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Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale 

 

 

CAPITOLUL III 

Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii 

infracţiunii 

 

   

Condiţiile generale de luare a măsurilor asigurătorii   
Paragraful a fost modificat prin Lege 255/2013 la 01/02/2014 

   

   Art. 249. -   Aplicare.   
    Art. 249. a fost modificat prin Lege 255/2013 la 01/02/2014   

   (1) Procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau 

instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră 

preliminară ori în cursul judecăţii, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanţă sau, după 

caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau 

sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al 

confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a 

cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune.   

   (2) Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, 

prin instituirea unui sechestru asupra acestora.   

   (3) Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai 

asupra bunurilor suspectului sau inculpatului.   

   (4) Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua 

asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau 

posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate.   

   (5) Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru 

garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau 

inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la concurenţa valorii probabile 

a acestora.   

   (6) Măsurile asigurătorii prevăzute la alin. (5) se pot lua, în cursul urmăririi penale, al 

procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, şi la cererea părţii civile. Măsurile 
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asigurătorii luate din oficiu de către organele judiciare prevăzute la alin. (1) pot folosi şi 

părţii civile.   

   (7) Măsurile asigurătorii luate în condiţiile alin. (1) sunt obligatorii în cazul în care 

persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de 

exerciţiu restrânsă.   

   (8) Nu pot fi sechestrate bunuri care aparţin unei autorităţi sau instituţii publice ori unei 

alte persoane de drept public şi nici bunurile exceptate de lege. 

   

Contestarea măsurilor asigurătorii 

   

   Art. 250. -  (1) Împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de 

aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată 

poate face contestaţie, în termen de 3 zile de la data comunicării ordonanţei de luare a 

măsurii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi şi 

libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond.   

   (2) Contestaţia nu este suspensivă de executare.   

   (3) Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi dosarul cauzei, în termen 

de 24 de ore de la solicitarea dosarului de către acesta.   

   (4) Soluţionarea contestaţiei se face în camera de consiliu, cu citarea celui care a făcut 

contestaţia şi a persoanelor interesate, prin încheiere motivată, care este definitivă. 

Participarea procurorului este obligatorie.   

   (5) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluţionarea 

contestaţiei.   

   (5
1
) Dacă, până la soluţionarea contestaţiei formulate conform alin. (1), a fost sesizată 

instanţa prin rechizitoriu, contestaţia se înaintează, spre competentă soluţionare, 

judecătorului de cameră preliminară. Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod 

corespunzător.   
    Alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 18/2016 la 23/05/2016.   

   (6) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către 

judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată, procurorul, suspectul 

ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie la acest judecător ori 

la această instanţă, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii.   
    Alineatul a fost declarat parţial neconstituţional prin Decizie 24/2016 la 12/04/2016.   

   (7) Contestaţia nu suspendă executarea şi se soluţionează, în şedinţă publică, prin 

încheiere motivată, cu citarea părţilor, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia. 

Participarea procurorului este obligatorie.   

   (8) După rămânerea definitivă a hotărârii, se poate face contestaţie potrivit legii civile 

numai asupra modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii.   

   (9) Întocmirea minutei este obligatorie. 
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Contestarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul judecăţii    
Paragraful a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 18/2016 la 23/05/2016. 

   

   Art. 250
1
. -   Art. 250^1. - a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 18/2016 la 23/05/2016.   

   (1) Împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea unei măsuri asigurătorii de către 

judecătorul de cameră preliminară, de instanţa de judecată sau de instanţa de apel, 

inculpatul, procurorul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen 

de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune, 

după caz, la judecătorul de cameră preliminară, instanţa de judecată sau instanţa de apel 

care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, după caz, 

judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară, respectiv instanţei 

ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.   

   (2) Contestaţia împotriva încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară de la 

Secţia penală a Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie a luat o măsură asigurătorie se 

soluţionează de un complet format din 2 judecători de cameră preliminară, iar contestaţia 

împotriva încheierii prin care Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în primă 

instanţă sau în apel, a luat o măsură asigurătorie se soluţionează de Completul de 5 

judecători.   

   (3) Contestaţia formulată potrivit alin. (1) nu este suspensivă de executare. Contestaţia 

se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare, în şedinţă publică, cu participarea 

procurorului şi cu citarea inculpatului şi a părţilor interesate care au formulat-o. 

Prevederile art. 425
1
 şi următoarele se aplică în mod corespunzător. 

   

Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii    
Paragraful a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 18/2016 la 23/05/2016 

   

   Art. 251. -   Art. 251. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 18/2016 la 23/05/2016   

    Ordonanţa sau încheierea de luare a măsurii asigurătorii se aduce la îndeplinire de către 

organele de cercetare penală, precum şi de către organele competente potrivit legii, din 

dispoziţia organului de urmărire penală sau a judecătorului de cameră preliminară ori a 

instanţei de judecată, după caz. 

   

Procedura sechestrului 

   

   Art. 252. -  (1) Organul care procedează la aplicarea sechestrului este obligat să 

identifice şi să evalueze bunurile sechestrate, putând recurge, dacă este cazul, la evaluatori 

sau experţi.   

   (2) Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre preţioase, mijloacele de plată 

străine, titlurile de valoare interne, obiectele de artă şi de muzeu, colecţiile de valoare, 

precum şi sumele de bani care fac obiectul sechestrului vor fi ridicate în mod obligatoriu.   

   (3) Bunurile perisabile se predau autorităţilor competente, potrivit profilului de 

activitate, care sunt obligate să le primească şi să le valorifice de îndată.   

   (4) Metalele sau pietrele preţioase ori obiectele confecţionate cu acestea şi mijloacele de 

plată străine se depun la cea mai apropiată instituţie bancară.   
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   (5) Titlurile de valoare interne, obiectele de artă sau de muzeu şi colecţiile de valoare se 

predau spre păstrare instituţiilor de specialitate.   

   (6) Obiectele prevăzute la alin. (4) şi (5) se predau în termen de 48 de ore de la ridicare. 

Dacă obiectele sunt strict necesare urmăririi penale, procedurii de cameră preliminară sau 

judecăţii, depunerea se face ulterior, dar nu mai târziu de 48 de ore de la pronunţarea în 

cauză a unei soluţii definitive.   

   (7) Obiectele sechestrate se păstrează până la ridicarea sechestrului.   

   (8) Sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alin. (3), precum şi sumele 

de bani ridicate potrivit alin. (2) se depun în contul constituit potrivit legii speciale, în 

termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor.   
    Alineatul a fost modificat prin Lege 318/2015 la 27/12/2015   

   (9) Celelalte bunuri mobile sechestrate sunt puse sub sigiliu sau ridicate, putându-se 

numi un custode. 

 

   

Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate   
Paragraful a fost introdus prin Lege 255/2013 la 01/02/2014. 

   

   Art. 252
1
. -   Art. 252^1. - a fost introdus prin Lege 255/2013 la 01/02/2014.   

   (1) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, procurorul 

sau instanţa de judecată care a instituit sechestrul poate dispune de îndată valorificarea 

bunurilor mobile sechestrate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există 

acordul acestuia.   

   (2) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, atunci 

când nu există acordul proprietarului, bunurile mobile asupra cărora s-a instituit sechestrul 

asigurător pot fi valorificate, în mod excepţional, în următoarele situaţii:   

   a) atunci când, în termen de un an de la data instituirii sechestrului, valoarea bunurilor 

sechestrate s-a diminuat în mod semnificativ, respectiv cu cel puţin 40% în raport cu cea 

de la momentul dispunerii măsurii asigurătorii. Dispoziţiile art. 252 alin. (1) se aplică în 

mod corespunzător şi în acest caz;   

   b) atunci când există riscul expirării termenului de garanţie sau când sechestrul 

asigurător s-a aplicat asupra unor animale sau păsări vii;   

   c) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra produselor inflamabile sau 

petroliere;   

   d) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor bunuri a căror depozitare sau 

întreţinere necesită cheltuieli disproporţionate în raport cu valoarea bunului.   

   (3) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, atunci 

când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: proprietarul nu a putut fi identificat 

şi valorificarea nu se poate face potrivit alin. (2), autovehiculele asupra cărora s-a instituit 

sechestrul asigurător pot fi valorificate, în următoarele situaţii:   

   a) atunci când acestea au fost folosite, în orice mod, la săvârşirea unei infracţiuni;   

   b) dacă de la data instituirii măsurii asigurătorii asupra acestor bunuri a trecut o 

perioadă de un an sau mai mare.   
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   (4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (1), 

(2) şi (3) se depun în contul prevăzut de art. 252 alin. (8).   
    Alineatul a fost modificat prin Lege 318/2015 la 27/12/2015   

   (5) «abrogat»  

 

Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi penale   
Paragraful a fost introdus prin Lege 255/2013 la 01/02/2014. 

   

   Art. 252
2
. -   Art. 252^2. - a fost introdus prin Lege 255/2013 la 01/02/2014.   

   (1) În cursul urmăririi penale, atunci când nu există acordul proprietarului, dacă 

procurorul care a instituit sechestrul apreciază că se impune valorificarea bunurilor 

mobile sechestrate, îl sesizează cu o propunere motivată de valorificare a bunurilor 

sechestrate pe judecătorul de drepturi şi libertăţi.   

   (2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat în condiţiile alin. (1) fixează un termen, 

care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt chemate părţile, precum şi custodele 

bunurilor, atunci când a fost desemnat unul. Participarea procurorului este obligatorie.   

   (3) La termenul fixat, în cameră de consiliu, se aduce la cunoştinţa părţilor şi a 

custodelui faptul că se intenţionează valorificarea bunurilor mobile sechestrate şi li se 

pune în vedere că au dreptul de face observaţii sau cereri legate de bunurile ce urmează a 

fi valorificate. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi sau custode, 

judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune prin încheiere motivată asupra valorificării 

bunurilor mobile prevăzute la art. 252
1
 alin. (2). Lipsa părţilor legal citate nu împiedică 

desfăşurarea procedurii.   

   (4) Împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi prevăzute la alin. (2) se 

poate face contestaţie la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic 

superioară de către părţi, custode, procuror, precum şi de către orice altă persoană 

interesată în termen de 10 zile.   

   (5) Termenul prevăzut la alin. (4) curge de la comunicare pentru procuror, părţi sau 

custode sau de la data când au luat la cunoştinţă de încheiere în cazul altor persoane 

interesate.   

   (6) Părţile sau custodele pot face contestaţie numai împotriva încheierii prin care 

judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus valorificarea bunurilor mobile sechestrate. 

Procurorul poate face contestaţie numai împotriva încheierii prin care judecătorul de 

drepturi şi libertăţi a respins propunerea de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.   

   (7) Contestaţia prevăzută la alin. (4) este suspensivă de executare. Judecarea cauzei se 

face de urgenţă şi cu precădere, iar hotărârea prin care se soluţionează contestaţia este 

definitivă. 

   

Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii   
Paragraful a fost introdus prin Lege 255/2013 la 01/02/2014. 

   

   Art. 252
3
. -   Art. 252^3. - a fost introdus prin Lege 255/2013 la 01/02/2014.   

   (1) În cursul judecăţii, instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, a 

uneia dintre părţi sau a custodelui, poate dispune asupra valorificării bunurilor mobile 
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sechestrate. În acest scop, instanţa de judecată fixează un termen, care nu poate fi mai 

scurt de 10 zile, la care sunt citate în camera de consiliu părţile, precum şi custodele 

bunurilor, atunci când a fost desemnat unul. Participarea procurorului este obligatorie.   

   (2) La termenul fixat, se pune în discuţia părţilor, în camera de consiliu, valorificarea 

bunurilor mobile sechestrate şi li se pune în vedere că au dreptul de a face observaţii sau 

cereri legate de acestea. Lipsa părţilor legal citate nu împiedică desfăşurarea procedurii.   

   (3) Asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate, precum şi cu privire la cererile 

prevăzute la alin. (2), instanţa de judecată dispune prin încheiere motivată. Încheierea 

instanţei este definitivă. 

   

Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate   
Paragraful a fost introdus prin Lege 255/2013 la 01/02/2014. 

   

   Art. 252
4
. -   Art. 252^4. - a fost introdus prin Lege 255/2013 la 01/02/2014.   

   (1) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a încheierii prevăzute de art. 252
2
 alin. 

(3) sau a hotărârii judecătoreşti de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzută 

de art. 252
2
 alin. (7) sau art. 252

3
 alin. (3), suspectul sau inculpatul, partea responsabilă 

civilmente, custodele, orice altă persoană interesată, precum şi procurorul pot formula, în 

cursul procesului penal, contestaţie la instanţa competentă să soluţioneze cauza în primă 

instanţă.   

   (2) Contestaţia prevăzută la alin. (1) se face în termen de 15 zile de la îndeplinirea 

actului contestat.   

   (3) Instanţa soluţionează contestaţia de urgenţă şi cu precădere, în şedinţă publică, cu 

citarea părţilor, prin încheiere definitivă.   

   (4) După soluţionarea definitivă a procesului penal, dacă nu s-a făcut contestaţie 

împotriva modului de aducere la îndeplinire a încheierii sau a hotărârii judecătoreşti de 

valorificare a bunurilor mobile sechestrate prevăzute la alin. (1), se poate face contestaţie 

potrivit legii civile. 

   

Procesul-verbal de sechestru şi notarea sau înscrierea ipotecară   
Paragraful a fost modificat prin Lege 255/2013 la 01/02/2014 

   

   Art. 253. -   Aplicare.   
    Art. 253. a fost modificat prin Lege 255/2013 la 01/02/2014   

   (1) Organul care aplică sechestrul încheie un proces-verbal despre toate actele efectuate 

potrivit art. 252, descriind în amănunt bunurile sechestrate, cu indicarea valorii lor. În 

procesul-verbal se arată şi bunurile exceptate de lege de la urmărire, potrivit dispoziţiilor 

art. 249 alin. (8), găsite la persoana căreia i s-a aplicat sechestru. De asemenea, se 

consemnează obiecţiile suspectului sau inculpatului ori ale părţii responsabile civilmente, 

precum şi cele ale altor persoane interesate.   

   (2) În procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se menţionează şi faptul că părţile au fost 

încunoştinţate că:   

   a) pot solicita valorificarea bunului sau bunurilor sechestrate, în temeiul art. 252
1
 alin. 

(1);   
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   b) în cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, bunurile 

mobile asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi valorificate de către organul 

judiciar, chiar şi fără consimţământul proprietarului, dacă sunt îndeplinite condiţiile 

prevăzute de art. 252
1
 alin. (2).   

   (3) Un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (1) se lasă persoanei asupra 

bunurilor căreia s-a aplicat sechestrul, iar în lipsa acesteia, celor cu care locuieşte, 

administratorului, portarului sau celui care în mod obişnuit îl înlocuieşte ori unui vecin. În 

cazul când o parte din bunuri sau totalitatea lor au fost predate unui custode, se lasă 

acestuia o copie de pe procesul-verbal. Un exemplar se înaintează şi organului judiciar 

care a dispus luarea măsurii asigurătorii, în termen de 24 de ore de la încheierea 

procesului-verbal.   

   (4) Pentru bunurile imobile sechestrate, procurorul, judecătorul de cameră preliminară 

sau instanţa de judecată care a dispus instituirea sechestrului cere organului competent 

notarea ipotecară asupra bunurilor sechestrate, anexând copie de pe ordonanţa sau 

încheierea prin care s-a dispus sechestrul şi un exemplar al procesului-verbal de 

sechestru.   

   (5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la dispunerea 

înscrierii ipotecare asupra bunurilor mobile. 

   

Poprirea 

   

   Art. 254. -  (1) Sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului ori inculpatului sau 

părţii responsabile civilmente de către o a treia persoană ori de către cel păgubit sunt 

poprite în mâinile acestora, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii ordonanţei 

sau încheierii prin care se înfiinţează sechestrul.   

   (2) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) vor fi consemnate de către debitori, după caz, 

la dispoziţia organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în 

termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate procurorului, judecătorului 

de cameră preliminară ori instanţei de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare. 

 

   

Restituirea lucrurilor 

   

   Art. 255. -  (1) Dacă procurorul sau judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul 

urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, în procedura 

de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, constată, la cerere sau din oficiu, că lucrurile 

ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoană care le-a primit spre a le păstra 

sunt proprietatea persoanei vătămate sau a altei persoane ori au fost luate pe nedrept din 

posesia sau deţinerea acestora, dispune restituirea acestor lucruri. Dispoziţiile art. 250 se 

aplică în mod corespunzător.   

   (2) Restituirea lucrurilor ridicate are loc numai dacă prin aceasta nu sunt îngreunate 

stabilirea situaţiei de fapt şi justa soluţionare a cauzei şi cu obligaţia pentru cel căruia îi 
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sunt restituite să le păstreze până la pronunţarea unei soluţii definitive în procesul penal. 

 

   

Restabilirea situaţiei anterioare 

   

   Art. 256. -  Instanţa de judecată, în cursul judecăţii, poate lua măsuri de restabilire a 

situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, când schimbarea acelei situaţii a rezultat din 

comiterea infracţiunii, iar restabilirea este posibilă. 
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Urmărirea penală   
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Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei 

 

Dispoziţiile privitoare la măsurile preventive sau asigurătorii 

 

   

   Art. 330. -  Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului, rechizitoriul 

poate să cuprindă şi propunerea de luare, menţinere, revocare ori de înlocuire a unei 

măsuri preventive sau a unei măsuri asigurătorii. 
 

 

 
 


