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9 martie 2018 

C O M U N I C A T 

 

Având în vedere lansarea în spaţiul public, prin intermediul unor publicaţii centrale şi 

locale, precum și la posturi de televiziune, a unor afirmații în legătură cu  modalitatea de 

soluţionare a dosarului nr.751/105/2018  al Tribunalului Prahova, Secţia Penală, Biroul de 

Informare Publică şi Relaţii  din cadrul acestei instanţe este abilitat să comunice următoarele: 

Potrivit art.158 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, 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. 

Cererea formulată de procuror trebuie să cuprindă, în primul rând, 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. 

Prin dispoziţiile art.158 alin.7 din acelaşi act normativ,  se statuează că încheierea instanţei 

şi mandatul de percheziţie trebuie să cuprindă, printre alte elemente, şi  descrierea locului unde 

urmează a se efectua percheziţia sau, dacă este cazul, şi a locurilor învecinate acestuia. 

Din verificările efectuate la nivelul Tribunalului Prahova a rezultat că, prin încheierea 

nr.17, pronunţată la data de 15 februarie 2018 de judecătorul de drepturi şi libertăţi, a fost admisă 

cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova şi s-a încuviinţat efectuarea unei 

percheziţii domiciliare la o adresă situată pe raza Municipiului Bucureşti, apreciindu-se că sunt 

îndeplinite condiţiile instituite de art. 157 Cod procedură penală. 

Se impune precizarea că adresa stabilită atât în cuprinsul încheierii, cât şi în mandatul de 

percheziţie emis în baza acesteia de judecătorul de drepturi şi libertăţi, ca descriere a locului unde 

se va efectua percheziţia,  este adresa indicată în cuprinsul cererii de încuviinţare a percheziţiei  
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domiciliare formulate de procuror, cerere  ce a fost coroborată cu procesul-verbal de investigaţie, 

întocmit de organul de cercetare penală, precum şi cu alte înscrisuri anexate. 

Reamintim împrejurarea că percheziţia este un  procedeu probatoriu prin care sunt căutate, 

în vederea ridicării, obiecte, înscrisuri sau orice alte obiecte care pot fi folosite ca probe în 

procesul penal, iar cererea de încuviinţare a percheziţiei se  soluţionează, în termen de 24 de ore, 

în camera de consiliu, fără citarea părţilor, cu precizarea că, dat fiind specificul său, această 

procedură este incompatibilă cu administrarea unor probatorii complexe. 
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