EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea privind modificarea şi completarea Codului de procedură
penală şi a unor legi speciale
Buna organizare şi funcţionare a justiţiei în România presupune existenţa
unei legislaţii care să se ridice la nivelul standardelor europene şi internaţionale şi
care să corespundă, în acelaşi timp, necesităţilor actuale şi de perspectivă ale
societăţii româneşti. Aceasta este impusă şi de procesul de aderare la structurile
europene şi euroatlantice, în care România este în mod ferm angajată.
I. În acest context, Legea privind modificarea şi completarea Codului
de procedură penală şi a unor legi speciale îşi propune să armonizeze prevederile
Codului de procedură penală român cu principiile, recomandările şi reglementările
cuprinse în documentele internaţionale în domeniul justiţiei penale şi să
transpună în legislaţia naţională prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale şi a Protocoalelor sale adiţionale, precum şi
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
De asemenea, acest act normativ a avut în vedere legislaţiile europene,
îndeosebi pe cele care cunosc sisteme de drept asemănătoare cu cel românesc şi
care se află într-un stadiu avansat de adaptare la exisgenţele statului de drept.
Un alt obiectiv al legii a fost acela de a modifica şi completa dispoziţiile
Codului de procedură penală, în lumina deciziilor Curţii Constituţionale, pentru
ca întreaga legislaţie procesual penală să corespundă prevederilor Constituţiei
României.
II. Legea cuprinde modificări de esenţă privind desfăşurarea procesului
penal care, pe de o parte, sporesc garanţiile procesual penale, îndeosebi cele
privind măsurile privative sau restrictive de libertate ori cele referitoare la
instituirea controlului judecătoresc privind soluţiile procurorului de netrimitere în
judecată. Pe de altă parte, se introduc în Codul de procedură penală noi instituţii,
precum protecţia martorilor ori investigatorii sub acoperire, menite să ofere
instrumente eficiente şi moderne în descoperirea, urmărirea şi judecarea
infractorilor care folosesc forme organizate şi metode perfecţionate de săvârşire a
infracţiunilor.
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Astfel, s-au adus Codului de procedură penală substanţiale modificări şi
completări cu privire la următoarele instituţii:

¾ Măsurile privative şi restrictive de libertate
Cea mai importantă modificare în această materie o constituie atribuirea
dispunerii arestării preventive în cursul urmăririi penale în competenţa instanţei
de judecată şi, în unele cazuri prevăzute de lege, pentru o perioadă scurtă de
maximum 3 zile, şi a procurorului, spre deosebire de reglementarea actuală care
conferea această competenţă numai procurorului. Această soluţie legislativă este în
concordanţă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului care a stabilit
că organul care dispune sau menţine măsura arestării preventive trebuie să prezinte
anumite garanţii printre care independenţa şi imparţialitatea atât faţă de puterea
executivă cât şi faţă de părţi. În acest sens sunt şi legislaţiile europene, cum ar fi
cea franceză, italiană, germană, poloneză, care prevăd că măsura arestării
preventive este dispusă de un judecător sau de o instanţă şi nu de către procuror.
Această reglementare a avut în vedere şi faptul că sunt pe rolul Curţii
Europene a Drepturilor Omului mai multe cauze româneşti cu acest obiect,
condamnări ale statului român fiind inevitabile.
Pentru a se putea asigura desfăşurarea urmăririi penale în cazul unor
infractori care prezintă pericolul părăsirii ţării, s-a prevăzut o nouă măsură
preventivă restrictivă de libertate şi anume „obligarea de a nu părăsi ţara”, pe
care o poate dispune procurorul în cursul urmăririi penale şi instanţa de judecată în
cursul judecăţii pe o perioadă de maximum 30 de zile cu posibilitatea prelungirii, în
condiţiile legii.

¾ Sporirea garanţiilor acordate învinuiţilor sau inculpaţilor minori
A fost inclusă, la capitolul destinat măsurilor preventive, o nouă secţiune
care cuprinde reglementări privind: drepturi proprii şi un regim special de detenţie
preventivă în raport cu particularităţile vârstei minorilor, termene speciale pentru
durata măsurii reţinerii sau arestării preventive, precum şi un termen maxim în care
minorii pot fi menţinuţi în arest preventiv.

¾ Controlul judecătoresc asupra unor măsuri sau acte dispuse în
cursul urmăririi penale
S-a instituit un control judecătoresc cu privire la soluţiile procurorului
de netrimitere în judecată, în prezent, ordonanţele procurorului în această materie
putând fi atacate numai la procurorul ierarhic superior. Astfel, în lumina deciziilor
Curţii Constituţionale şi a jurisprudenţei Curţii Europene a drepturilor omului s-a
prevăzut că persoana vătămată sau orice alte persoane ale căror interese legitime au
fost vătămate prin ordonanţa procurorului de clasare, de scoatere de sub urmărire
penală sau de încetare a urmăririi penale ori prin rezoluţia acestuia de neîncepere a
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urmăririi penale, se pot adresa instanţei căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa
să judece cauza în primă instanţă.
Legea prevede totodată dispunerea de către instanţă şi, pentru cauzele
urgente şi temeinic justificate şi de către procuror, a percheziţiilor domiciliare, a
reţinerii şi predării corespondenţei şi a obiectelor, precum şi a interceptărilor şi
înregistrărilor audio sau video. În ceea ce priveşte măsurile de siguranţă a
obligării la tratament medical şi a internării medicale, acestea pot fi dispuse
numai de instanţa de judecată.

¾ Protecţia martorilor
Legea introduce prevederi care asigură protecţia martorilor în cazul în
care declararea identităţii reale a acestora le-ar putea periclita viaţa, integritatea
corporală sau libertatea. În asemenea situaţii, procurorul, în cursul urmăririi penale
sau instanţa în cursul judecăţii pot dispune atribuirea unei alte identităţi sub care
urmează să apară martorii în faţa organului judiciar, ori audierea martorilor prin
intermediul unor mijloace tehnice moderne, precum reţele de televiziune cu
imaginea sau vocea distorsionate. Măsurile de protecţie a acestor martori vor fi
menţinute atâta timp cât durează ameninţarea la adresa acestora.

¾ Investigatorii sub acoperire
Având în vedere că în instrumentarea anumitor cauze este dificilă
obţinerea probelor prin mijloace clasice, a fost introdusă în Cod instituţia
investigatorilor sub acoperire. Activitatea acestor persoane este strict delimitată de
lege, în sensul că investigatorii acoperiţi pot fi folosiţi numai în anumite cauze
prevăzute de lege, că ei acţionează numai cu autorizarea unui procuror desemnat în
acest sens de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de
Justiţie şi numai pentru o perioadă limitată de timp. Datele obţinute de aceştia pot fi
folosite numai în cauza penală şi în legătură cu persoanele la care se referă
autorizaţia primită.

¾ Extinderea dreptului la repararea pagubei a fost realizată, pe de o
parte, prin înlăturarea limitărilor prevăzute în textele în vigoare, iar pe de altă parte
prin vizarea nu numai a persoanelor private de libertate, ci şi a celor cărora li s-a
restrâns libertatea. Această extindere asigură concordanţa cu deciziile Curţii
Constituţionale în materie, precum şi cu dispoziţiile art. 5 alin. 5 din Convenţia
pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 3 din Protocolul
nr. 7 la Convenţie.
III. Actul normativ cuprinde, pe lângă modificările şi completările
Codului de procedură penală, şi alte dispoziţii în legătură cu noile reglementări din
cod, care privesc:
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¾ Subordonarea funcţională a organelor de cercetare ale poliţiei
Pentru o mai mare eficienţă a activităţii de cercetare penală, în lege s-a
prevăzut că organele de cercetare ale poliţiei şi poliţiştii specializaţi în efectuarea
activităţilor de constatare a infracţiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii
urmăririi penale şi de cercetare penală constituie poliţia judiciară şi care îşi
desfăşoară activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe
lângă Curtea Supremă de Justiţie.

¾ Modificarea şi completarea unor legi speciale privind justiţia cum
ar fi Legea Curţii de Justiţie nr. 56/1993 sau Legea nr. 54/1993 pentru organizarea
instanţelor şi parchetelor militare.
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi
speciale.

