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Unele aspecte teoretice privind percheziţia 

Some theoretical aspects regarding the search 

Maria Raluca Sotir1 

Rezumat: Pentru a putea fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal, obiectele ce 
conţin în structura lor sau poartă urme pe suprafaţa lor în legătură cu infracţiunea 
săvârşită, înscrisurile ori valorile de orice fel trebuie să intre în posesia organului 
judiciar printr-un mijloc procesual legal. Percheziţia reprezintă procedeul probatoriu 
prin intermediul căruia sunt căutate si ridicate obiecte sau înscrisuri ce pot servi ca 
mijloace de probă in procesul penal. Efectuarea unei percheziţii se raportează la 
natura şi particularităţile locului. Percheziţia poate fi corporala, asupra vehiculelor 
si domiciliara. 

Cuvinte-cheie: percheziţie, obiecte, infracţiune, făptuitor, infracţiune, faptă, 
înscrisuri 

Abstract: In order to be used as evidence in criminal proceedings, objects containing 
in their structure or bearing marks on their surface in connection with the crime 
committed, documents or values of any kind must be in the possession of the 
judiciary by a legal means. The search represents the evidentiary procedure through 
which objects or documents are searched and seized that can serve as evidence in the 
criminal process. Conducting a search relates to the nature and peculiarities of the 
place. The search can be corporal, on vehicles and at home. 

Keywords: search, objects, crime, perpetrator, crime, deed, documents 

1. Aspecte generale 
Declaraţia universală a drepturilor omului consacră, în art. 12 

inviolabilitatea persoanei şi domiciliului acesteia, astfel: „Nimeni nu va fi 
supus imixtiunilor arbitrare în viaţa sa particulară, în familia sa, la domiciliul 
său ori în corespondenţă nici unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale. 
Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor astfel de 
imixtiuni sau atingeri”2.  

 
1 Absolvent de studii de licență și master în cadrul Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu, e-mail: sotir.raluca@yahoo.ro . 
2 Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948, 

prin Rezoluția 217 A în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite. 
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Constituţia României modificată şi completată3 prevede în art. 23 
alin. 1 că „libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile”, iar 
în art. 27 alin. 1 prevede inviolabilitatea domiciliului şi reşedinţei persoanei.  

Legea fundamentală prevede totuşi şi excepţii ale normelor constitu-
ţionale expuse mai sus, precizând expres în art. 23 alin. 2 că: 
„Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai 
în cazurile şi cu procedura prevăzută de lege”, iar, potrivit art. 27 alin. 3, 
„Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi formele 
prevăzute de lege”.  

Codul de procedură penală4 reglementează această instituţie în 
capitolul II „Mijloacele de probă” – Secţiunea VIII – art. 100-108 şi 
respectiv art. 111, fără a ne oferi o definiţie a acesteia. 

Termenul de „percheziţie” provine din latinescul „perquiro” care 
înseamnă a căuta, a cerceta cu îngrijire, pretutindeni, desemnând o activitate 
deosebit de importantă în cadrul instrucţiei penale. 

Deoarece codul de procedură penală nu ne oferă o definiţie a 
percheziţiei (aşa cum am arătat mai sus), sarcina de a oferi o definiţie revine 
doctrinei. 

Doctrina de specialitate5 defineşte percheziţia judiciară ca fiind un act 
procedural destinat căutării şi ridicării unor obiecte care conţin sau poartă 
urme ale unei infracţiuni, a corpurilor delicte, a înscrisurilor, fie cunoscute, fie 
necunoscute organului judiciar şi care pot servi la aflarea adevărului. 
Percheziţia face parte din procedeele de investigaţie, din activitatea de 
strângere a mijloacelor de probă cunoscute şi de descoperire a altor mijloace 
de probă. 

2. Importan!a perchezi!iei 
Percheziţia este un act procedural, efectuat frecvent în practică şi 

destinat căutării şi ridicării unor obiecte care conţin sau poartă urmele unei 
infracţiuni, a corpurilor delicte, a înscrisurilor, fie ele cunoscute sau 
necunoscute organului judiciar şi care pot servi la aflarea adevărului. 
Percheziţia face parte din procedeele de investigaţie, din activitatea de 
strângere a mijloacelor de probă cunoscute şi de descoperire a altor mijloace 
de probă6. 

 
3 Constituția României, adoptată în 1991, republicată în M. Of. Nr. 767 din 31 

octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare; 
4 Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare. 
5 E. Stancu, Criminalistica, vol. II, Editura Actami, București, 1997, p. 175 
6 A. C. Moise, E. Stancu, Criminalistica-Elemente de tehnic! "i de tactic! a investig!rii 

penale, Editura Universul juridic, București 2020, pag. 268. 
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În doctrina penală7 este subliniată importanţă percheziţie, 
determinată de faptul că, în multe împrejurări, ea devine decisivă pentru 
soluţionarea cauzei penale, prin obţinerea de probe absolut necesare stabilirii 
faptelor sau împrejurărilor în care a fost săvârşită o infracţiune, precum şi 
prin identificarea autorului. 

3. Preg"tirea perchezi!iei 
Pregătirea percheziţie presupune parcurgerea următoarelor etape8: 
- Stabilirea obiectivelor percheziţiei; 
- Cunoaşterea locului percheziţiei; 
- Cunoaşterea persoanelor la care se va efectua percheziţia; 
- Stabilirea momentului efectuării percheziţiei; 
- Pregătirea mijloacelor tehnice necesare efectuării percheziţiei; 
- Formarea echipei care va efectua percheziţia; 
- Obţinerea documentelor necesare desfăşurării percheziţiei. 

4. Reguli pentru efectuarea perchezi!iei 
Efectuarea percheziţiei se raportează la natura şi particularităţile 

locului cercetat. Indiferent de aceste particularităţi, atât doctrina cât şi 
practica judiciară subliniază importanţa respectării unor reguli precum9:  

- Activit!"ile de c!utare trebuie s! se desf!#oare sistematic – fiecare 
încăpere, piesă de mobilier, obiect de artă, casnic sau cu altă destinaţie, ce pot 
servi ca ascunzătoare, vor fi analizate cu rigoare, după un plan dinainte 
stabilit, în cadrul activităţilor pregătitoare; potrivit planului, activităţile de 
căutare se vor desfăşura, în fiecare încăpere, din dreapta sau din stânga uşii 
de acces.  

- Activit!"ile de c!utare trebuie s! se desf!#oare minu"ios. Cercetarea 
minuţioasă are în vedere încăperile, dependinţele, obiectele care vor fi 
examinate cu multă atenţie în aşa fel încât nici un element ce ar putea fi util 
anchetei să nu poată scăpa. Întinderea şi profunzimea activităţilor de căutare 
sunt în funcţie de natura obiectelor ce trebuie descoperite – într-un fel se poate 
proceda atunci când se caută autoturisme furate şi în cu totul alt fel se vor 
aborda activităţile de căutare a unor înscrisuri, bijuterii sau chiar arme de foc, 
ce pot fi ascunse în incinte cu un volum mic, practic, aproape oriunde. Util este 
şi ca anchetatorii să nu uite că multe dintre obiectele ce pot constitui mijloace 
materiale de probă pot fi dezmembrate şi ascunse separat astfel că fiecare 
indiciu trebuie valorificat la maxim. 

 
7 I. Neagu , Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex , București, 2002, p. 

370. 
8 M. Badilă, V. Vidrighin, Criminalistica, Editura Altip – Alba Iulia, 2008, p.283. 
9 E. Stancu, op.cit., p. 225. 
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- Pe parcursul desf!#ur!rii activit!"ilor de c!utare trebuie s! se observe, 
evalueze #i interpreteze comportamentul persoanei perchezi"ionate #i al celorlalte 
persoane din anturajul s!u. Este o regulă ce trebuie urmărită de către toţi 
membrii echipei, şeful echipei de anchetatori fiind cel care trebuie să exceleze 
în a determina comportamente, a evalua şi exploata manifestările 
comportamentale (atât cele verbale cât şi, mai ales, non-verbale). Ca 
principiu, manifestările comportamentale se intensifică pe măsură ce 
căutările se apropie de locurile unde au fost ascunse mijloace materiale de 
probă şi, din contră, se „calmează”, apare o anumită relaxare, pe măsură ce 
anchetatorul care caută se îndepărtează, a trecut ori se reorientează către altă 
direcţie decât zona de interes. După o evaluare a manifestărilor normale, la 
începutul percheziţiei, în legătură cu scotociri în zone neutre, fiecare 
manifestare trebuie interpretată şi exploatată în context. Atenţie, nu de 
fiecare dată când anchetatorii constată „abateri” de la normalitate trebuie 
acceptat că în zonă se găseşte ceva de interes pentru anchetă. Pe de o parte 
trebuie acceptat că manifestări comportamentale relevante generează nu 
numai activităţile de căutare; fiecare gest sau act al fiecărui membru al 
echipei de percheziţie poate genera manifestări intense. Astfel, folosirea unor 
anumite elemente tehnologice, unele aprecieri în legătură cu obiecte, stări sau 
situaţii, descoperirea unor obiecte care nu se găsesc la locul lor, care sunt de 
uz personal, care atrag atenţia cu privire la aspecte din viaţa privată care 
trebuie să rămână la acest nivel, sunt de natură să genereze stres emoţional 
puternic care i-ar putea determina pe unii anchetatori, lipsiţi de experienţă, 
să considere că persoana în cauză are ceva de ascuns şi să insiste asupra unor 
zone lipsite de interes şi, mai grav, să atragă atenţia asupra faptului ca 
„pândesc” manifestările comportamentale şi se ghidează după acestea în 
demersul lor.  

- Perchezi"ia trebuie s! se desf!#oare în strict! conformitate cu prevederile 
legii. În mod evident, tot ce se întâmplă pe parcursul desfăşurării percheziţiei 
domiciliare trebuie să se încadreze în prevederile legale pertinente atât 
desfăşurării percheziţiei cât şi respectării drepturilor fundamentale. Regula 
devine, cu adevărat, importantă, în condiţiile în care, pe parcursul 
desfăşurării activităţii, apar tot felul de incidente. Astfel, începând cu 
banalele solicitări ale unor persoane de a merge la toaletă, de a-şi lua 
„tratamentul”, de a ieşi ori de a comunica cu cineva şi terminând cu 
agravarea unei stări de boală la persoane care primesc îngrijiri ori se refac 
ambulatoriu după tot felul de accidente cardio-vasculare sau neurologice, 
apariţia unui incendiu, comportamentul greu de înţeles al unui copil de vârstă 
mică, totul trebuie să primească răspunsuri calificate şi, în mod absolut, cu 
respectarea drepturilor fundamentale şi a altor drepturi procesuale sau de 
altă natură. Se afirmă, în doctrină, că prin maniera civilizată, dar fermă, 
nelipsită de tact în care acţionează anchetatorii, pot fi prevenite discuţiile, 
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protestele şi comportamentele necivilizate din partea celui percheziţionat, 
din partea familiei sale sau a altor persoane găsite la faţa locului.  

Respectarea regulilor precizate au în vedere, în primul rând, 
realizarea scopului percheziţiei şi, în al doilea rând, aspect deosebit de 
important, protejarea persoanelor care au furnizat informaţii despre locurile 
de ascundere – persoana percheziţionată trebuind să fie convinsă că găsirea 
probelor şi a mijloacelor materiale de probă s-a datorat perseverenţei 
membrilor echipei, profesionalismului lor.  

Încă din etapa desfăşurării activităţilor pregătitoare, anchetatorii 
trebuie să accepte – raţionament logic elementar – că atunci când o persoană 
are ceva de ascuns, în funcţie de particularităţile obiectului de ascuns, 
foloseşte orice incintă, recipient sau alt obiect pretabil a fi folosit ca 
ascunzătoare ori construieşte, special, o ascunzătoare pretabilă a ascunde ori 
a disimula prezenţa obiectului/obiectelor compromiţătoare10. 

5. Felurile perchezi!iei 
Percheziţia poate fi clasificată după mai multe criterii: 
a) după locul de efectuare: 
- percheziţii corporale; 
- percheziţii domiciliare; 
- percheziţii la locul de muncă; 
- percheziţii în localurile deschise publicului. 
În doctrina juridică11, unii specialişti includ în clasificarea după locul 

de efectuare şi alte categorii de percheziţii: percheziţia locurilor deschise, 
percheziţia în vederea căutării persoanelor şi a cadavrelor, percheziţia unor 
autovehicule etc. 

b) După timpul de efectuare: 
- Percheziţii efectuate în timpul zilei; 
- Percheziţii efectuate în timpul nopţii. 
Potrivit Constituţiei României şi a Codului de procedură penală, 

percheziţia se efectuează între orele 6-20, doar la ordinul procurorului. 
Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazurile în care avem 
infracţiuni flagrante. 

5.1. Perchezi!ia domiciliar" 

Percheziţia domiciliară este procedeul probatoriu ce constă în 
cercetarea locuinţei unei persoane fizice a sediului unei persoane juridice, sau 
a oricărui alt spaţiu, delimitat în orice mod, care aparţine sau este folosit de o 

 
10 G. I. Olteanu, Tactic! criminalistic!, Editura AIT Laboratories, București, 2009, p. 

128-130. 
11 A. Ciopraga, Criminalistica. Elemente de tactic!, Editura Universității 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Facultatea de Drept, ediția 1986, pp. 102-104. 
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persoană fizică sau juridică pentru descoperirea sau strângerea probelor cu 
privire la săvârşirea unei infracţiuni pentru care s-a început urmărirea 
penală, la conservarea urmelor săvârşirii infracţiunii sau la prinderea 
suspectului sau inculpatului.12 

Percheziţia domiciliară ori a bunurilor aflate în domiciliu poate fi 
dispusă dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei 
infracţiuni de către o persoană ori la deţinerea unor obiecte sau înscrisuri ce 
au o legătură cu o infracţiune şi se presupune că percheziţia poate conduce la 
descoperirea şi strângerea probelor cu privire la această infracţiune, la 
conservarea urmelor săvârşirii infracţiunii sau la prinderea suspectului sau 
inculpatului13. 

În articolul 224 din actualul cod penal14 este definită noţiunea de 
domiciliu, în contextul reglementării percheziţiei domiciliare, legiuitorul 
incluzând în sfera de protecţie o locuinţă sau orice spaţiu delimitat în mod ce 
aparţine ori este folosit de o persoană fizică sau juridică. 

5.1.1. Aspecte privind procedura de dispunere a perchezi"iei domiciliare  
Percheziţia domiciliară se poate dispune numai dacă există o 

suspiciune rezonabilă că, prin efectuarea ei, pot fi descoperite sau conservate 
probe cu privire la săvârşirea infracţiunii sau identificarea prinderea sau 
căutarea unor persoane.15 

Percheziţia domiciliară poate fi dispusă în cursul urmăririi penale, la 
cererea procurorului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa 
căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la 
instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află 
sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală. În cursul judecăţii, percheziţia se dispune, 
din oficiu sau la cererea procurorului, de către instanţa învestită cu judecarea 
cauzei. 

Percheziţia domiciliară poate fi efectuată în domiciliul sau reşedinţa 
suspectului sau inculpatului, dar şi în alte locuinţe sau spaţii aparţinând unor 
alte persoane (de pildă, rude ale suspectului sau inculpatului, martori etc.). 

Legiuitorul constituţional permite pătrunderea în locuinţa unei 
persoane fără consimţământul acesteia şi în următoarele situaţii: 

a) Executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti; 
b) Înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau 

bunurile unei persoane; 
 

12 M. Udroiu, Procedur! penal! - Partea general!, Editura C.H. Beck, București 2014, 
p. 290. 

13 Articolul 159 din Codul de procedură penală. 
14 Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare. 
15 M. Udroiu, op. cit. p. 293. 
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c) Apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice; 
d) Prevenirea răspândirii unei epidemii16.  

Potrivit C. pr. pen. cererea formulată de procuror trebuie să 
cuprindă: 

a) descrierea locului unde urmează a se efectua percheziţia, iar dacă 
sunt suspiciuni rezonabile privind existenţa sau posibilitatea transferării 
probelor, datelor sau persoanelor căutate în locuri învecinate, descrierea 
acestor locuri; 

b) indicarea probelor ori a datelor din care rezultă suspiciunea 
rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni sau cu privire la deţinerea 
obiectelor ori înscrisurilor ce au legătură cu o infracţiune; 

c) indicarea infracţiunii, a probelor sau a datelor din care rezultă că în 
locul în care se solicită efectuarea percheziţiei se află suspectul ori inculpatul 
sau pot fi descoperite probe cu privire la săvârşirea infracţiunii ori urme ale 
săvârşirii infracţiunii; 

d) numele, prenumele şi, dacă este necesar, descrierea suspectului sau 
inculpatului despre care se bănuieşte că se află în locul unde se efectuează 
percheziţia, precum şi indicarea urmelor săvârşirii infracţiunii ori a altor 
obiecte despre care se presupune că există în locul ce urmează a fi 
percheziţionat. 

În cazul în care, în timpul efectuării percheziţiei, se constată că au fost 
transferate probe, date sau că persoanele căutate s-au ascuns în locuri 
învecinate, mandatul de percheziţie este valabil, în condiţiile legii, şi pentru 
aceste locuri. Continuarea efectuării percheziţiei în această situaţie se 
încuviinţează de către procuror. 

Procurorul înaintează cererea împreună cu dosarul cauzei judecătorului 
de drepturi şi libertăţi. Această cerere se soluţionează, în termen de 24 de ore, în 
camera de consiliu, fără citarea părţilor. Participarea procurorului este 
obligatorie. 

Judecătorul dispune, prin încheiere, admiterea cererii, atunci când 
este întemeiată, şi încuviinţarea efectuării percheziţiei şi emite de îndată 
mandatul de percheziţie. Întocmirea minutei este obligatorie. 

Încheierea instanţei şi mandatul de percheziţie trebuie să cuprindă: 
a) denumirea instanţei; 
b) data, ora şi locul emiterii; 
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul de 

percheziţie; 
d) perioada pentru care s-a emis mandatul, care nu poate depăşi 15 

zile; 
e) scopul pentru care a fost emis; 

 
16 Idem, p. 290. 
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f) descrierea locului unde urmează a se efectua percheziţia sau, dacă 
este cazul, şi a locurilor învecinate acestuia; 

g) numele sau denumirea persoanei la domiciliul, reşedinţa ori sediul 
căreia se efectuează percheziţia, dacă este cunoscută; 

h) numele făptuitorului, suspectului sau inculpatului, dacă este 
cunoscut; 

i) descrierea făptuitorului, suspectului sau inculpatului despre care se 
bănuieşte că se află în locul unde se efectuează percheziţia, indicarea urmelor 
săvârşirii infracţiunii sau a altor obiecte despre care se presupune că există în 
locul ce urmează a fi percheziţionat; 

j) menţiunea că mandatul de percheziţie poate fi folosit o singură 
dată; 

k) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.17 
La percheziţie va fi adusă şi persoana la care se efectuează 

percheziţia chiar dacă este reţinută sau arestată. Dacă acest lucru nu este 
posibil, percheziţia domiciliară, ca şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri se fac în 
prezenţa unui reprezentant sau a unui martor asistent18 

5.1.2. Aspecte privind procedura de efectuare a perchezi"iei domiciliare 
În faza urmăririi penale, percheziţia domiciliară se dispune de 

judecătorul de drepturi şi libertăţi. 
În faza de judecată, dacă instanţa a dispus, efectuarea percheziţiei, 

mandatul este trimis procurorului pentru a lua măsuri în vederea efectuării 
percheziţiei.19 

Înainte de începerea percheziţiei, organul judiciar se legitimează şi 
înmânează o copie a mandatului emis de judecător, persoanei la care se va 
efectua percheziţia, reprezentantul acesteia sau unui membru al familiei20 

Percheziţia se efectuează de procuror sau de organul de cercetare 
penală, însoţit după caz de lucrători operativi. 

Legea prevede că percheziţia nu poate fi efectuată înainte de ora 6,00 
sau după ora 20,00, cu excepţia infracţiunilor flagrante sau când percheziţia 
urmează să se efectueze într-un local deschis publicului la acea oră. 

În cazul în care este necesar, organele judiciare pot restricţiona 
libertatea de mişcare a persoanelor prezente sau accesul altor persoane în 
locul unde se efectuează percheziţia, pe durata efectuării acesteia. 

Înainte de începerea percheziţie, organul judiciar se legitimează şi 
înmânează o copie a mandatului de percheziţie emis de judecător, persoanei 
la care se va efectua percheziţia, reprezentantului acesteia sau unui membru 

 
17 A. L. Lorincz, Drept procesual penal, Editura Universul Juridic, București, p. 

212-213. 
18 A. C. Moise, E. Stancu, op. cit., p. 270. 
19 M. Udroiu, op. cit., p. 293. 
20 Idem, p. 292. 
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al familiei, iar în lipsă, oricărei alte persoane cu capacitate deplină de 
exerciţiu care cunoaşte persoana la care se va efectua percheziţia şi, dacă este 
cazul, custodelui. 

În situaţia în care percheziţia se efectuează la sediul unei persoane 
juridice, mandatul de percheziţie se înmânează reprezentantului acesteia sau, 
în lipsa reprezentantului, oricărei alte persoane cu capacitate deplină de 
exerciţiu care se află la sediu ori este angajat al persoanei juridice respective. 

În cazul în care efectuarea percheziţiei este extinsă în locuinţele înve-
cinate, persoanele din aceste spaţii vor fi înştiinţate despre extinderea 
percheziţiei. 

În situaţii de excepţionale percheziţia poate începe fără înmânarea 
copiei mandatului de percheziţie, fără solicitarea prealabilă de predare a 
persoanei sau a obiectelor, precum şi fără informarea prealabilă privind 
posibilitatea solicitării prezenţei unui avocat ori unei persoane de încredere, 
în următoarele cazuri: 

- Când este evident faptul că se fac pregătiri pentru acoperirea 
urmelor sau distrugerea probelor ori a elementelor ce prezintă importanţă 
pentru cauză; 

- Dacă există o suspiciune că în spaţiul la care urmează să fie 
efectuată percheziţia se află o persoană a cărei viaţă sau integritate corporală 
este pusă în pericol. 

- Dacă există suspiciunea că persoana căutată s-ar putea sustrage 
procedurii. 

5.2. Unele aspecte privind perchezi!ia corporal" 

Potrivit articolului 165 alineatul 1 din Codul de procedură penală, 
percheziţia corporală presupune examinarea corporală externă a unei 
persoane, a cavităţii bucale, a nasului, a urechilor, a părului, a îmbrăcămintei, 
a obiectelor pe care o persoană le are asupra sa sau sub controlul său, la 
momentul efectuării percheziţiei. Alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede că în 
cazul în care există o suspiciune rezonabilă că prin efectuarea unei percheziţii 
corporale vor fi descoperite urme ale infracţiunii, corpuri delicte ori alte 
obiecte ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză, organele 
judiciare sau orice autoritate cu atribuţii în asigurarea ordinii şi securităţii 
publice procedează la efectuarea acesteia. 

Înainte de începerea percheziţiei, persoanei percheziţionate i se 
solicită predarea de bună voie a obiectelor căutate. Dacă obiectele căutate 
sunt predate, nu se mai efectuează percheziţia, cu excepţia cazului când se 
consideră util să se procedeze la aceasta, pentru căutarea altor obiecte sau 
urme21 

 
21 A. L. Lorincz, op. cit., p. 218. 
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Potrivit articolului 166 alineatul 4 C. pr. pen., procesul verbal trebuie 
să cuprindă: 

a) numele şi prenumele persoanei percheziţionate; 
b) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a efectuat 

percheziţia; 
c) enumerarea obiectelor găsite cu ocazia percheziţiei; 
d) locul unde este încheiat; 
e) data şi ora la care a început şi ora la care s-a terminat efectuarea 

percheziţiei, cu menţionarea oricărei întreruperi intervenite; 
f) descrierea amănunţită a locului şi condiţiilor în care înscrisurile, 

obiectele sau urmele infracţiunii au fost descoperite şi ridicate, enumerarea şi 
descrierea lor amănunţită, pentru a putea fi recunoscute; menţiuni cu privire 
la locul şi condiţiile în care suspectul sau inculpatul a fost găsit 

În cazul când se caută şi urme în afară de lucruri, pentru a nu risca a 
distruge sau şterge integral sau parţial urmele, se va omite, la început, 
pipăitul de orientare. Deoarece urmele, care pot fi pete de sânge, de vopsea, 
cerneală, grăsime, uleiuri şi alte substanţe îmbibate sau lipite pe dinafară sau 
pe dinăuntrul îmbrăcămintei şi putând fi uscate şi fragile sau rămase în 
dungile buzunarelor, îndoiturilor sau a cusăturilor sub formă de rămăşiţe sau 
praf de la alte substanţe, în ambele cazuri putând fi mai mult sau mai puţin 
şterse sau diminuate intenţionat de către purtătorul îmbrăcămintei sau, fără 
ştirea acestuia, prin uzura simplă a purtatului, prin pipăitul de la început, s-ar 
şterge şi mai mult sau chiar ar dispărea de tot aceste urme de o valoare 
capitală, poate22. În consecinţă, în acest caz sau când există bănuieli că pot 
exista şi urme indicative, se va căuta mai întâi, cu toată atenţia şi 
minuţiozitatea după aceste urme, examinând stofa îmbrăcămintei în mod 
sistematic şi, în cazul în care se vor găsi, se va proceda la asigurarea acestora 
şi numai după aceea se va continua cu căutarea după existenţa obiectelor. 
Dacă s-a constatat neîndoielnic că nu există nici o urmă pe îmbrăcăminte, 
atunci se poate recurge la palparea indicată23. 

6. Fixarea rezultatelor perchezi!iei 
Metoda de bază de fixare a rezultatelor percheziţiei este procesul 

verbal. În procesul verbal amănunţit se indică informaţia despre obiectele 
găsite şi locul găsirii lor. În cazurile când se ridică titluri de valoare, bani, se 
enumeră aceste documente. La depistarea ascunzătorilor se descrie 
amănunţit amplasarea lor şi dimensiunea. În partea finală a procesului verbal 
de percheziţie se indică ce a fost ridicat, ambalajul şi sigiliul, cui şi ce a fost 
transmis spre păstrare. Ordinea efectuării percheziţiei şi locul depistării 

 
22 E. Bianu, Tactica #i tehnica perchezi$ion!rii, Editura Cartea Românească, 

Bucureşti, 1941, p. 81. 
23 E. Bianu, op. cit., p. 82. 
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ascunzătorilor pot fi fixate în plan şi în schemă. Dacă este necesar tot în 
aceleaşi scopuri pot fi folosite fotografierea şi videofilmul judiciar24. 

7. Concluzii 
Percheziţia reprezintă un procedeu probatoriu deosebit de complex şi 

de dificil, fiind unul dintre cele mai valoroase pe care le execută organele de 
urmărire penală. 

Indiferent de felul percheziţiei, aceasta trebuie să se desfăşoare în 
strictă conformitate cu dispoziţiile legale, organele de urmărire penală având 
grijă să nu se restrângă drepturile şi libertăţile persoanei, decât în măsura în 
care este necesar. 
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