
 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală 
 
 
Legea de revizuire a Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 669 din 22 septembrie 2003, impune modificarea unor dispoziţii din 
Codul de procedură penală, pentru ca acestea să fie puse în acord cu noile prevederi 
constituţionale. 

Art. 23 alin. (4) din Constituţie a fost modificat, în sensul că arestarea 
preventivă se dispune de judecător şi numai în cursul procesului penal. De 
asemenea, la acelaşi articol, în alin. 41 s-a mai prevăzut, ca o dispoziţie nouă, că 
durata totală a arestării preventive în cursul urmăririi penale nu poate depăşi un 
termen rezonabil, dar nu mai mult de 180 de zile. Într-un alineat nou al art. 23 s-a 
statuat că în faza de judecată instanţa este obligată, în condiţiile legii, să verifice 
periodic, dar 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. 
Totodată, în art. 23 a mai fost introdusă şi o prevedere potrivit căreia încheierile 
instanţei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de 
lege. 

Faţă de noul conţinut al art. 23 din Constituţie, prezenta ordonanţă de 
urgenţă are ca obiectiv modificarea Codului de procedură penală în domeniul 
măsurii arestării preventive, pentru ca reglementările din Codul de procedură 
penală să respecte noile dispoziţii constituţionale. 

De asemenea, art. 27 alin. (3) din Constituţie prevede că percheziţia se 
dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de lege. 
În consecinţă, în prezentul act normativ se prevede că percheziţia domiciliară poate 
fi dispusă numai de judecător. 

Având în vedere faptul că Legea de revizuire a Constituţiei intră în 
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Curţii 
Constituţionale de confirmare a rezultatelor referendumului, se impune ca 
modificările legislative enunţate să fie realizate prin adoptarea unei ordonanţe de 
urgenţă a Guvernului. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2003 privind 
modificarea Codului de procedură penală. 
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