ie şi art. 144 alin. (1), art. 145 alin. (2), art. 146 alin. (9),  
art. 149, art. 1491 alin. (11), art. 159 alin. (13), art. 160g, art. 160h]; 

– stabilirea unor condi ii de formă pentru luarea măsurilor 
preventive [art. 5 alin. (2), art. 137, art. 144 alin. (2), art. 145 alin. (2), 
art. 146 alin. (9), art. 1491 alin. (9)]; 

– luarea măsurii preventive numai după ascultarea învinuitului sau 
inculpatului, în prezen a unui apărător [art. 143 alin. (1), art. 145  
alin. (1), art. 146, art. 1491, art. 150]; 

– instituirea obliga iei de prezentare a învinuitului sau inculpatu-
lui, re inut sau arestat, în fa a judecătorului care solu ionează propu-
nerea de arestare [art. 146 alin. (5) şi art. 1491 alin. (5)]; 

– obliga ia aducerii, de îndată, la cunoştin ă celui re inut sau 
arestat, în limba pe care o în elege, a motivelor re inerii sau arestării, 
precum şi a învinuirii, în prezen a unui avocat [art. 23 alin. (8) din 
Constitu ie, art. 5 parag. 2 din Conven ie şi art. 1371 alin. (1)]; 

– obliga ia organului judiciar care a luat măsura privativă de 
libertate de a încunoştin a despre aceasta un membru al familiei ori o 
altă persoană desemnată de cel re inut sau arestat [art. 1371 alin. (2) şi 
(3), art. 160f alin. (3)]; 

– dreptul celui fa ă de care s-a luat o măsură preventivă de a o 
ataca cu plângere sau recurs [art. 23 alin. (7) din Constitu ie, art. 5 
parag. 4 din Conven ie şi art. 1401, art. 1402, art. 1403, art. 141, art. 146 
alin. (12), art. 1491 alin. (13), art. 159 alin. (8), art. 160a alin. (2), 
art. 160b alin. (4)]; 


