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PESTE 160 DE PERSOANE PUSE SUB 
SUPRAVEGHERE JUDICIARĂ, ÎN 
ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ 

² În ultima săptămână, la nivel naţional, au fost dispuse măsuri preventive de 
supraveghere judiciară faţă de 161 de persoane şi au fost înregistrate 30 
de  înlocuiri ale măsurilor preventive de supraveghere judiciară, dispuse iniţial, 
cu alte măsuri. 

² Poliţia Română verifică, periodic, modul în care persoanele puse sub 
supraveghere judiciară îşi respectă obligaţiile, iar în cazul încălcării acestora, 
sesizează instanţa competentă. 

În perioada 13 – 20 noiembrie a.c., la nivel naţional, au fost dispuse măsuri preventive 
de supraveghere judiciară faţă de 161 de persoane. Măsurile preventive care stabilesc 
supravegherea judiciară presupun obligaţii în sarcina persoanelor faţă de care au fost 
dispuse. 

Astfel, poliţiştii desfăşoară activităţi specifice faţă de 35 de persoane, pe numele cărora 
a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, faţă de 125 de persoane cercetate sub 
control judiciar și față de o persoană pe numele căreia a fost dispusă măsura 
controlului judiciar pe cauțiune. 

În ultima săptămână, la nivel naţional, au fost înregistrate 30 de înlocuiri ale măsurilor 
preventive de supraveghere dispuse iniţial, cu alte măsuri. 

Astfel, măsura controlului judiciar dispusă iniţial a fost înlocuită cu măsura arestării 
preventive (în 7 cazuri), cu măsura arestului la domiciliu (în 2 cazuri), cu executarea 
pedepsei închisorii (în 12 cazuri) și în condamnare cu suspendare (în 2 cazuri). 

* * * 

Cu titlu exemplificativ: 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureș: 

La data de 3 septembrie a.c., Tribunalul Cluj a înlocuit măsura arestului preventiv cu 
masura controlului judiciar în cazul a doi bărbați, de 33 și 39 de ani, ambii din municipiul 
Tîrgu-Mureș, județul Mureș, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. 

Întrucât în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că persoanele în cauză nu își 
îndeplinesc obligațiile impuse prin hotărârea pronunțată, polițiștii de investigații 
criminale au informat instanța care a dispus înlocuirea măsurii controlului judiciar cu 
măsura arestării la domiciliu. 



La data de 16 noiembrie a.c., Judecătoria Dej a dispus înlocuirea măsurii arestului la 
domiciliu cu măsura arestării preventive, după ce a fost sesizată din nou de către 
polițiști cu privire la faptul că inculpaţii lipseau de la domiciliu și nu se prezentau la 
poliție conform programului stabilit. 

 


