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COMUNICAT DE PRESĂ 

La data de 28.04.2022, personalul de serviciu al Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Iaşi desemnat la sediul Judecătoriei Iaşi, la controlul corporal efectuat la 

intrarea în sediul instanţei a identificat o persoană de sex masculin care avea asupra 

sa, în buzunarul de la haină, un cuţit de tip briceag, cu lamă ascuţită, retractabilă, de 

12 cm, obiect pe care nu îl declarase, deşi jandarmul din post îl interpelase în mod 

explicit dacă deţine obiecte ascuţite, interzise de lege. 

Persona menţionată a fost condusă la biroul jandarmilor unde, după stabilirea 

identităţii, i s-au întocmit actele preliminare urmăririi penale pentru infracţiunea de 

Port sau folosire foră drept de obiecte periculoase, faptă prevăzută de dispoziţiile 

art.372 Cod penal, dosarul urmând a fi înaintat organelor judiciare abilitate. 

Acţiunea diligentă şi atitudinea constant profesionistă a personalului 

Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Iaşi a dus la identificarea şi prevenirea unei 

situaţii potenţial periculoase la sediul Judecătoriei Iaşi. 

Legat de acest incident dorim să reamintim publicului dispoziţiile art.372 Cod 

penal, reiterând precizarea că monitorizarea accesului în sediul Judecătoriei Iaşi este 

efectuată, în mod constant, cu atenţie sporită şi minuţiozitate, iar încălcarea normelor 

legale este depistată şi sancţionată prompt, prevenirea unor situaţii de tipul celei 

expuse fiind unul dintre principalele obiective ale corpului de jandarmi. 



Art. 372 Cod penal - Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase: 

(1) Fapta de a purta rară drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri
special amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în
comun: autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun:

a) cuţitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume
pentru tăiere, înţepare sau lovire;

b) arme neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru şocuri electrice;

c) substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la un an sau cu amendă.

(2) Folosirea, îară drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de
distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun a obiectelor sau substanţelor
prevăzute în alin. (1) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(3) Portul, rară drept, al obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) în sediul
autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori
în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral se pedepseşte cu închisoare de la unu la
3 ani sau cu amendă.




