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SUMMARY
In most cases, the perpetration of a misdemeanour is marked by fin-
gerprints left on certain objects at the crime scene and also by leaving 
objects themselves at the crime scene or near it.
 

Corpus delicti can sometimes provide more exact information than 
real witnesses and never raises the suspicion of bad faith, which can 
be encountered at times in persons called as witnesses.

Therefore, criminal justice bodies must proceed with great care in 
their investigation done at the crime scene in order to discover and 
retrieve corpora delicti which could be used in order to find the truth 
in the criminal case.

În cele mai multe cazuri, săvârşirea unei infracţiuni este marcată şi prin 
urmele lăsate pe anumite obiecte la locul faptei, prin însăşi lăsarea unor 
obiecte la locul săvârşirii infracţiunii sau în apropierea acestui loc.1 

Corpurile delicte pot furniza uneori informaţii mai exacte decât martorii 
adevăraţi şi nu ridică niciodată suspiciunile relei-credinţe care poate fi întâl-
nită, uneori, la persoanele chemate ca martori.

În acest sens, organele judiciare penale trebuie să procedeze cu mare grijă 
la cercetările ce se fac la locul săvârşirii infracţiunii pentru a descoperi şi ridica 
corpurile delicte care pot fi folosite în vederea aflării adevărului în cauza penală.

Potrivit alin. (3), pct. 2 CPP RM, în afară de cercetarea la faţa locului, 
alte procedee probatorii de dobândire a corpurilor delicte, sunt percheziţia şi 
ridicarea de obiecte şi de documente.

Percheziţia, deşi prezintă o serie de aspecte comune în ceea ce priveşte 
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metodele de cercetare ori unele dintre obiectivele urmărite, se deosebeşte 
de activitatea de cercetare a locului săvârşirii faptei prin sfera de acţiune 
şi scopul urmărit. Limitele locului săvârşirii faptei sunt date de extinderea 
suprafeţei deţinătoare de urme ale infracţiunii, pe când limitele locului per-
cheziţionat sunt determinate de folosinţa exclusivă a anumitei persoane.

În cursul investigaţiilor legate de comiterea infracţiunilor efectuarea per-
cheziţiei dobândeşte, adeseori, importanţă decisivă, deoarece prin interme-
diul acestei activităţi se asigură strângerea nu numai a mijloacelor de probă 
a căror existenţă e cunoscută, ci şi a unor noi mijloace de probă necesară 
soluţionării cauzelor penale.

De regulă, prin efectuarea acestei activităţi se urmăreşte descoperirea 
urmelor şi obiectelor ce prezintă interes în vederea stabilirii împrejurărilor 
săvârşirii infracţiunii, a identificării infractorului, a asigurării reparării pre-
judiciului material, a descoperirii celor ce se sustrag de la urmărire, judecată 
sau executarea pedepsei, a descoperirii cadavrelor şi persoanelor dispărute.

Percheziţia este o activitate procesuală orientată la examinarea forţată a 
persoanei, a încăperii, a loturilor de teren care se află în custodia persoanei 
percheziţionate şi a membrilor familiei sale sau a unei organizaţii, pentru că-
utarea şi ridicarea obiectelor ascunse, ce au importanţă pentru dosar, precum 
şi pentru depistarea persoanei anunţate în căutare sau a cadavrului.2 

Percheziţia poate contribui la rezolvarea cauzelor penale prin obiectele 
şi înscrisurile pe care le poate scoate la iveală şi care pot avea relevanţă în 
elucidarea unor aspecte ale cauzei penale.

Astfel, S. Gh. Doraş menţionează că percheziţia este un act de urmărire 
penală şi de tactică criminalistică prevăzut în legislaţia procesual-penală în 
vederea descoperirii şi colectării probelor materiale.3 

În doctrină, percheziţia este considerată o activitate de urmărire penală şi de 
tactică criminalistică care constă în căutarea asupra unei personae fizice, în lo-
cuinţa acesteia ori în locurile unde îşi desfăşoară activitatea o persoană juridică, 
de probe şi mijloace materiale de probă, ori de persoane, atunci când se conside-
ră că o asemenea activitate este necesară pentru buna desfăşurare a procesului.4 

2  Ливщиц Е. М., Белкин Р. С. Тактика следственных действий. М., Изд. НовыйЮристъ, 
1997, с. 81.
3  Doraş S. Gh. Criminalistica. Chişinău, 1999, vol. 2, p. 85.
4  Olteanu Gabriel Ion, Ruiu Marin. Tactică criminalistică, 2009, p. 96.



30965 DE ANI DE LA ADOPTARE

Detaliind definiţia, se poate de constatat că ceea ce ţine de esenţa perche-
ziţiei este acţiunea sau complexul de acţiuni ce poate fi subsumat noţiunii de 
«căutare». Este îndeobşte cunoscut că cuvântul percheziţie vine de la latines-
cul perquiro, sivi, situm, quitere, care înseamnă a căuta, a cerceta cu îngrijire, 
pretutindeni şi reprezintă o instituţie ce desemnează o activitate deosebit de 
importantă în cazul instrucţiei penale.5 Obiectul căutărilor constituie probele 
şi mijloacele materiale de probă. 

Percheziţia reprezintă activitatea procedurală prin mijlocirea căreia se 
urmăreşte descoperirea şi ridicarea, din anumite locuri sau de la anumite 
persoane, a obiectelor ori înscrisurilor ce conţin sau poartă urme ale unei 
infracţiuni şi care pot servi la aflarea adevărului.6 

Percheziţiei, ca şi celorlalte acţiuni de urmărire penală, i se pot atribui sar-
cini generale în procesul penal şi în activitatea de tactică criminalistică precum 
şi, evident, sarcini concrete care o caracterizează de la caz la caz. Ca sarcină 
generală, strategică este descoperirea surselor materiale de probă şi a persoane-
lor implicate în infracţiune, precum şi verificarea unor probe deja acumulate.7 

Percheziţiei îi revin şi sarcini concrete care pot fi enumerate:
1. Descoperirea de obiecte sau documente ce conţin sau poartă urmele 

infracţiunii - ca obiecte sau documente ce poartă urmele infracţiunii pot fi 
variate în funcţie de infracţiune, mecanismul de comitere a acesteia, persoa-
na infractorului sau modalitatea de cooperare a făptaşilor la comiterea aces-
teia. Acestea pot fi hainele şi încălţămintea infractorului, pe care se conţin 
urmele locului infracţiunii, unele urme ale victimei sau urmele de aplicare a 
rezistenţei sub formă de rupturi, zgârieturi, muşcături etc. Ca documente ce 
conţin urmele infracţiunii pot fi cele care au fost falsificate cu ocazia însuşirii 
unor bunuri, valori materiale sau o scrisoare prin care unei persoane i se cer 
diferite favoruri materiale ilegale (ameninţări, şantaj) sau unele fotografii, 

5  Dabu Valerică, Boboc Enoiu Tudorel. Percheziţie. Infracţiune flagrantă. Constituţionalitate. 
<http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_34/det_54/179.doc> (vizionat: 10.01.2010), p. 34.
6  Osoianu Tudor, Orîndaş Victor. Procedură penală, parte general. Curs universitar. Chişinău, 
2004, p. 169.
7  Ищенко Е. Н. Криминалистика. Москва, 2001, p. 358, Citat de Nicolae Emilian, în lu-
crarea „Reflecţii asupra noţiunii şi scopului percheziţiei” // Probleme actuale de prevenire şi 
combatere a criminalităţii, Anuar ştiinţific, Academia «Ştefan cel Mare» a M.A.I. al Republi-
cii Moldova, ediţia a VII-a Chişinău, 2006, p. 209.
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documente audio, video sau purtători de informaţie electronică (dischete, 
CD-uri, procesoare).

2. Descoperirea de obiecte, documente sau valori care au fost folosite ori 
au fost destinate să servească la comiterea faptei – acestea pot fi diferite in-
strumente de efracţie (ciocan, pilă, aparat de sudare etc.), arma din care a fost 
omorâtă victima, conţinutul unor înscrisuri destinate şantajului unei persoane, 
mijloacele de transport de care s-au folosit infractorii la săvârşirea faptei, mij-
loacele şi uneltele cu care au ascuns urmele sau în unele cazuri consecinţele 
imediate ale infracţiunii, valorile care au fost transmise ca mită sau corupere.

3. Descoperirea unor obiecte, documente sau valori care reprezintă pro-
dusul infracţiunii - bunurile care au trecut în posesia infractorului ca conse-
cinţă a comiterii faptei ilegale, bunurile la care au atentat (obiecte de preţ, 
bani, bijuterii etc.).

4. Identificarea şi ridicarea bunurilor provenite din activitatea criminală;
5. Descoperirea persoanelor dispărute de la domiciliu, a cadavrelor ori a 

părţilor de cadavre. Descoperirea persoanelor care se eschivează de la urmă-
rirea penală, judecată sau executarea pedepsei – acestea reprezintă obiect al 
percheziţiei deoarece alte persoane le pot acorda spaţiu pentru a locui tem-
porar, ştiind că sunt aflaţi în urmărire, ştiind că unii sunt recidivişti evadaţi 
din locurile de privaţiune de libertate; persoane bănuite de săvârşirea unei 
infracţiuni; persoanele care deţin informaţie despre pregătirea sau comiterea 
unor infracţiuni grave, la fel persoanele declarate dispărute de la domiciliu 
ori cadavrelor, dacă se cunoaşte că acestea au fost ucise sau dispărute în con-
diţii care permit înaintarea versiunii despre omorul lor. Dacă percheziţia va 
fi însoţită de reţinerea infractorilor periculoşi sau care au comis infracţiuni 
grave şi aceştia se află în case „bine amenajate,” vor fi implicate trupele de 
intervenţie speciale (poliţia specială), care va asigura caracterul inopinat şi 
vor ajuta la pătrunderea în încăpere şi la imobilizarea infractorilor.8 

6. Descoperirea unor obiecte, valori, documente deţinute nelegitim (arme, 
muniţii, toxice, stupefiante, containere cu materiale radioactive etc.). Referi-
tor la deţinerea unor obiecte contrar legii, nu ne vom conduce de regulile care 
erau declarate pînă acum în literatura de tactică criminalistică, precum că se 

8  Nucu Marian. Unele procedee tactice ale percheziţiei încăperilor şi terenurilor // Prob-
leme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii, Anuar ştiinţific, Academia «Ştefancel 
Mare» a M.A.I. al Republicii Moldova, Ediţia a IX-a Chişinău, 2009, p. 260.



31165 DE ANI DE LA ADOPTARE

recomandă efectuarea percheziţiei chiar dacă persoana a predat obiectele, 
documentele cerute de organul de urmărire penală, în scopul descoperirii 
obiectelor retrase din circuitul civil. Astfel art. 128, alin. (5) prevede că, dacă 
obiectele şi documentele căutate sunt predate benevol, persoana care efectu-
ează urmărirea penală se va limita la ridicarea acestora fără a mai efectua alte 
măsuri de investigaţii. Deci obiectele retrase din circuitul civil vor fi ridicate 
numai în cazul în care se va efectua o percheziţie totală – care va fi efectuată 
dacă persoana va refuza predarea bunurilor căutate.

7. Descoperirea unor obiecte sau valori care vor fi sechestrate în vederea 
asigurării acţiunii civile în procesul penal.9 

Potrivit practicii judiciare, doctrinei şi chiar al unor reglementări din alte 
sisteme judiciare prin percheziţie se urmăreşte:

- găsirea, reţinerea, arestarea făptuitorului, învinuitului, inculpatului sau 
evadatului din starea legală de deţinere;

- lucrurile susceptibile de confiscare specială prevăzute de art. 118 din 
CP Rom., respectiv: lucrurile produse prin fapta prevăzută de legea penală; 
lucrurile care au servit sau care au fost destinate să servească la săvârşirea 
unei infracţiuni; lucrurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei 
infracţiuni sau pentru a răsplăti pe infractor; lucrurile dobândite în mod vădit 
prin săvârşirea infracţiunii; lucrurile deţinute în contra dispoziţiilor legale;

- descoperirea şi strângerea probelor;
- descoperirea şi ridicarea scrisorilor, telegramelor şi orice altă corespon-

denţă, ori obiectele trimise de învinuit sau inculpat ori adresate acestuia fie 
direct, fie indirect legate de săvârşirea faptei prevăzute de legea penală;

- întreruperea actului infracţional flagrant, de pildă: identificarea şi neu-
tralizarea dispozitivelor explozive montate în cadrul unor acte teroriste sau 
chiar de drept comun; întreruperea unei agresiuni, descoperirea şi prinderea 
agresorului care s-a ascuns în momentul surprinderii etc.10 

Pentru efectuarea percheziţiei, în raport cu natura şi particularităţile cau-
zei se asigură realizarea uneia sau mai multora din următoarele scopuri:

9  Nicolae Emilian. Reflecţii asupra noţiunii şi scopului percheziţiei // Problemeactuale de 
prevenire şi combatere a criminalităţii, Anuar ştiinţific, Academia «Ştefancel Mare» a M.A.I. 
al Republicii Moldova, ediţia a VII-a, Chişinău, 2006, p. 209.
10  Dabu Valerică, Boboc Enoiu Tudorel. Percheziţie, Infracţiune flagrantă, Constituţionalitate. 
<http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_34/det_54/179.doc> (vizitat la 20.01.2010), с. 34.
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- descoperirea de obiecte sau înscrisuri ce conţin sau poartă urmele in-
fracţiunii;

- descoperirea de obiecte, înscrisuri sau valori care au fost folosite ori au 
fost destinate să servească la comiterea faptei; 

- descoperirea unor obiecte, înscrisuri sau valori, produs al infracţiunii; 
- identificarea şi ridicarea bunurilor provenite din infracţiune; 
- descoperirea persoanelor care se sustrag de la urmărirea penală, judeca-

tă sau executarea pedepsei; 
- descoperirea persoanelor dispărute de la domiciliu, a cadavrelor ori a 

părţilor din cadavre; 
- descoperirea unor obiecte, înscrisuri sau valori deţinute contrar dispo-

ziţiilor legale - arme, muniţii, toxice, stupefiante, metale şi pietre preţioase 
etc.;

- descoperirea de obiecte şi valori aflate în patrimoniul făptuitorului sau 
al persoanei responsabile civilmente, care fac obiectul indisponibilizării - în 
vederea reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune ori pentru garantarea 
executării pedepsei amenzii.11 

În practică, efectuarea percheziţiei se poate impune cel mai frecvent în ca-
zul unor infracţiuni, a căror latură obiectivă se caracterizează prin elementul 
„deţinere.” Făcând abstracţie de natura infracţiunii, obiectele ce se caută cu 
ocazia efectuării percheziţiei pot fi situate în una din următoarele categorii:

- obiectele ce constituie produs al infracţiunii, cum ar fi, de pildă, bunurile 
sustrase, cele primite sau oferite în cazul dării şi luării de mită;

- obiectele care au servit sau au fost destinate săvârşirii infracţiunii (mij-
loace, instrumente, materiale care au folosit la comiterea unei infracţiuni sau 
care urmează să primească o asemenea destinaţie);

- obiectele ce reprezintă urme ale infracţiunii, precum şi cele ce conţin 
astfel de urme;

- obiectele a căror deţinere este interzisă de lege (arme, substanţe explozi-
ve etc.) sau a căror deţinere este îngăduită numai în anumite limite;

- persoanele care se sustrag de la urmărire, judecată sau executarea pe-
depsei, persoanele dispărute, cadavrele;

11  A se vedeaşi: Suciu Camil. Criminalistică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1972, p. 539.
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- orice obiecte de natură a servi la stabilirea împrejurărilor comiterii in-
fracţiunii sau la identificarea infractorului.12 

Percheziţia este actul de urmărire penală, care constă în examinarea forţa-
tă a persoanei fizice, a domiciliului, a încăperilor, a depozitelor, a unor porţi-
uni îngrădite de teren, a mijloacelor de transport, care se află în proprietatea, 
posesia sau administrarea persoanelor fizice şi juridice, în scopul depistării şi 
ridicării obiectelor ce au importanţă pentru dosarul cercetat.13 

Instituţia juridică a percheziţiei vizând exercitarea unor drepturi şi liber-
tăţi îşi are temeiul fundamental în art. 29, pct. 2 din DUDO, în art. 8, pct. 2 
CEDO. 

La 7 octombrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat 
hotărârea în cauza Mancevschi c. Moldovei (cererea nr. 33066/04). În aceas-
tă cauză, Curtea a reiterat că percheziţia biroului avocatului este privită ca 
constituind o ingerinţă în „viaţa privată” şi a „corespondenţei” şi, potenţial, 
a „domiciliului” (a se vedea Niemietz v. Germany, 16 decembrie 1992, §§29 
33, şi Tamosius v. the United Kingdom (dec.), nr. 62002/00, ECHR 2002 VIII; 
a se vedea, de asemenea, SallinenandOthers v. Finland, nr. 50882/99, § 71, 
27 septembrie 2005, care confirmă că percheziţia biroului avocatului consti-
tuie o ingerinţă în dreptul la respectarea „domiciliului” şi WieserandBicos-
BeteiligungenGmbH v. Austria, nr. 74336/01, §43, ECHR 2007 ...). 

Curtea a fost de acord cu părţile, precum că percheziţia biroului şi a 
domiciliului reclamantului constituie o ingerinţă în dreptul reclamantului 
garantat de art. 8 CEDO.

Curtea a determinat dacă ingerinţa a fost justificată prin prisma para-
grafului 2 al art. 8, adică dacă ea a fost „prevăzută de lege”, dacă a urmărit 
unul sau mai multe scopuri indicate în acest paragraf şi dacă a fost „nece-
sară într-o societate democratică.”

Curtea a observat că CPP descrie aspecte variate ale obţinerii şi execu-

12  Tudor  Osoianu, Victor Orîndaş. Procedură penală, parte generală. Curs universitar. 
Chişinău, 2004,  p. 169, 170.
13  Бакиров А. А. Понятие и признаки обыска в уголовном процессе России. Материалы 
V Международной межвузовской научно-практической Интернет конференции, 
Правовая защита частных и публичных интересов по уголовным делам, Челябинск, 
2008, c. 180; A se vedea şi: Ливщиц Е. М. Тактика следственных действий. Изд. Новый 
Юристъ, М., 1997, с. 180.
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tării acestor mandate, cum ar fi obligarea judecătorului de instrucţie de a 
motiva autorizarea percheziţiei şi de a indica scopul acesteia, persoana au-
torizată pentru conducerea acesteia sau termene-limită pentru percheziţie. 
Obligarea judecătorului de instrucţie de a indica astfel de detalii constituie o 
garanţie importantă împotriva abuzurilor. Curtea este satisfăcută că cadrul 
legal privind autorizarea percheziţiilor corespunde exigenţelor art. 8 CEDO.

Curtea a notat că obiecţiile reclamantului s-au referit la modul în care 
acest cadru legal a fost aplicat în această cauză. Curtea consideră că neres-
pectarea prevederilor legale poate conduce la constatarea precum că inge-
rinţa nu a fost „prevăzută de lege.” Totuşi în această cauză, ea a constatat 
că chestiunea conformării practice cu legea este strâns legată cu chestiunea 
dacă ingerinţa a fost „necesară într-o societate democratică,” având în ve-
dere, în special, relevanţa principiului confidenţialităţii avocat-client.

Părţile şi Curtea au fost de acord că ingerinţa a urmărit scopul legitim de 
apărare a ordinii şi de prevenire a faptelor penale.

Curtea a examinat dacă motivele aduse în vederea justificării perche-
ziţiei au fost „relevante” şi „suficiente” şi dacă a fost respectat principiul 
proporţionalităţii. În primul rând, Curtea trebuie să fie sigură de faptul că 
legislaţia şi practica oferă indivizilor garanţii adecvate şi eficiente împotriva 
abuzurilor. În al doilea rând, Curtea a examinat proporţionalitatea inge-
rinţei cu scopul urmărit prin prisma următoarelor chestiuni: circumstanţele 
eliberării mandatului de percheziţie, conţinutul şi scopul mandatului, modul 
în care percheziţia a fost efectuată şi posibilele repercusiuni asupra reputaţi-
ei şi lucrului persoanei afectate de percheziţie (a se vedea Buck v. Germany, 
nr. 41604/98, §45; Chappell v. the United Kingdom, 30 martie 1989, §60; 
Camenzind v. Switzerland, 16 decembrie 1997, §46; Funkev. France, 25 fe-
bruarie 1993, §57; şi Smirnov v. Russia, nr.71362/01, §44).

În ceea ce priveşte garanţiile împotriva abuzurilor prevăzute de legislaţia 
Moldovei, Curtea a observat că percheziţia biroului şi a domiciliului recla-
mantului a fost autorizată de către judecătorul de instrucţie.

Curtea a notat că mandatul de percheziţie eliberat de către judecătorul 
de instrucţie, care a repetat aproape în întregime ordonanţa ofiţerului de 
urmărire penală, nu a indicat niciun detaliu referitor la ceea ce urma să fie 
căutat pe parcursul percheziţiei. Mai mult, mandatul prevedea termeni ex-
trem de largi, pur şi simplu autorizând „percheziţia oficiului [reclamantului] 
„Lex Consulting SRL” situat la [adresa].”
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Curtea este frapată de această formulare largă, care a permis o discreţie 
nelimitată ofiţerului de urmărire penală de a căuta orice dorea el atât la 
biroul, cât şi la domiciliul reclamantului. Mandatul nu conţinea nicio infor-
maţie despre motivele pentru care se credea că în urma percheziţiei apar-
tamentului reclamantului şi a biroului acestuia s-ar fi obţinut careva probe 
ale comiterii unei infracţiuni. Doar după ce poliţia a intrat în apartamentul 
reclamantului, acesta a fost invitat să predea telefonul mobil şi documentele 
referitoare la Rusman Ltd.

În plus, Curtea a observat că reclamantul nu era bănuit sau învinuit de 
comiterea unei infracţiuni sau activităţi ilegale. Pe de altă pare, la biroul său 
se aflau dosarele clienţilor săi. Luând în consideraţie faptul că percheziţia a 
avut loc la biroul reclamantului, care ar fi avut implicaţii asupra principiu-
lui confidenţialităţii avocat-client, Curtea se aştepta ca judecătorul să fi dat 
motive detaliate la autorizarea acestei măsuri, precum şi să prevadă măsuri 
speciale în vederea protecţiei materialelor protejate de secretul profesional. 
Mai mult ca atât, înainte de a fi eliminat din dosar de către ofiţerul de urmă-
rire penală, reclamantul a reprezentat o persoană în acel dosar, în legătură 
cu care a fost autorizată percheziţia. Astfel, organul de urmărire penală ar 
fi putut avea acces la documente obţinute de către reclamant în calitatea sa 
de reprezentant, ceea ce ar fi putut avea repercusiuni serioase în privinţa 
drepturilor clientului reclamantului prin prisma art. 6 CEDO. Prin urmare, 
trebuiau să fie respectate măsurile de precauţie la un nivel chiar şi mai înalt 
înainte ca percheziţia să fie autorizată. Totuşi judecătorul de instrucţie nu a 
analizat niciunul dintre aceste aspecte în decizia sa din 26 mai 2004.

În aceste circumstanţe, şi anume prin prisma formulării în termeni largi 
a mandatelor de percheziţie şi a absenţei vreunei măsuri de garanţie a con-
fidenţialităţii avocat-client, Curtea a constatat că autorităţile naţionale nu 
au adus motive „relevante şi suficiente” la eliberarea acestor mandate. Prin 
urmare, a avut loc violarea art. 8 CEDO.14 

Consacrând inviolabilitatea domiciliului, Constituţia Republicii Moldo-
va, în art. 29, pct. 1 arată că: Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni 
nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane 
fără consimţământul acesteia. În anumite situaţii, prevăzute expres de lege, 

14  <http://www.lhr.md/news/110.html> (vizitat la 16.09.2009).
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este admisă pătrunderea în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane chiar 
fără învoirea acesteia (art. 29, pct. 2 din Constituţia Republicii Moldova). 
Potrivit art. 29, pct. 3 din Constituţia Republicii Moldova, percheziţia poate 
fi ordonată şi efectuată numai în condiţiile legii.

De altfel, expresia în condiţiile legii înseamnă, de fapt, o trimitere la pre-
vederile codului de procedură penală, deoarece Constituţia nu poate intra în 
probleme de detaliu. Sediul materiei privind percheziţia o găsim în Titlul IV, 
Capitolul III, Secţiunea a IV-a a părţii generale ale CPP RM.

În acest compartiment structural al CPP RM percheziţia este reglementată 
deopotrivă cu ridicarea de obiecte, pornind de la unele aspecte care apropie 
esenţa şi natura juridică a acestor procedee probatorii. 

Temeiul percheziţiei este expus în art. 125 CPP RM: „Organul de ur-
mărire penală este în drept să efectueze percheziţie dacă din probele acu-
mulate sau din materialele de investigaţie operativă rezultă o presupunere 
rezonabilă că într-o anumită încăpere ori într-un alt loc sau la o anumită 
persoană se pot afla instrumente ce au fost destinate pentru a fi folosite sau 
au servit ca mijloace la săvârşirea infracţiunii, obiecte şi valori dobândite 
de pe urma infracţiunii, precum şi alte obiecte sau documente care ar putea 
avea importanţă pentru cauza penală şi care prin alte procedee probatorii 
nu pot fi obţinute.” 

Deci legislatorul specifică în calitate de condiţie a percheziţiei existenţa a 
unei presupuneri rezonabile privind existenţa mijloacelor materiale de probă 
într-o anumită încăpere ori într-un alt loc sau la o anumită persoană. Legea 
procesual-penală cere ca la baza presupunerii rezonabile privind existenţa 
mijloacelor materiale de probă întru-un anumit loc, să fie puse probele admi-
nistrate sau materialele de investigaţie operativă.

A. P. Râjakov consideră că la baza presupunerii rezonabile privind exis-
tenţa mijloacelor materiale de probă întru-un anumit loc, pot fi acceptate şi 
rezultatele activităţii investigativ-operative, însă nu în calitate de temei unic, 
şi independent pentru efectuarea percheziţiei.15 

R. H. Iakupov susţine, de asemenea, că pentru a efectua percheziţia, tre-
buie să existe probe administrate într-o cauză penală, care sunt în măsură a 
forma presupunerea întemeiată că obiectele sau înscrisurile ce pot avea im-

15  Рыжаков А. П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств, 
Москва, ИИД «Филинь», 1997, с. 37.
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portanţă pentru justa soluţionare a cauzelor penale se află într-un anumit loc 
(într-o încăpere sau asupra unei persoane).16 

Acelaşi sens îl are conţinutul art. 139, alin. (1) CPP al Austriei, care sti-
pulează temeiul faptic al percheziţiei: existenţa bănuielilor întemeiate despre 
faptul că la domiciliu sau în alte încăperi auxiliare se ascunde făptuitorul sau 
dacă în aceste încăperi pot fi ascunse obiecte..., care au importanţă pentru 
demararea urmăririi penale şi a judecăţii.17 

Instituţia juridică a percheziţiei vizând exercitarea unor drepturi şi liber-
tăţi îşi are temeiul fundamental în art. 29, pct.  2 din DUDO, în art. 8, pct. 2 
CEDO şi în art. 53 din Constituţia revizuită a României.

Percheziţia are ca efect restrângerea exercitării unor drepturi sau a unor 
libertăţi consacrate şi garantate atât în Constituţia Romaniei, precum: invio-
labilitatea domiciliului (art. 27), libertatea fizică sau de mişcare a persoanei 
(art. 23), dreptul la ocrotire a vieţii intime, familiale şi private (art. 26), in-
violabilitatea corespondenţei şi a celorlalte mijloace legale de comunicare 
(art. 28), precum şi reglementări internaţionale privind apărarea drepturilor 
omului: art. 8 – dreptul la respectarea vieţii private şi de familie din CEDO, 
cât şi în art. 53 din Constituţia revizuită a României. Atunci când prevede-
rile legale în materie sunt încălcate, autorităţile judiciare sunt obligate să 
intervină pentru restabilirea ordinii de drept. De asemenea, se poate deroga 
de la aceste norme pentru a proteja ordinea publică, drepturile şi libertăţile 
celorlalţi membri ai societăţii.

În art. 23, pct. 2 din Constituţia revizuită, referitor la cadrul şi limitele 
percheziţiei se dispune: „Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei per-
soane sunt permise numai în cazurile şi cu procedura prevăzută de lege.”

În anumite situaţii, precum executarea unui mandat de arestare sau a unei 
hotărâri judecătoreşti, înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea 
fizică sau bunurile unei persoane, prevenirea răspândirii unei epidemii se 
poate deroga, prin lege, de la aceste prevederi (art. 27, alin. (2) din Consti-
tuţia României). Potrivit alin. (3) şi (4) ale art. 27 din Constituţia României, 

16  Якупов Р. Х. Уголовный процесс. Учебник для вузов. Москва, Изд. «Зерцало», 1998, 
с. 252.
17  Бутов B. H. Уголовный процесс Австрии. Изд. Красноярскогo Университета, Крас-
ноярск, 1988, р. 68., citat de Tudor Osoianu în lucrarea: Desăvârşirea reglementării actelor 
de urmărire penală în procesul penal al Republicii Moldova, Chişinău, 2002.
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percheziţia domiciliară constituie o excepţie de la principiul inviolabilităţii 
domiciliului. De asemenea, percheziţia corporală constituie o excepţie de la 
principiul libertăţii individuale consacrat în art. 23 din Constituţia României.

În conflictul dintre dreptul „social” sau „procesual” de percheziţie şi drep-
tul individual asupra persoanei şi domiciliului s-a dat preferinţă dreptului so-
cial sau procesual; adică în mod excepţional, libertatea persoanei trebuie să 
sufere limitare, atingere în caz de percheziţie personală, iar inviolabilitatea 
domiciliului, în caz de percheziţie domiciliară; aceasta în interes procesual 
a trebuit să se impună acest sacrificiu dreptului individual asupra persoanei 
şi domiciliului, în interesul descoperirii şi asigurării probelor de vinovăţie 
sau a prinderii infractorilor şi deci în interesul pedepsirii infracţiunilor sau 
al apărării sociale; acestui interes procesual şi în acelaşi timp acestui interes 
social superior a trebuit să se supună dreptul individual; căci dacă pentru 
aceste interese superioare este sacrificată libertatea individuală prin deţine-
rea preventivă (măsura procesual-penală cea mai gravă), era inevitabil, ca să 
se admită şi un sacrificiu mai mic al dreptului individual prin percheziţii.18 

Se constată că fiind un act care afectează inviolabilitatea domiciliului 
constituantul, prin normă fundamentală, a reglementat numai aspectele esen-
ţiale ale percheziţiei domiciliare; ca urmare, percheziţia domiciliară se poate 
efectua în cadrul constituţional definit în mod deosebit de art. 23, pct. 2 şi 
art. 27 din Constituţie şi numai în cazurile, condiţiile, formele şi procedurile 
prevăzute de lege. Deci constituantul a lăsat la aprecierea şi reglementarea 
prin lege de către Parlament a cazurilor, condiţiilor, formelor şi procedu-
rilor percheziţiei. În temeiul acestor dispoziţii constituţionale şi, respectiv, 
al cadrului constituţional prestabilit, legiuitorul a reglementat în Codul de 
procedură penală instituţia percheziţiei.

Sub aspect procesual, percheziţia este reglementată în CPP Rom. (art. 
100-108), care vizează condiţiile în care aceasta poate interveni, modul şi 
timpul în care se poate desfăşura. 

Art. 100, alin. (1) CPP Rom. sunt specificate două situaţii alternative în 
calitate de temei de realizare a percheziţiei. Prima. Când persoana căreia i 
s-a cerut să predea vreun obiect sau vreun înscris dintre cele arătate în art. 
98 tăgăduieşte existenţa sau deţinerea acestora; a doua este una cu caracte-

18  Traian Pop. Drept procesual penal, vol. III. Ed.Tipografia Naţională S.A., Cluj, 1947, p. 
480.
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19  Olteanu Gabriel Ion, Ruiu Marin. Tactică criminalistică, 2009, p. 97 (343). Citat 
de Dabu Valerică, Boboc Enoiu Tudorel, în lucrarea Percheziţie. Infracţiune flagrantă. 
Constituţionalitate, <http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_34/det_54/179.doc> (vizitat la 
22.02.2010), p. 34.
20  Ţuculeanu Alexandru. Garanţiile inviolabilităţii domiciliului // Percheziţia domiciliară, 
Dreptul nr. 22, 1996, p. 61.
21  Osoianu Tudor, Orîndaş Victor. Procedură penală, partea generală. Curs universitar. 
Chişinău, 2004, p. 171.

rul cel mai general şi ar putea să cuprindă şi prima situaţie - ori de câte ori 
există indicii temeinice că efectuarea unei percheziţii este necesară pentru 
descoperirea şi strângerea probelor.

Al doilea caz nu permite delimitarea percheziţiei de alte procedee proba-
torii, deoarece este imposibil de conceput un procedeu probatoriu prevăzut 
de legislaţia procesual-penală, care s-ar realiza în lipsa unor indici temeinici, 
că acesta este necesar pentru descoperirea şi strângerea probelor.

Interpretând textul în cauză, apreciez că ipoteza a doua include situaţia la 
care face referire prima ipoteză, fiind, în ultima instanţă, o problemă de logi-
că a accepta că tăgăduirea existenţei sau deţinerii unuia dintre obiectele sau 
înscrisurile a cărui predare a fost solicitată poate constitui un indiciu temei-
nic că efectuarea unei percheziţii este necesară pentru descoperirea şi strân-
gerea probelor, implicit, deci pentru buna desfăşurare a procesului penal.19 

Legislatorul român a prevăzut în art. 100, alin. (2) CPP Rom., că perche-
ziţia poate fi domiciliară sau corporală. Doctrina şi practica procesual-penală 
din România tălmăceşte drept percheziţie la domiciliu atât percheziţiile în lo-
curile deschise (curţi, grădini etc.), cât şi în alte locuri închise (dependinţele 
locuinţei, autoturismele etc.). De asemenea, această noţiune include perche-
ziţia la locul de muncă ori în camera închiriată de cineva la hotel.20 

Doctrina procesual-penală a stabilit că pot fi percheziţionate atât încăpe-
rile de locuit (casă, apartament) cât şi încăperile auxiliare (beciurile, hamba-
rele şi alte construcţii gospodăreşti). De asemenea, pot fi percheziţionate în-
căperile şi construcţiile organizaţiilor, instituţiilor, întreprinderilor şi ale altor 
persoane juridice. Percheziţia unui lot de pământ (a împrejurimilor) este, de 
regulă, parte integrantă a percheziţiei încăperilor (curtea casei).21 

Potrivit art. 6, alin. (1), pct. 11 CPP RM prin domiciliu trebuie de înţeles 
locuinţă sau construcţia destinată pentru locuirea permanentă sau tempo-
rară a unei sau a mai multor persoane (casă, apartament, vilă, cameră la 
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hotel, cabină pe o navă maritimă sau fluvială), precum şi încăperile anexate 
nemijlocit la acestea, constituind o parte indivizibilă (verandă, terasă, man-
sardă, balcon, beci, un alt loc de uz comun). În volumul noţiunii de domi-
ciliu sunt incluse şi orice teren privat, automobil, navă maritimă şi fluvială 
privată, birou.

Din art. 155, alin. (2) al proiectului CPP Rom., rezultă că noţiunea de do-
miciliu trebuie să fie înţeleasă de organul judiciar în sens larg. Prin domiciliu 
se înţelege o locuinţă, încăpere, dependinţă, sediul unei persoane juridice sau 
al unei autorităţi publice sau orice alt spaţiu ce aparţine unei persoane fizice 
sau juridice.

Percheziţia, la rând cu alte acte procedurale ce conţin elemente de con-
strângere şi lezează drepturile constituţionale ale cetăţenilor, este reglemen-
tată cu lux de amănunte şi să fie pusă sub control judiciar.
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