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Ghid de anchetă penală

CAPITOLUL I
SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

Secţiunea I.1 – Plângerea şi denunţul

Plângere penală

Domnule Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant
al Secţiei ... poliţie,
Subsemnatul ..., fiul lui ... şi al ..., născut la data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al C.I.
seria ... nr. ..., CNP ..., în calitate de persoană vătămată1,
Subscrisa … (denumirea persoanei juridice, sediul, codul unic de înregistrare, codul de
identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în
registrul persoanelor juridice), prin reprezentant legal, în calitate de persoană vătămată,
În temeiul art. 289 C. pr. pen., formulez următoarea:
PLÂNGERE PENALĂ:
Împotriva numitului ..., domiciliat în ... (sau împotriva A.N.– autori necunoscuţi), pentru săvârşirea
infracţiunii de ..., prevăzută de art.2 … din ...
În fapt, … (vor fi detaliate motivele plângerii penale, respectiv descrierea faptei/faptelor ce
formează obiectul plângerii3, indicarea făptuitorului/făptuitorilor. Dacă făptuitorul nu este cunoscut, se va indica orice element de fapt care ar putea conduce la identificarea acestuia.
Exemplu: În ziua de ..., profitând de lipsa mea de la domiciliu, A.N. au pătruns în locuinţa mea situată
în imobilul din Bucureşti, str. …, prin forţarea uşii de acces, şi mi-au sustras următoarele bunuri: ...
De asemenea, am aflat că bunurile sustrase se află ... sau au fost valorificate către numitul ...).

Având în vedere cele arătate, vă rog să efectuaţi cercetările necesare în vederea tragerii la
răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiunea de ... /în vederea identificării
persoanelor care au săvârşit infracţiunea de … şi tragerii la răspundere penală a acestora.
Mă constitui parte civilă în procesul penal cu suma de … lei, reprezentând daune materiale
şi/sau morale …
Dovada plângerii înţeleg să o fac cu:
- martorii ..., care au luat la cunoştinţă de următoarele …
- înscrisuri care atestă următoarele ...
DATA DEPUNERII:

SEMNĂTURA:

Domnului Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandat
al Secţiei ... Poliţie

1 După caz, plângerea poate fi formulată de persoana vătămată, cu încuviinţarea ocrotitorului legal/reprezentantului
legal al persoanei vătămate, sau de către soţul/copilul major al persoanei vătămate.
2 Legea nu obligă persoana vătămată să indice și încadrarea juridică a faptei, aceasta urmând a fi stabilită de organele judiciare.
3 Descrierea în amănunt a faptei/faptelor, cu indicarea datei (ziua si intervalul orar), a locului, a modalităţii de săvârșire,
a împrejurărilor concrete. Mijloacele de probă trebuie indicate doar dacă sunt cunoscute.
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Denunţ penal1

Domnule Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant
al Secţiei ... poliţie,
Subsemnatul2 ..., fiul lui ... şi al ..., născut la data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al
C.I. seria ... nr. ..., CNP ...
sau
Subscrisa … (denumirea persoanei juridice, sediul, codul unic de înregistrare, codul de
identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în
registrul persoanelor juridice), prin reprezentant legal,
În temeiul art. 290 C. pr. pen., formulez următorul:
DENUNŢ3:
Împotriva numitului ..., domiciliat în ... (sau împotriva A.N.– autori necunoscuţi), care ... (vor
fi detaliate motivele denunţului, respectiv descrierea faptei/faptelor ce formează obiectul
acestuia4, indicarea făptuitorului/făptuitorilor. Dacă făptuitorul nu este cunoscut, se va indica
orice element de fapt care ar putea conduce la identificarea acestuia.
Exemplu: În perioada ..., făptuitorul şi-a însuşit din gestiune suma de 10.000 RON.
În fapt, susnumitul, în calitate de casier la SC X. SRL, profitând de faptul că avea drept de
semnătură în bancă, prin falsificarea registrului de casă şi a mai multor dispoziţii de plată, care
atestau în mod neadevărat plata unor sume de bani cu titlu de avansuri spre decontare pentru
efectuarea unor deplasări în interesul firmei, a reuşit să-şi însuşească suma de 10.000 RON, pe
care a folosit-o în interes personal, fapt cunoscut şi de martorii …, care pot confirma că ...).

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să efectuaţi cercetări cu privire la infracţiunea
de ..., faptă prevăzută de art. ... din ..., în vederea tragerii la răspundere penală a făptuitorului.
DATA DEPUNERII:

SEMNĂTURA:

Domnului Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant
al Secţiei ... Poliţie

1 Denunţul se poate face numai personal. Importanţa denunţătorilor sau a avertizorilor a fost subliniată prin Rezoluţia
1729 (2010) referitoare la protecţia persoanelor care denunţă nereguli adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei. În România, prin Legea nr. 571/2004 au fost introduse garanţii în vederea protejării avertizorilor de eventuale
repercusiuni civile, disciplinare sau penale.
2 În cadrul denunţului se înscrie și autodenunţarea din partea infractorului, acest demers putând duce la înlăturarea
răspunderii penale pentru anumite infracţiuni (de exemplu, darea de mită).
3 Solicitarea inculpatului de a se exclude acest denunţ din ansamblul probelor este neîntemeiată, întrucât acesta
constituie un mod de sesizare, iar nu o declaraţie de martor, sancţiunea excluderii fiind specifică probelor, cf art 102
C. pr. pen. (ICCJ, s. pen., încheierea JCP nr. 908 din 25 noiembrie 2015).
4 Descrierea în amănunt a faptei/faptelor, cu indicarea datei (ziua și intervalul orar), a locului, a modalităţii de săvârșire, a
împrejurărilor concrete. Denunţătorul, fiind o persoană care a luat cunoştinţă despre comiterea unei fapte de natură penală,
în mod nemijlocit sau indirect, are nu numai dreptul de a face declaraţii în calitate de martor, dar și obligaţia legală de a
declara în legătură cu împrejurările concrete ale comiterii faptei (ICCJ, Completul de 5 Judecători, decizia nr. 160/2012)
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Proces-verbal de sesizare din oficiu

PROCES-VERBAL
de sesizare din oficiu
Anul ..., luna ..., ziua ..., în ...
..., organ de cercetare penală din cadrul ...
Azi, data de mai sus, în temeiul art. 292 C. pr. pen., m-am sesizat din oficiu cu privire la
faptul că ... (se vor menţiona faptele de natură penală aflate de organul de urmărire penală
pe alte căi decât plângere sau denunţ – exemplu: În perioada ..., mai mulţi făptuitori, folosind
calităţi mincinoase, au obţinut, de la unitatea bancară X., credite pentru nevoi personale în
baza unor documentaţii false, respectiv adeverinţe de salariu şi cărţi de identitate falsificate).
Din datele deţinute de către organul de urmărire penală rezultă că: ... (vor fi descrise, dacă
sunt cunoscute, împrejurările în care au fost comise faptele penale care fac obiectul sesizării
din oficiu.
Exemplu: În perioada … au fost obţinute în mod fraudulos de la mai multe unităţi bancare,
respectiv …, credite pentru consum, folosindu-se în acest scop adeverinţe de salariu false emise
în numele SC Y. SRL, firmă înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ..., dar şi al altor
societăţi comerciale. Adeverinţele de salariu erau falsificate de numitul ..., persoană care a mai
comis fapte penale similare, activitatea infracţională a acestuia fiind înlesnită de alţi făptuitori
care se ocupau de falsificarea cărţilor de identitate prin scanarea unor fotografii, identificarea şi
recrutarea de „clienţi” în schimbul obţinerii unor foloase materiale injuste).

Având în vedere cele de mai sus, constat că există indicii privind săvârşirea infracţiunilor
de ... [ex. în cazul menţionat: înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals
material în înscrisuri oficiale, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen.,
art. 322 C. pen., art. 320 alin. (1) C. pen.], de către numiţii … (în cazul în care autorii sunt
cunoscuţi), urmând a se proceda la strângerea probelor necesare cu privire la împrejurările
în care au fost comise faptele, participaţia penală a făptuitorilor şi stabilirea răspunderii
penale a acestora.
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în conformitate cu prevederile art. 292
C. pr. pen.
ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:
Doctrină: Sesizarea din oficiu se poate realiza în cazul: constatării unei infracţiuni flagrante, denunţurilor anonime, mijloacelor de informare în masă (presă scrisă şi audiovizuală), zvonului public, cercetării
altor fapte, când se ia cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni prin activităţi informativ-operative
specifice etc. 1.

1

A se vedea N. Volonciu, A.S. Uzlău, Noul Cod de procedură penală adnotat, vol. II, p. 730, Ed. Hamangiu, București,

2014.
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Proces-verbal de consemnare a plângerii orale

PROCES-VERBAL
de consemnare a plângerii orale
Anul ..., luna ..., ziua ..., în ...
..., organ de cercetare penală din cadrul IPJ – Serviciul …
În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (6) C. pr. pen., constat următoarele:
Astăzi, data de mai sus, orele ..., s-a prezentat la sediul acestui organ de cercetare penală,
numitul ..., fiul lui ... şi al ..., născut la data de ..., în localitatea ..., judeţul ..., posesor al
buletinului de identitate/C.I. seria ... nr. ..., eliberat(ă) de ..., domiciliat în ..., str. ..., nr. ..., bloc
..., etaj ..., scara ..., judeţul/sectorul ..., în calitate de ... (persoană vătămată, mandatar,
reprezentant legal).
Acesta ne-a sesizat despre faptul că ...
Cel în cauză nu a putut să prezinte o plângere scrisă întrucât ...
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
ORGAN DE CERCETARE PENALĂ
AL POLIŢIEI JUDICIARE:

Modelul 5

5

PERSOANĂ
VĂTĂMATĂ:

Proces-verbal de consemnare a denunţului oral

PROCES-VERBAL
de consemnare a denunţului oral
Anul ..., luna ..., ziua ..., în ...
..., organ de cercetare penală din cadrul ...
În temeiul art. 290 alin. (2) C. pr. pen., constat că în faţa mea s-a prezentat numitul ..., fiul
lui ... şi al ..., născut la data de ..., în localitatea ..., judeţul ..., posesor al buletinului de
identitate/C.I. seria ... nr. ..., eliberat(ă) de ..., domiciliat în ..., str. ..., nr. ..., bloc ..., etaj ...,
scara ..., judeţul/sectorul ..., care ne-a adus la cunoştinţă următoarele ...
Cel în cauză nu a putut să prezinte un denunţ scris întrucât ...
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
ORGAN DE CERCETARE PENALĂ
AL POLIŢIEI JUDICIARE:

DENUNŢĂTOR:
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Procură specială pentru depunerea plângerii
de către altă persoană decât victima infracţiunii1

PROCURĂ SPECIALĂ
Subsemnatul ..., fiul lui ... şi al ..., născut la data de ..., în localitatea ..., judeţul ..., posesor
al buletinului de identitate/C.I. seria ... nr. ..., eliberat(ă) de ..., domiciliat în ..., str. ..., nr. ...,
bloc ..., etaj ..., scara ..., judeţul/sectorul ...
Prin prezenta împuternicesc pe numitul ..., posesor al buletinului de identitate/C.I. seria ...
nr. ..., eliberat(ă) de ..., domiciliat în ..., str. ..., nr. ..., bloc ..., etaj ..., scara ..., judeţul/sectorul
..., să facă plângere la ... în numele meu şi pentru mine, în legătură cu ...
În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (3) C. pr. pen., mandatarul va putea semna
plângerea în numele meu, ataşând la aceasta procura de faţă.
Dată astăzi, ..., în ...

Modelul 6

6

Semnătura:

Plângere penală prealabilă

Domnule Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/
Comandant al Secţiei ... poliţie,
Subsemnatul ..., fiul lui ... şi al ..., născut la data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al C.I.
seria ... nr. ..., CNP ..., în calitate de persoană vătămată2,
Subscrisa … (denumirea persoanei juridice, sediul, codul unic de înregistrare, codul de
identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în
registrul persoanelor juridice), prin reprezentant legal, în calitate de persoană vătămată,
În temeiul art. 295 C. pr. pen., în termenul legal, formulez următoarea:
PLÂNGERE PENALĂ PREALABILĂ
Împotriva numitului ..., domiciliat în …, pentru săvârşirea infracţiunii de ..., prevăzută de art. …
din ...
În fapt, … (vor fi detaliate motivele plângerii penale, respectiv descrierea faptei/faptelor ce
formează obiectul plângerii3, indicarea făptuitorului/făptuitorilor şi a mijloacelor de probă).
Exemplu: La data de ..., în timp ce mă aflam în barul din localitatea …, pe fondul unei dispute
verbale, făptuitorul m-a lovit cu ..., cauzându-mi leziuni, pentru a căror vindecare am avut
nevoie de ... zile îngrijiri medicale, aşa cum rezultă din certificatul medico-legal anexat, perioadă
în care, datorită incapacităţii de a munci, am suferit un prejudiciu în sumă de ... lei, reprezentând
veniturile pe care le puteam realiza dacă nu eram victima agresiunii făptuitorului.

1

Mandatul trebuie să fie special, iar procura atașată plângerii.
După caz, plângerea poate fi formulată de persoana vătămată, cu încuviinţarea ocrotitorului legal/reprezentant
legal al persoanei vătămate, sau de către soţul/copilul major al persoanei vătămate.
3 Descrierea în amănunt a faptei/faptelor, cu indicarea datei (ziua și intervalul orar), a locului, a modalităţii de
săvârșire, a împrejurărilor concrete.
2
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Având în vedere cele arătate, vă rog să efectuaţi cercetările necesare în vederea identificării
făptuitorului şi stabilirii răspunderii penale a acestuia cu privire la săvârşirea infracţiunii de …,
prevăzută de art. ... din …
Mă constitui parte civilă în procesul penal cu suma de … lei, reprezentând daune materiale
şi/sau morale…
Dovada plângerii înţeleg să o fac cu:
- martorii ..., care au luat la cunoştinţă de următoarele …
- înscrisuri care atestă următoarele ... de exemplu, certificatul medico-legal nr. ... din …,
eliberat de…, din care rezultă că leziunile cauzate necesită ... zile îngrijiri medicale.
DATA DEPUNERII:

SEMNĂTURA:

Domnului Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei ... Poliţie

Modelul 8

8

Declaraţie de retragere a plângerii prealabile

Domnule Prim-procuror/
Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei ... poliţie
Subsemnatul ..., fiul lui ... şi al ..., născut la data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al C.I.
seria ... nr. ..., persoană vătămată în dosarul penal nr. ..., privind pe făptuitorul/suspectul/
inculpatul ...
În temeiul art. 158 C. pen., formulez cerere de
RETRAGERE A PLÂNGERII PENALE PREALABILE
formulată la data de ... împotriva ..., pentru comiterea infracţiunii de ..., prevăzută de art. ...
din ...
Cunosc faptul că retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei
cu privire la care am formulat plângere şi, în consecinţă, solicit:
- clasarea cauzei penale, potrivit art. 314 alin. (1) lit. a) C. pr. pen. raportat la art. 16 lit. g)
C. pr. pen., faţă de făptuitorul/suspectul/inculpatul ...
DATA DEPUNERII:

SEMNĂTURA:

Domnului Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant
al Secţiei ... Poliţie
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Declaraţie de împăcare a părţilor

Domnule Prim-procuror/
Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei ... poliţie
Subsemnatul ..., fiul lui ... şi al ..., născut la data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al C.I.
seria ... nr. ..., CNP ..., în calitate de persoană vătămată1, şi
Subsemnatul ..., fiul lui ... şi al ..., născut la data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al C.I.
seria ... nr. ..., CNP..., în calitate de făptuitor/suspect/inculpat în dosarul penal nr. ...,
privind plângerea penală formulată la data de ... pentru comiterea infracţiunii prevăzute de
art. ... din ...
În temeiul art. 159 C. pr. pen., vă facem cunoscut că

Modelul 9

9

NE-AM ÎMPĂCAT2.
Având în vedere că este vorba de o infracţiune pentru care împăcarea părţilor înlătură
răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă, în consecinţă, solicităm:
- clasarea cauzei penale, potrivit art. 314 alin. (1) lit. a) C. pr. pen. raportat la art. 16 lit. g)
C. pr. pen., faţă de ...
DATA DEPUNERII:

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR:

Domnului Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant
al Secţiei ... Poliţie

Proces-verbal de informare a victimelor infracţiunilor
(potrivit dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 211/2004)

PROCES-VERBAL
Anul ..., luna ..., ziua ..., în ...
..., organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. – Serviciul …
Astăzi, data de mai sus, orele ..., s-a prezentat la sediul acestui organ de cercetare penală
numitul ..., fiul lui ... şi al ..., născut la data de ..., în localitatea ..., judeţul ..., posesor al
buletinului de identitate/C.I. seria ... nr. ..., eliberat(ă) de ..., domiciliat în ..., str. ..., nr. ..., bloc
..., etaj ..., scara ..., judeţul/sectorul ...
Acesta ne-a sesizat despre faptul că la data de ... a fost victima infracţiunii de ...
1 Potrivit art. 159 alin. (4) C. pen., pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu împăcarea se face numai de
reprezentanţii lor legali, iar persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca cu încuviinţarea prevăzută
de lege. Conform art. 159 alin. (5) C. pen., în cazul persoanelor juridice, împăcarea se realizează de reprezentantul său
legal sau convenţional ori de către persoana desemnată în locul acestuia.
2 Potrivit art. 159 alin. (3) C. pen., împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit
și dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei.
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În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru
asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, i-am adus la cunoştinţă următoarele: ...
- organul de urmărire penală la care poate face plângere este: Secţia … Poliţie/Parchetul
de pe lângă …
- poate beneficia, în condiţiile legii, de asistenţă juridică gratuită, la cerere, ce va fi depusă
la Tribunalul … şi care va fi soluţionată de Comisia pentru acordarea de compensaţii
financiare victimelor unor infracţiuni; încheierea prin care s-a respins cererea de acordare
a asistenţei juridice gratuite este supusă reexaminării de către tribunal, la cererea
victimei, în termen de 15 zile de la comunicare;
- poate beneficia de consiliere psihologică gratuită, cererea formulată în acest sens fiind
adresată Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul …;
- atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege referitoare la statutul de martor
ameninţat sau vulnerabil ori pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii, organul de urmărire
penală poate dispune faţă de persoana vătămată ori faţă de partea civilă măsurile de
protecţie prevăzute la art. 125-130 C. pr. pen., care se aplică în mod corespunzător;
- poate beneficia, de asemenea, de compensaţii financiare, acordate de stat, pentru
prejudiciile materiale suferite, fiind necesară formularea unei cereri adresate Tribunalului
… şi care va fi soluţionată de Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare
victimelor unor infracţiuni;
- în calitate de persoană vătămată/parte civilă, are următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi asistată de avocat, iar în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i
se desemna un avocat din oficiu;
b) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, în condiţiile prevăzute de lege;
d) dreptul de a fi încunoştinţată cu privire la desfăşurarea procedurii, dreptul de a formula
plângere prealabilă, precum şi dreptul de a se constitui parte civilă;
- are dreptul de a fi informat, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv
condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, cu privire la punerea acestuia în libertate
în orice mod, conform Codului de procedură penală.
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
ORGAN DE CERCETARE PENALĂ
AL POLIŢIEI JUDICIARE:

PERSOANA ÎN CAUZĂ:

Observaţie: Potrivit art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 211/2004, primul organ judiciar în faţa
căruia se prezintă victima infracţiunii are obligaţia de a o încunoştinţa, într-o limbă pe care o
înţelege, cu privire la drepturile sus-menţionate.
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Secţiunea I.2. – Constatarea infracţiunii flagrante1
Proces-verbal de constatare a infracţiunii (în cazul
infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea
liniştii publice, distrugere, vătămare corporală etc.)

PROCES-VERBAL
de constatare a infracţiunii flagrante
Anul ..., luna ..., ziua ..., în ...
..., organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul ...
Astăzi, data de mai sus, ora ..., am fost sesizaţi de către ... (numele, prenumele şi
celelalte date de identificare ale persoanei care a sesizat) cu privire la ... (conţinutul pe
scurt al faptei comise).
În temeiul sesizării şi în conformitate cu prevederile art. 293 C. pr. pen., ne-am deplasat la ...
(se va menţiona locul unde s-a comis infracţiunea), unde, în prezenţa următoarelor persoane
participante ... (se menţionează datele de identificare),
am constatat următoarele:
În momentul sosirii noastre, în ... (se va menţiona locul unde se afla făptuitorul, în raport cu
punctele cardinale şi reperele fixe din zonă) am văzut o persoană de sex... cu semnalmentele ..., care ...
Observaţie: Va fi descrisă activitatea ilicită desfăşurată de făptuitor şi percepută direct de
organul de poliţie.
La faţa locului, poliţiştii de investigaţii criminale şi specialistul criminalist vor urmări obţinerea
unor date cât mai complete cu privire la eveniment (data şi ora sesizării, mijlocul prin care s-a
făcut sesizarea, numele şi adresa celui care a făcut sesizarea, locul săvârşirii faptei, numărul
victimelor, starea urmelor şi a altor mijloace materiale de probă, identificarea autorului în cazul
în care este cunoscut, măsurile luate pentru identificarea şi prinderea lui.
De asemenea, poliţiştii vor avea în vedere:
a) stabilirea modificărilor produse în ambianţa existentă;
b) efectuarea examinarea generală a locului faptei, determină succesiunea şi modul de cercetare;
c) marcarea traseul de acces în câmpul infracţiunii;
d) selecţionarea martorilor.

Faţă de cele constatate am intervenit şi, după ce ne-am legitimat, am procedat la
identificarea persoanei în cauză, stabilind că se numeşte: ... fiul lui ... şi al ..., născut la
data de ..., în localitatea ..., judeţul ..., posesor al C.I. seria ... nr. ..., eliberată de ..., domiciliat
în ..., str. ..., nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...
Asupra acestuia s-au găsit următoarele bunuri, înscrisuri sau valori: ... (se vor menţiona
natura şi caracteristicile bunurilor, înscrisurilor sau valorilor găsite la percheziţia corporală).
De asemenea, am procedat la verificarea bagajelor aparţinând numitului ..., compuse din
..., şi a mijlocului de transport folosit de acesta ..., ocazie cu care am descoperit următoarele:
... .
1 Pentru existenţa stării de flagranţă nu este suficientă numai descoperirea faptei în momentul săvârșirii sau imediat
după săvârșire, ci este necesară și prinderea făptuitorului în acel moment sau imediat după aceasta. De exemplu, găsirea
unui cadavru încă sângerând și cald nu constituie stare de flagranţă dacă nu este descoperit și infractorul (a se vedea
N. Volonciu, A.S. Uzlău, Noul Cod…, op. cit., vol. II, fila 731).
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Persoana vătămată a fost identificată în persoana numitului ..., fiul lui ... şi al ..., născut la
data de ..., în localitatea ..., judeţul ..., posesor al C.I. seria ... nr. ..., eliberată de ..., domiciliat
în ..., str. ..., nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ... judeţul/sectorul ...
Au fost identificaţi următorii martori: ... (numele, prenumele şi toate celelalte date de identificare).
Fiind întrebat cu privire la motivul prezenţei sale la locul faptei şi despre activităţile pe care
le desfăşura în momentul sosirii organelor de poliţie, precum şi cu privire la provenienţa
bunurilor, înscrisurilor şi valorilor găsite asupra sa, în bagajele şi mijlocul de transport pe
care îl foloseşte, numitul ... declară că ... (declaraţia va fi consemnată la persoana I singular).
Persoana vătămată ... declară că ...
Observaţie: Din declaraţie, consemnată tot la persoana I singular, va trebui să rezulte şi dacă
formulează plângere, împrejurările de fapt percepute, eventual dacă înţelege să se constituie
parte civilă în proces.

Martorii oculari declară următoarele: ... (declaraţiile se vor consemna tot la persoana I singular).
În continuare, am procedat la efectuarea cercetării la faţa locului unde s-a săvârşit
fapta, rezultatul fiind după cum urmează: ...
Doctrină: Va fi consemnată situaţia constatată de organul de poliţie la locul faptei, rezultatul şi
consecinţele faptelor săvârşite, probele şi mijloacele de probă descoperite, relevate, fixate şi ridicate etc.
Examinarea criminalistică a locului faptei, a persoanei vătămate şi a făptuitorului (în cazul în care
acesta este cunoscut) are ca scop descoperirea de1:
a) instrumente sau obiecte folosite pentru producerea vătămărilor – cuţit, topor, ciocan, furcă, ciomag,
armă de foc, piatră ş.a.;
b) substanţe folosite în acelaşi scop;
c) urme ale făptuitorului, cum ar fi cele de natură biologică – sânge, fire de păr, resturi de ţesut organic –,
urme de încălţăminte, urme plantare, urme papilare sau urme lăsate de alte părţi ale corpului uman;
d) urme ale instrumentelor sau substanţelor folosite, rămase pe diverse suporturi;
e) distrugerile provocate, persoanele vătămate,
f) leziunile existente pe corpul victimei şi al făptuitorului;
g) urme pe îmbrăcămintea victimei şi a făptuitorului;
h) urme ale mijloacelor de transport ş.a.

Bunurile, înscrisurile şi valorile descoperite asupra numitului ..., precum şi urmele şi
mijloacele materiale de probă relevate şi fixate la faţa locului se ridică de către noi în vederea
cercetărilor. În afara acestora, de la numitul ... şi de la locul comiterii faptei nu s-au mai
ridicat alte bunuri, înscrisuri sau valori.
Cu ocazia constatării s-au executat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat
marca ... şi film ..., cu sensibilitatea de ..., în condiţii de lumină ... (în mod asemănător, dacă
s-a executat filmarea), planşa fotografică urmând a fi anexată la procesul-verbal.
Constatarea a început la ora ... şi s-a terminat la ora ..., efectuându-se în următoarele condiţii
atmosferice şi de vizibilitate: ...
Persoanele participante, martorii oculari şi persoana vătămată nu au de făcut observaţii,
iar numitul ... nu are de făcut obiecţii nici cu privire la modul în care s-a făcut constatarea şi
nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal.
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar.
ORGAN DE CERCETARE
PENALĂ AL POLIŢIEI
JUDICIARE:

FĂPTUITOR:

MARTORI:

PERSOANE
PARTICIPANTE:

1 A se vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române, Procedura privind organizarea și desfășurarea activităţii
poliţiei pentru investigarea și cercetarea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, vătămare corporală și vătămare
corporală gravă, 2008.
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