Ordinul 73/2013 M.Of. 315 din 31-mai-2013

ORDIN nr. 73 din 27 mai 2013 privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri
delicte
Având în vedere prevederile art. 109, 110, 165, 214 şi 215 din Codul de procedură penală, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art. 942-947 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare, ale art. 24 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 şi art. 130 lit. c)
din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 17 din
Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului, republicată,
în aplicarea Deciziei Comitetului Executiv Schengen din 28 aprilie 1999 privind traficul ilegal cu arme de foc [SCH/Comex (99) 10],
ţinând seama de competenţele ce revin unităţilor Ministerului Afacerilor Interne potrivit art. 26 alin. (1) pct. 10, 16 şi
17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 19 alin. (1) lit. q) şi r) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, precum şi
potrivit art. 21 lit. m) şi u) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. 1
(1) Camerele de corpuri delicte se organizează şi funcţionează în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române,
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române sau, după caz, la
nivelul structurilor teritoriale ale acestor instituţii.
(2) În camerele de corpuri delicte se depun spre păstrare, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin, bunurile care
constituie mijloace materiale de probă, ridicate cu ocazia constatării sau cercetării unor infracţiuni, precum şi alte
categorii de bunuri ridicate potrivit legii de către personalul Ministerului Afacerilor Interne.
(3) În raport cu natura bunurilor ridicate, la nivelul unităţilor Ministerului Afacerilor Interne prevăzute la alin. (1) se
organizează, în condiţiile prezentului ordin, următoarele tipuri de camere de corpuri delicte:
a) camere de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special;
b) camere de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele ridicate;
c) camere de corpuri delicte în care se păstrează armele şi muniţiile;
d) camere de corpuri delicte în care păstrează substanţe aflate sub control naţional.
Art. 2
(1) Bunurile din categoria celor care se introduc în camera de corpuri delicte se predau la camerele de corpuri delicte
organizate la nivelul unităţii din care face parte personalul Ministerului Afacerilor Interne care le-a ridicat, cu excepţia
situaţiei în care organul de urmărire penală sau instanţa de judecată dispune altfel.
(2) Bunurile mobile pierdute sau abandonate ai căror proprietari sunt neidentificaţi se ridică şi se predau unităţii de
poliţie pe a cărei rază teritorială a fost găsit bunul respectiv.
(3) În cazul în care la nivelul unităţii nu este organizată o cameră de corpuri delicte, bunurile se depun la cea mai
apropiată cameră de corpuri delicte, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.
(4) Şeful/Comandantul unităţii stabileşte, prin dispoziţie/ordin de zi, camera de corpuri delicte la care se depun bunurile
în situaţia prevăzută la alin. (3).
(5) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) şi (4), între unităţile Ministerului Afacerilor Interne pot fi încheiate
protocoale de cooperare.
Art. 3
(1) Camerele de corpuri delicte se amenajează în încăperi special destinate, corespunzătoare depozitării fiecărei
categorii de bunuri în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, spaţioase, uscate, cu condiţii de aerisire,
dotate cu mijloace de depozitare şi identificare a obiectelor, asigurate cu uşi metalice sau grilaje metalice la uşi, grilaje
metalice la ferestre, sisteme de închidere şi de alarmare sigure, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în
muncă şi a celor de apărare împotriva incendiilor.
(2) Ordonatorii de credite la nivelul cărora sunt organizate camere de corpuri delicte alocă resursele necesare
conservării şi menţinerii stării tehnice corespunzătoare a bunurilor.
Art. 4
(1) Pentru executarea activităţilor specifice de primire, păstrare, predare şi evidenţă a bunurilor care se depun la
camera de corpuri delicte, şeful/comandantul unităţii desemnează, prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, un
poliţist/jandarm ori personal contractual în calitate de gestionar, cu respectarea condiţiilor legale privind ocuparea unei
funcţii cu atribuţii de gestiune, precum şi un înlocuitor al gestionarului, pentru perioada cât acesta lipseşte din
unitate/subunitate.
(2) Prin aceeaşi dispoziţie/ordin de zi pe unitate se stabilesc situaţiile în care înlocuitorul gestionarului îndeplineşte
atribuţiile acestuia. Perioadele de înlocuire nu vor depăşi 60 de zile, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr.
22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor
agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările ulterioare.
(3) Gestionarul este obligat la constituirea de garanţii, conform prevederilor Legii nr. 22/1969, cu modificările
ulterioare.
(4) Înlocuitorul gestionarului nu este obligat la constituirea de garanţii materiale.
(5) Încadrarea funcţiei de gestionar al camerei de corpuri delicte în care se păstrează armele şi muniţiile, precum şi a
funcţiei de înlocuitor se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind încadrarea funcţiilor în
compartimentele armament şi tehnici specială.
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Art. 5
(1) Gestionarii camerelor de corpuri delicte răspund de evidenţa, păstrarea, conservarea, gestionarea şi predarea spre
valorificare, în condiţiile legii, a bunurilor introduse în camerele de corpuri delicte.
(2) Pe timpul păstrării bunurilor, gestionarul asigură menţinerea ordinii şi curăţeniei, aerisirea încăperii, iar pentru
prevenirea degradării bunurilor din cauza dăunătorilor sau a rozătoarelor, solicită măsuri de dezinsecţie sau deratizare,
atunci când se impune.
Art. 6
Se interzic:
a) folosirea în alte scopuri a bunurilor ridicate în vederea confiscării, găsite ori abandonate, precum şi a celor care se
află depuse în camerele de corpuri delicte, de către personalul Ministerului Afacerilor Interne care le-a ridicat sau le-a
găsit, de către gestionari ori de către alte persoane;
b) substituirea, înlocuirea, modificarea sau orice alte operaţiuni de natură a afecta integritatea fizică a bunurilor depuse
în camera de corpuri delicte.
Art. 7
(1) În camera de corpuri delicte au acces doar gestionarul, persoanele care execută activităţi de control, precum şi
membrii comisiilor de predare-primire, inventariere, evaluare şi valorificare.
(2) În situaţia în care gestionarul lipseşte din unitate, accesul în camera de corpuri delicte este permis înlocuitorului
acestuia, în conformitate cu dispoziţiile/ordinele de zi pe unitate emise în condiţiile art. 4 alin. (2).
Art. 8
(1) În vederea cunoaşterii modului de soluţionare a cauzelor penale în care au fost ridicate bunuri, precum şi a
contestaţiilor introduse împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, gestionarii
camerelor de corpuri delicte sunt obligaţi să solicite în scris informaţiile necesare de la unităţile de parchet şi instanţele
judecătoreşti.
(2) Şefii unităţilor de poliţie care au avut în lucru cauzele în care s-au ridicat bunuri au obligaţia de a colabora cu
gestionarii pentru clarificarea situaţiei juridice a acestora şi de a propune măsuri pentru eficientizarea comunicării cu cei
în drept, în vederea atingerii acestui scop.
Art. 9
În situaţia în care se constată că organele prevăzute la art. 8 alin. (1) nu s-au pronunţat cu privire la bunurile în cauză,
gestionarul informează de îndată prim-procurorul sau preşedintele instanţei de judecată, pentru completarea
ordonanţei procurorului sau a hotărârii judecătoreşti, în sensul înlăturării omisiunilor.
Art. 10
(1) În situaţia în care a fost dispusă, potrivit legii, măsura restituirii bunurilor, informarea proprietarului sau a persoanei
îndreptăţite care are domiciliul pe teritoriul României cu privire la modul în care poate intra în posesia acestora se face
prin scrisoare recomandată sau afişare la domiciliu ori sediu, prin grija:
a) gestionarului, în cazul în care bunul este introdus în camera de corpuri delicte;
b) poliţistului/jandarmului care a lăsat bunul în custodie sau şefului acestuia, în cazul bunurilor lăsate în custodia unor
persoane fizice sau juridice.
(2) În situaţia în care proprietarul sau persoana îndreptăţită nu are domiciliul pe teritoriul României, informarea acesteia
se face prin scrisoare recomandată sau prin intermediul canalelor de cooperare poliţienească internaţională, în termen
de 30 de zile de la obţinerea deciziei de restituire.
Art. 11
Gestionarul, în cazul în care bunurile sunt introduse în camera de corpuri delicte, sau personalul Ministerului Afacerilor
Interne care a ridicat bunurile, în cazul celor lăsate în custodia unor persoane fizice ori juridice, are obligaţia de a verifica
apariţia situaţiilor ce fac posibilă valorificarea bunurilor anterior intrării în proprietatea statului şi de a sesiza, după caz:
a) şeful/comandantul unităţii, în vederea formulării cererii prevăzute la art. 6 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.
14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) procurorul competent, în vederea aplicării prevederilor art. 168 1 şi următoarele din Codul de procedură penală,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12
(1) Şefii/Comandanţii unităţilor desemnează, prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, o comisie care va executa controale
inopinate, ori de câte ori este nevoie, precum şi inventarierea faptică a bunurilor din camera de corpuri delicte, cu
ocazia inventarierii anuale a patrimoniului unităţii şi la schimbarea gestionarului.
(2) Înainte de începerea operaţiunii de control sau inventariere, gestionarul dă o declaraţie scrisă din care să rezulte
dacă gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare, dacă are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, primite cu
sau fără documente, dacă are plusuri ori lipsuri în gestiune despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţă, dacă a
primit sau a eliberat bunuri fără documente legale, precum şi dacă are documente de primire-eliberare care nu au fost
operate în evidenţa gestiunii.
(3) Gestionarul menţionează în declaraţia scrisă numărul şi data ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din
gestiune.
(4) Declaraţia se datează şi se semnează de gestionar şi de către comisia de control sau inventariere, care atestă că a
fost dată în prezenţa acesteia.
(5) Cu ocazia controalelor sau a inventarierilor se au în vedere existenţa şi integritatea bunurilor din gestiune, în raport
cu starea acestora la momentul introducerii în camera de corpuri delicte, modul de înregistrare şi evidenţă a bunurilor
introduse şi ieşite din gestiune, precum şi modul în care se respectă normele specifice.
(6) Concluziile desprinse în urma controalelor şi a inventarierilor se consemnează într-un proces-verbal ce se
înregistrează la secretariatul unităţii la nivelul căreia s-a constituit comisia. În cazul constatării unor nereguli, comisia
propune şefului/comandantului unităţii măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, declanşarea cercetării
administrative, disciplinare sau, după caz, sesizarea organelor competente, conform prevederilor legale.
(7) La finalizarea acţiunilor de control/inventariere, valorificarea rezultatelor acţiunilor respective va implica şi
actualizarea evidenţei specifice camerei de corpuri delicte, cu înregistrarea diminuării sau majorării cantităţilor de bunuri
gestionate în cameră.
Art. 13
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În situaţia în care intervin evenimente care afectează integritatea fizică a bunurilor din camerele de corpuri delicte,
gestionarul informează, de îndată, organul de urmărire penală care instrumentează cauza sau instanţa de judecată pe
rolul căreia se află aceasta, pentru luarea măsurilor ce se impun.
Art. 14
Declararea, evaluarea, distrugerea, predarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului se fac în condiţiile stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului, republicată.
Art. 15
Competenţele stabilite prin prezentul ordin şefilor/comandanţilor de unităţi referitoare la aprobarea documentelor de
introducere/scoatere a bunurilor în/din camera de corpuri delicte pot fi delegate în scris unui adjunct al acestora sau:
a) şefului serviciului de cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, în cazul structurilor Poliţiei Române;
b) şefului structurii din care face parte gestionatul camerei de corpuri delicte, în cazul structurilor Poliţiei de Frontieră
Române;
c) şefului serviciului de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, în cazul structurilor Jandarmeriei Române.
Art. 16
Şefii/Comandanţii de unităţi dispun măsurile necesare ţinerii evidenţei centralizate la nivel de unitate a bunurilor lăsate
în custodie.
Art. 17
Normele specifice privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte, în raport cu tipul acestora stabilit
potrivit art. 1 alin. (3), sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 18
(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 245/2010 privind
introducerea armelor şi muniţiilor în camerele de corpuri delicte ale Poliţiei Române, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 767 din 17 noiembrie 2010, se abrogă.
-****p. Ministrul afacerilor interne,
Constantin-Cătălin Chiper,
secretar de stat

ANEXA nr. 1: NORME SPECIFICE privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri
delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special
CAPIT OLUL I: Organizarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui
regim special
Art. 1
(1) Camerele de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special sunt organizate şi
funcţionează în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră,
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, precum şi la nivelul structurilor teritoriale ale acestor instituţii.
(2) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, camerele de corpuri delicte în care se păstrează bunuri
nesupuse unui regim special sunt organizate şi funcţionează în cadrul Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe
operative, iar la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratelor judeţene de poliţie, secţiilor
regionale de poliţie transporturi, poliţiilor municipale şi orăşeneşti, în cadrul structurilor de cazier judiciar, statistică şi
evidenţe operative.
(3) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, camerele de corpuri delicte în care se păstrează bunuri
nesupuse unui regim special sunt organizate şi funcţionează în cadrul Serviciului de evidenţă operativă, iar la nivelul
unităţilor teritoriale, în cadrul structurilor de evidenţă operativă.
(4) La nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, camerele de corpuri delicte în care se păstrează bunuri
nesupuse unui regim special sunt organizate şi funcţionează la sediile unităţilor de jandarmi, în cadrul
serviciilor/compartimentelor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale.
Art. 2
La camerele de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special se depun spre păstrare
următoarele categorii de bunuri:
a) bunurile ridicate în vederea confiscării speciale sau a reparării pagubelor produse prin infracţiuni;
b) bunurile care constituie mijloace materiale de probă, ridicate cu ocazia constatării sau cercetării unor infracţiuni;
c) bunurile ridicate în vederea confiscării/confiscate ca urmare a aplicării unor sancţiuni contravenţionale;
d) bunurile interzise la deţinere, găsite şi ridicate în vederea confiscării/confiscate cu ocazia controalelor în centrele de
reţinere şi arestare preventivă;
e) bunurile ridicate ca urmare a aplicării procedurii cooperării poliţieneşti internaţionale;
f) bunurile pierdute sau abandonate care se depun la organele de poliţie de către persoanele care le-au găsit;
g) substanţele aflate sub control naţional sau care au efecte psihotrope, altele decât cele prevăzute de Legea nr.
143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările
ulterioare, ambalate în mod corespunzător.
Art. 3
Este interzisă primirea în camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special a
următoarelor categorii de bunuri:
a) metale şi pietre preţioase ori obiecte confecţionate din acestea, mijloace de plată, titluri de valoare, acestea urmând
a se depune la Ministerul Finanţelor Publice, respectiv la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în termen de 48 de
ore de la întocmirea actului de constatare;
b) mijloace de plată în lei, care se depun, în termen de 48 de ore de la întocmirea actului de constatare, la unităţile
teritoriale ale Trezoreriei Statului, în contul bugetului de stat ori, după caz, se pun la dispoziţia organelor judiciare şi se
declară organelor de valorificare în acelaşi termen, împreună cu o copie a actului de constatare şi foaia de vărsământ;
c) mijloace de plată în valută neconvertibilă, care se depun la Banca Naţională a României în termen de 48 de ore de la
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întocmirea actului de constatare şi se declară organelor de valorificare în acelaşi termen, împreună cu o copie a actului
de constatare şi a procesului-verbal de predare-primire. Valuta se consemnează pe numele celui de la care a fost
ridicată şi la dispoziţia organului judiciar. Recipisele în original se depun la dosar;
d) mijloace de plată în valută liber convertibilă, care se depun, în termen de 48 de ore de la întocmirea actului de
constatare, în conturile în valută deschise la dispoziţia organelor de valorificare, la băncile comerciale selectate de
acestea, şi se declară organelor de valorificare în acelaşi termen, împreună cu o copie a actului de constatare şi foaia
de vărsământ. Valuta se consemnează pe numele celui de la care a fost ridicată şi la dispoziţia organului judiciar.
Recipisele în original se depun la dosar;
e) arme de foc şi muniţii, care se predau de către personalul care le-a ridicat la camera de corpuri delicte în care se
păstrează arme şi muniţii, organizată la nivelul structurilor Poliţiei Române sau la serviciile de logistică din cadrul Poliţiei
Române, în situaţia celor retrase spre casare;
f) substanţe stupefiante, care se predau de către personalul care le-a ridicat la camera de corpuri delicte în care se
păstrează droguri, organizată la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române sau, după caz, al unităţilor
subordonate;
g) substanţe şi materiale toxice, explozive, inflamabile, nucleare sau radioactive, care se lasă în custodia operatorilor
autorizaţi să desfăşoare activităţi cu astfel de substanţe;
h) medicamente şi materiale consumabile de utilitate medicală, materiale de natura obiectelor de inventar medicale,
aparatură medicală, care se predau de către personalul care le-a ridicat Ministerului Sănătăţii;
i) documente istorice, materiale de arhivă, obiecte, veşminte şi cărţi de cult, timbre filatelice, obiecte de artă sau
colecţii de valoare, care se predau de către personalul care le-a ridicat organelor de specialitate ale statului care au
competenţa de a gestiona astfel de bunuri sau către operatori autorizaţi să desfăşoare activităţi cu astfel de produse,
conform prevederilor legale;
j) material lemnos/combustibil solid şi cereale, care se predau de către personalul care le-a ridicat operatorilor
autorizaţi să desfăşoare activităţi cu astfel de produse;
k) deşeuri metalice şi alte bunuri care au un volum sau o masă însemnată, ce nu se pot depozita fizic în camerele de
corpuri delicte, care se lasă în custodia unor persoane fizice sau juridice de către personalul care le ridică;
l) bunuri de consum alimentar şi materii prime necesare pentru prepararea acestora, cu grad ridicat de perisabilitate
sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, păsările vii şi plantele, care se
predau, de îndată, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri
către populaţie şi se declară organelor de valorificare, în termen de 48 de ore, împreună cu procesul-verbal de predareprimire şi o copie de pe nota de intrare-recepţie întocmită de persoanele juridice specializate sau persoanele fizice
autorizate să comercializeze aceste bunuri;
m) mijloace materiale de probă purtătoare de urme biologice ce urmează a fi valorificate în activitatea de cercetare a
infracţiunilor, care nu sunt ambalate corespunzător de către specialişti pentru a fi conservate la camerele de corpuri
delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special, ce se depun în camere speciale de depozitare, care pot
asigura condiţii de conservare a urmelor biologice.
CAPIT OLUL II: Documentele în baza cărora se depun bunurile nesupuse unui regim special la
camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special
Art. 4
În vederea introducerii la camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special, bunurile ce
fac obiectul prezentelor norme specifice sunt însoţite de următoarele documente:
a) adresa de înaintare, prin care se solicită depunerea bunurilor, în cazul structurilor centrale, sau raportul aprobat de
şeful/comandantul unităţii la nivelul căreia este organizată camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri
nesupuse unui regim special, în cazul unităţilor teritoriale. Adresa şi raportul cuprind în mod obligatoriu numărul şi data
înregistrării dosarului penal, numărul unic şi unitatea de parchet unde a fost înregistrat dosarul, formaţiunea care
instrumentează cauza, seria şi numărul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în cazul aplicării
sancţiunii contravenţionale complementare a confiscării, datele de stare civilă ale persoanei de la care s-au ridicat
bunurile, enumerarea şi descrierea bunurilor;
b) copia procesului-verbal prin care s-au ridicat bunuri în vederea confiscării sau în vederea cercetării, în cazul
constatării ori cercetării unor infracţiuni, copia procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau actele
din care rezultă găsirea ori constatarea abandonării bunurilor;
c) după caz, fişa de custodie a mijloacelor de probă, prevăzută de reglementările interne privind procedura efectuării
cercetării la faţa locului, în situaţia în care aceasta se întocmeşte cu ocazia ridicării mijloacelor de probă;
d) după caz, copia ordonanţei procurorului sau a încheierii instanţei prin care s-a instituit sechestrul asigurător şi copia
procesului-verbal de aplicare a sechestrului.
Art. 5
În documentele prezentate la introducerea în camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui
regim special se realizează descrierea amănunţită a fiecărui bun, respectiv: denumirea, marca, modelul, seria şi
numărul, anul de fabricaţie, dimensiunile, starea calitativă, aspectul, starea de funcţionare, uzura, cantitatea, unitatea
de măsură şi orice alte date de individualizare şi identificare a acestora.
Art. 6
(1) Cu ocazia primirii bunurilor, gestionarul camerei de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim
special verifică personal, în mod amănunţit, existenţa fiecărui bun, concordanţa acestuia cu descrierea din procesulverbal, realitatea caracteristicilor şi cantităţilor descrise în actele de ridicare, iar în cazul existenţei unor nepotriviri sau a
necesităţii unor precizări care trebuie consemnate, face menţiune expresă despre acestea în dovada de primire pe care
ova elibera depunătorului.
(2) În situaţia bunurilor prezentate în diverse ambalaje şi sigilate, gestionarul camerei de corpuri delicte verifică
integritatea ambalajelor şi a sigiliului şi face menţiuni cu privire la acestea în dovada de primire.
Art. 7
(1) Introducerea bunurilor în camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special se face
în baza dovezii-tip, înseriată şi întocmită potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se
completează în două exemplare, exemplarul nr. 1 constituind document de justificare a predării bunurilor la cameră, iar
exemplarul nr. 2, împreună cu actele de constatare, reprezentând document de intrare în gestiune.
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(2) Operaţiunea este confirmată prin semnarea dovezii-tip de către predător, respectiv gestionar.
Art. 8
Gestionarul camerei de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special are obligaţia de a
înregistra în evidenţa tehnico-operativă bunurile nesupuse unui regim special în baza:
a) dovezii-tip de primire, înseriată, întocmită potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
b) procesului-verbal tip, înseriat, întocmit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se
completează în două exemplare, primul constituind actul de preluare de către cel în drept, iar cel de-al doilea, act de
scădere din gestiune;
c) registrului de evidenţă a bunurilor din camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim
special, întocmit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 9
(1) Depunerea bunurilor la camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special se face
de către personalul care le-a ridicat, cu respectarea următoarelor termene:
a) cel mult 5 zile lucrătoare de la data ridicării în vederea confiscării, în cazul constatării sau cercetării unor infracţiuni,
dacă bunurile nu sunt necesare la efectuarea unor acte procedurale;
b) cel mult două zile lucrătoare de la finalizarea expertizelor, constatărilor sau a altor acte procedurale la care acestea
au fost necesare;
c) cel mult două zile lucrătoare de la încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei;
d) cel mult două zile lucrătoare de la primirea/găsirea bunului pierdut/abandonat.
(2) În situaţia în care termenul de depunere nu este respectat, personalul care depune bunurile va motiva depăşirea
termenului în adresa sau raportul prin care se solicită introducerea.
CAPIT OLUL III: Modul şi termenele de păstrare a obiectelor în camera de corpuri delicte în care se
păstrează bunuri nesupuse unui regim special
Art. 10
(1) Bunurile primite se păstrează grupate, în raport cu succesiunea primirii acestora, în funcţie de cauze sau persoanele
de la care s-au ridicat, ambalate în saci, cutii sau alte mijloace destinate acestui scop şi prevăzute cu etichetă, pe care
se menţionează seria şi numărul dovezii de predare-primire şi numărul de ordine/poziţia din registrul de evidenţă a
bunurilor din camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special.
(2) Bunurile ridicate în cauze cu autori necunoscuţi se grupează, pe cât posibil, separat de celelalte obiecte.
Art. 11
(1) Bunurile ridicate în vederea confiscării se păstrează la camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri
nesupuse unui regim special, până la rămânerea definitivă a soluţiilor de confiscare sau de restituire.
(2) În cazul bunurilor găsite ai căror posesori legali nu au fost identificaţi, precum şi al celor considerate abandonate
potrivit legii se aplică procedura legală privind bunurile intrate în proprietatea privată a statului.
Art. 12
Bunurile intrate în proprietatea privată a statului care din punct de vedere calitativ şi al caracteristicilor corespund
nevoilor de dotare a unităţilor Ministerului Afacerilor Interne se comunică imediat structurilor de logistică, în vederea
efectuării demersurilor necesare intrării acestora în patrimoniul unităţii.
CAPIT OLUL IV: Scoaterea obiectelor din camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri
nesupuse unui regim special
Art. 13
Scoaterea din camerele de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special a bunurilor aflate
spre păstrare se face în baza raportului gestionarului, aprobat de şeful/comandantul unităţii, însoţit, după caz, de
următoarele documente:
a) hotărârea definitivă a instanţei de judecată;
b) ordonanţa sau rezoluţia emisă de procuror;
c) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în care sancţiunea contravenţională complementară a
confiscării a rămas definitivă;
d) cererea persoanei căreia îi aparţine bunul găsit, abandonat sau pentru care s-a dispus restituirea, aprobată de
şeful/comandantul unităţii;
e) documentele din care rezultă că bunurile au fost abandonate;
f) solicitarea scrisă a organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată de a pune bunurile la dispoziţia lor ori a
altor instituţii pentru efectuarea unor expertize sau a unor acte procedurale;
g) raportul organului de cercetare al poliţiei judiciare care instrumentează cauza, aprobat de şeful/comandantul unităţii
din care face parte, în cazul în care bunurile urmează a fi restituite de către acesta potrivit competenţelor stabilite de
Codul de procedură penală republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
h) solicitarea scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti, atunci când corpurile delicte trebuie să însoţească
dosarul penal.
Art. 14
Gestionarii camerelor de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special au obligaţia să declare
bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului organelor de valorificare, respectiv direcţiilor generale ale
finanţelor publice judeţene sau Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiilor finanţelor
publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la
data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu excepţia bunurilor care nu
îndeplinesc condiţiile legale de comercializare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare
a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate,
potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată (Normele
metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată).
Art. 15
Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare, cu
excepţia celor care fac obiectul Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire şi a celor care pot face, ca atare, obiectul unor prelucrări
ulterioare al căror rezultat poate fi comercializat, se distrug în prezenţa şi cu confirmarea prin semnătură a unei comisii
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de preluare şi distrugere, constituită în condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (6) din Normele metodologice aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată.
Art. 16
Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aflate în camerele de corpuri delicte în care se păstrează
bunuri nesupuse unui regim special, se predau, după caz, astfel:
a) direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti,
administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în
termen de 10 zile de la declararea lor organelor de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din
Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată;
b) executorilor judecătoreşti, în cazul bunurilor ridicate pentru asigurarea reparării pagubelor produse prin infracţiuni.
Art. 17
(1) Bunurile care constituie obiect al dreptului de autor, potrivit art. 7 şi 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor
şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, care au intrat, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului, în vederea distrugerii, se predau de gestionarii acestora Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, potrivit art.
19 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată.
(2) Bunurile dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se distrug în prezenţa şi cu confirmarea
comisiei de preluare şi distrugere prevăzute la art. 2 alin. (6) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 731/2007, republicată.
Art. 18
În cazul în care s-a dispus, în mod expres, distrugerea bunurilor confiscate, gestionarii sesizează, prin
şeful/comandantul unităţii, după caz, instanţa de judecată sau unitatea de parchet care a soluţionat dosarul penal,
pentru ase asigura prezenţa judecătorului sau a procurorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură
penală republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 19
Tutunurile prelucrate, confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau pentru distrugere
antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de tutun prelucrat, operatorilor înregistraţi sau importatorilor de astfel de
produse, după cum urmează:
a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de fabricaţie al antrepozitarilor autorizaţi, în nomenclatorul de
achiziţii al operatorilor înregistraţi sau al importatorilor se predau în totalitate acestora;
b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatoarele prevăzute la lit. a) se predau antrepozitarilor autorizaţi pentru
producţia de tutun prelucrat, a căror cotă de piaţă reprezintă peste 5%.
Art. 20
Predarea bunurilor din camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special se face pe
bază de proces-verbal tip, întocmit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se
completează în două exemplare, primul constituind actul de preluare de către cel în drept, iar cel de-al doilea, act de
scădere din gestiune.
Art. 21
(1) Restituirea bunurilor către persoanele îndreptăţite, în cauzele penale nesoluţionate definitiv, se efectuează prin
intermediul organului de cercetare al poliţiei judiciare care efectuează acte de urmărire penală în cauză.
(2) Restituirea/Predarea bunurilor lăsate în custodia persoanelor fizice sau juridice către persoanele îndreptăţite se va
efectua de către personalul care le-a ridicat şi le-a lăsat în custodie sau de către personalul anume desemnat de
şeful/comandantul unităţii.
Art. 22
Concomitent cu ieşirea din gestiune a bunurilor menţionate la art. 21, gestionarii efectuează menţiuni cu privire la
acest fapt în registrele de evidenţă.

ANEXA nr. 2: NORME SPECIFICE privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri
delicte în care se păstrează autovehiculele ridicate
CAPIT OLUL I: Organizarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele ridicate
Art. 1
(1) Camerele de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele ridicate sunt organizate şi funcţionează în cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române, precum şi la nivelul structurilor teritoriale ale acestor instituţii.
(2) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, camerele de corpuri delicte în care se păstrează autovehicule
ridicate sunt organizate şi funcţionează în cadrul Direcţiei Cazier judiciar, statistici şi evidenţe operative, iar la nivelul
Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratelor judeţene de poliţie, secţiilor regionale de poliţie
transporturi, poliţiilor municipale şi orăşeneşti, în cadrul structurilor de cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative.
(3) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, camerele de corpuri delicte în care se păstrează
autovehiculele ridicate sunt organizate şi funcţionează în cadrul Serviciului de evidenţă operativă, iar la nivelul unităţilor
teritoriale, în cadrul structurilor de evidenţă operativă.
(4) La nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, camerele de corpuri delicte în care se păstrează
autovehiculele ridicate sunt organizate şi funcţionează la sediile unităţilor de jandarmi, în cadrul
serviciilor/compartimentelor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale.
Art. 2
(1) Spaţiile de păstrare a autovehiculelor indisponibilizate sunt asigurate de structurile de logistică, la nivelul unităţilor în
care sunt organizate camerele de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate, în locuri
corespunzătoare, amenajate în acest scop, aflate în dotarea sau administrarea acestor unităţi.
(2) Aceste spaţii se amenajează de regulă, în garaje, ţarcuri acoperite, care pot asigura păstrarea autovehiculelor în
condiţii bune de conservare şi securitate.
Art. 3
(1) În sensul prezentelor norme specifice, termenul autovehicul include toate mijloacele de transport auto-moto,
utilaje, precum şi mijloacele de transport aerian şi naval.
(2) Motoarele auto-moto şi piesele de schimb aferente autovehiculelor sunt considerate bunuri comune.
(3) Motoarele auto-moto şi piesele de schimb aferente autovehiculelor se introduc la camera de corpuri delicte în care
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se păstrează autovehicule indisponibilizate, numai în situaţia în care spaţiul de depozitare poate asigura păstrarea şi
conservarea acestor bunuri în deplină siguranţă.
Art. 4
(1) În situaţia în care camera de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate se amenajează în
spaţii în care se depozitează şi alte autovehicule decât cele indisponibilizate, în vederea conservării şi asigurării
integrităţii acestora, alături de gestionarul prevăzut la art. 4 alin. (1) din ordin, se desemnează şi un custode.
(2) La nivelul Poliţiei Române, gestionarul va fi desemnat din cadrul structurilor de cazier judiciar, statistică şi evidenţe
operative, iar custodele din cadrul structurilor administrative sau de logistică.
(3) La nivelul Poliţiei de Frontieră Române, gestionarul va fi desemnat din cadrul structurilor de evidenţă operativă, iar
custodele, după caz, din cadrul structurilor administrative sau de logistică.
(4) La nivelul Jandarmeriei Române, gestionarul va fi desemnat din cadrul structurilor de prevenire şi combatere a
faptelor antisociale, iar custodele din cadrul structurilor de logistică.
(5) În situaţia în care camera de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate este organizată în
spaţii aparţinând altor instituţii sau persoane juridice, prin actul juridic încheiat cu acestea se va desemna custodele şi
se vor stabili obligaţiile acestuia.
CAPIT OLUL II: Categorii de autovehicule care pot fi introduse la camerele de corpuri delicte în care
se păstrează autovehiculele indisponibilizate
Art. 5
Autovehiculele indisponibilizate în vederea confiscării sau recuperării prejudiciului, de regulă, se lasă în custodia
persoanelor fizice ori juridice care pot asigura securitatea şi păstrarea acestora în condiţii optime.
Art. 6
(1) În situaţii temeinic justificate, autovehiculele indisponibilizate asupra cărora s-a instituit sechestru asigurător,
precum şi cele confiscate ca urmare a aplicării sancţiunii contravenţionale complementare se introduc la camera de
corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate organizată la nivelul unităţii din care face parte
personalul care le-a indisponibilizat sau unităţii din localitatea unde îşi are sediul unitatea de parchet competentă a
soluţiona cauza.
(2) În cazul cererilor de asistenţă judiciară internaţională în materie penală, autovehiculul indisponibilizat va fi predat la
camera de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate.
(3) La camerele de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate nu se introduc autovehiculele
indisponibilizate provizoriu pentru expertize sau constatări tehnico-ştiinţifice.
(4) Mijloacele plutitoare, precum şi mijloacele de transport aerian indisponibilizate, care din motive obiective nu au fost
lăsate în custodie, se păstrează în locuri special amenajate pentru staţionarea unor astfel de mijloace, din zona de
competenţă a organului care le-a indisponibilizat.
Art. 7
(1) Autovehiculele care au fost abandonate în urma accidentelor rutiere nu se introduc la camerele de corpuri delicte în
carele păstrează autovehiculele indisponibilizate.
(2) În cazul abandonării autovehiculelor avariate în urma accidentelor rutiere, documentele întocmite cu ocazia
constatării acestui fapt se comunică serviciilor/birourilor de cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, care
efectuează demersuri pentru a fi declarate organelor de valorificare, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 731/2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi
condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată.
CAPIT OLUL III: Documentele în baza cărora se introduc autovehiculele la camera de corpuri delicte
în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate
Art. 8
Autovehiculele se introduc la camera de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate în baza
următoarelor documente:
a) adresa de înaintare, prin care se solicită introducerea autovehiculelor, în cazul structurilor centrale sau raportul
depunătorului, în cazul unităţilor teritoriale, aprobate de şeful unităţii la nivelul căreia este organizată camera de corpuri
delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate. Adresa şi raportul cuprind în mod obligatoriu următoarele
date: numărul şi data înregistrării dosarului penal, numărul unic şi unitatea de parchet unde a fost înregistrat dosarul,
formaţiunea care instrumentează cauza penală, seria şi numărul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei, în cazul aplicării sancţiunii contravenţionale complementare a confiscării, datele de stare civilă ale
persoanei de la care s-a ridicat autovehiculul, descrierea autovehiculului;
b) copia procesului-verbal prin care s-a ridicat autovehiculul în vederea confiscării sau în vederea restituirii, copia
procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau documentele din care rezultă abandonarea
autovehiculului, precum şi demersurile efectuate pentru restituirea acestuia sau identificarea proprietarului;
c) copia ordonanţei procurorului sau a încheierii instanţei prin care s-a instituit sechestru asigurător şi copia procesuluiverbal de aplicare a sechestrului, în cazul aplicării acestei măsuri asigurătorii.
Art. 9
Documentele prezentate la introducerea în camera de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele
indisponibilizate cuprind descrierea amănunţită a autovehiculului, făcându-se menţiuni cu privire la marcă, an de
fabricaţie, serie motor şi şasiu, numărul de km înregistraţi la bord, numărul de cilindree, tipul motorului, puterea
motorului, capacitatea de transport, numărul de locuri, gradul de uzură apreciat în procent, culoarea, starea tehnică şi
funcţională, avarii ale caroseriei, precum şi orice alte date privind accesoriile interioare sau exterioare ale
autovehiculului.
CAPIT OLUL IV: T ermenele şi modul de depunere a autovehiculelor indisponibilizate în camera de
corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate
Art. 10
(1) Autovehiculele indisponibilizate se depun în camera de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele
indisponibilizate în termen de:
a) cel mult 5 zile lucrătoare de la data ridicării acestora în vederea confiscării sau recuperării prejudiciului sau de la data
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întocmirii actelor din care rezultă abandonarea autovehiculului;
b) cel mult două zile lucrătoare de la finalizarea expertizelor, constatărilor sau a altor acte procedurale, în cazul în care
acestea au fost necesare.
(2) În situaţia în care termenul de depunere nu este respectat, depăşirea termenului se motivează în adresa de
înaintare sau în raport.
Art. 11
(1) Personalul care a ridicat autovehiculul în vederea indisponibilizării îl va depune la camera de corpuri delicte în care se
păstrează autovehiculele indisponibilizate în prezenţa unei comisii formate din gestionar, un specialist cu pregătire
tehnică din cadrul serviciilor de logistică care au atribuţii privind asigurarea şi organizarea spaţiului de depozitare şi, după
caz, custode.
(2) Cu ocazia predării-primirii autovehiculului, comisia va proceda la efectuarea unei constatări cu privire la starea
tehnică a autovehiculului indisponibilizat şi la evaluarea stării fizice a acestuia.
(3) Membrii comisiei verifică, în mod amănunţit, concordanţa datelor înscrise în documentele de ridicare cu datele fizice
prezentate de autovehiculul în cauză, iar în cazul constatării unor neconcordanţe ori dacă se impun precizări
suplimentare, acestea se menţionează expres în dovada de predare-primire, pe care gestionarul o va elibera
depunătorului.
(4) Constatările membrilor comisiei se înscriu în fişa de inventariere şi evaluare a autovehiculului, denumită FIŞA M,
întocmită în 3 exemplare, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme
specifice. Primul exemplar însoţeşte autovehiculul indisponibilizat şi va rămâne la primitor, al doilea exemplar rămâne la
persoana care l-a ridicat în vederea confiscării şi care instrumentează cauza penală, iar al treilea însoţeşte dosarul
penal.
Art. 12
(1) Predarea autovehiculelor indisponibilizate se va face după efectuarea constatării tehnice, inventarierii şi a evaluării
de către comisia prevăzută la art. 11 şi întocmirea FIŞEI M, ocazie cu care se va proceda la sigilarea acestora, în
vederea asigurării unei depline securităţi, operaţiune ce se menţionează în dovada de predare-primire, încheiată între
persoana care a ridicat autovehiculul în vederea indisponibilizării şi gestionar.
(2) În situaţia în care este numit custode, autovehiculul indisponibilizat va fi predat de către gestionar acestuia,
întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de lăsare în custodie.
(3) Autovehiculele pot fi desigilate şi scoase temporar din spaţiul amenajat pentru menţinerea stării tehnice
corespunzătoare, precum şi în situaţii de excepţie, ocazionate de starea de necesitate, urmând ca acestea să fie
resigilate la finalizarea activităţilor necesare menţinerii stării tehnice corespunzătoare sau revenirea la situaţia de
normalitate în cazul stării de necesitate.
Art. 13
Gestionarul camerei de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate va emite dovada de primire
înseriată în care se va menţiona faptul că mijlocul auto indisponibilizat a fost sigilat în vederea asigurării unei securităţi
depline. Exemplarul nr. 1 al dovezii de primire se înmânează depunătorului.
Art. 14
După eliberarea dovezii de primire a autovehiculelor la camera de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele
indisponibilizate, gestionarul va înregistra în registrul de evidenţă, în ordine cronologică, fiecare lucrare pentru care a
eliberat dovadă de primire. La scoaterea autovehiculelor din camera de corpuri delicte în care se păstrează
autovehiculele indisponibilizate se fac menţiunile corespunzătoare în registrul de evidenţă.
Art. 15
Gestionarul camerei de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate este obligat să înregistreze
în evidenţa tehnico-operativă a bunurilor primite spre păstrare, în baza:
a) dovezii de primire, înseriată, întocmită potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se
completează în două exemplare, primul exemplar constituind act justificativ pentru personalul care depune bunurile
spre păstrare, iar cel de-al doilea, act de intrare în gestiune;
b) registrului de evidenţă a bunurilor din camera de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate,
stabilit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
c) procesului-verbal-tip, înseriat, întocmit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se
completează în două exemplare, primul constituind actul de preluare de către cel în drept, iar cel de-al doilea, act de
scădere din gestiune.
CAPIT OLUL V: Modul de păstrare, conservare şi valorificare a autovehiculelor indisponibilizate
Art. 16
Autovehiculele primite în gestiune se păstrează grupate în raport cu succesiunea primirii acestora, în funcţie de cauzele
penale sau de persoanele de la care s-au ridicat, fiind etichetate în vederea individualizării, cu menţionarea numărului de
ordine/poziţiei din registrul de evidenţă a bunurilor.
Art. 17
Pe timpul indisponibilizării autovehiculelor la camera de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele
indisponibilizate, specialistul cu pregătire tehnică din cadrul serviciilor de logistică care face parte din comisia de
specialitate ia măsurile necesare menţinerii stării tehnice corespunzătoare a acestora.
Art. 18
Cheile aferente autovehiculelor indisponibilizate sunt însoţite de o etichetă pe care se menţionează numărul de
ordine/poziţia din registrul de evidenţă, marca, modelul autovehiculului şi numărul de înmatriculare şi sunt păstrate întro cutie metalică, în interiorul camerei, dacă aceasta este amenajată în spaţii închise. Cheile pot fi păstrate şi în biroul
gestionarului camerei de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate, dacă spaţiul nu este
amenajat corespunzător.
Art. 19
(1) Autovehiculele indisponibilizate în vederea confiscării sau recuperării prejudiciului se păstrează la camera de corpuri
delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate până la rămânerea definitivă a hotărârilor judecătoreşti de
confiscare sau de restituire.
(2) Personalul care le-a ridicat sau organele de cercetare ale poliţiei judiciare care instrumentează cauzele penale în
care au fost abandonate autovehicule sunt obligate să întreprindă demersurile necesare pentru identificarea posesorilor
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legali şi, după caz, pentru informarea acestora în vederea intrării în posesia autovehiculelor. Rezultatul verificărilor se
comunică gestionarului camerei de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate.
(3) În cazul autovehiculelor ai căror posesori legali nu au fost identificaţi, precum şi al celor considerate ca abandonate
potrivit legii, se aplică procedura legală privind bunurile intrate în proprietatea privată a statului.
Art. 20
Autovehiculele intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care din punct de vedere tehnic, funcţional,
calitativ şi al caracteristicilor corespund nevoilor de dotare ale unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, se comunică, de
îndată, structurilor de logistică din inspectoratele generale, în vederea întocmirii formalităţilor necesare de trecere a lor
în patrimoniul unităţilor, potrivit dispoziţiilor legale în domeniu.
CAPIT OLUL VI: Scoaterea autovehiculelor din camera de corpuri delicte în care se păstrează
autovehiculele indisponibilizate
Art. 21
Scoaterea autovehiculelor indisponibilizate din camerele de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele
indisponibilizate se face numai în baza raportului gestionarului, aprobat de şeful unităţii, însoţit, după caz, de
următoarele documente:
a) hotărârea definitivă a instanţei de judecată;
b) ordonanţa sau rezoluţia procurorului;
c) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, prin care măsura confiscării a rămas definitivă;
d) cererea persoanei căreia îi aparţine autovehiculul abandonat, pentru care s-a dispus restituirea, aprobată de şeful
unităţii;
e) documente din care rezultă abandonul autovehiculului;
f) raportul organului de cercetare al poliţiei judiciare care instrumentează cauza, aprobat de şeful/comandantul unităţii
din care face parte, în cazul în care bunurile urmează a fi restituite de către acesta potrivit competenţelor stabilite de
Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
g) solicitarea scrisă a organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată de a pune bunurile la dispoziţia lor ori a
altor instituţii, pentru efectuarea unor expertize sau a unor acte procedurale.
Art. 22
(1) Predarea autovehiculelor către proprietar sau altă persoană îndreptăţită se face pe bază de proces-verbal-tip
înseriat, care se completează în două exemplare, primul constituind actul de preluare de către cei în drept, iar cel de-al
doilea, împreună cu actele care atestă existenţa unei situaţii de scoatere din camera de corpuri delicte în care se
păstrează autovehiculele indisponibilizate, act de scădere din gestiune.
(2) În cazurile în care autovehiculele sunt predate organelor de valorificare, scăderea din evidenţă se va face în baza
proceselor-verbale-tip înseriate, care poartă număr de înregistrare şi ştampilă din partea acestor organe.
(3) Predarea autovehiculelor indisponibilizate către persoanele îndreptăţite se va face de către gestionarul camerei de
corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate în prezenţa custodelui, consemnându-se în procesulverbal de predare-primire aspectele cu privire la starea tehnică a autovehiculului, în raport cu starea existentă la
momentul introducerii în camera de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate.
Art. 23
Gestionarii camerelor de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate au obligaţia să declare
autovehiculele intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului organelor de valorificare, respectiv direcţiilor
generale ale finanţelor publice judeţene sau Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti,
administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în
termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu
excepţia bunurilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Normele
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
731/2007, republicată (Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată).
Art. 24
Autovehiculele intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc condiţiile legale de
comercializare, se predau, pe bază de proces-verbal-tip înseriat, către societăţile comerciale specializate în colectarea
deşeurilor metalice, după ce au fost supuse unei comisii de preluare şi distrugere, constituită în condiţiile prevăzute de
art. 2 alin. (6) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată.

ANEXA nr. 21:
(- ANEXĂ la Normele specifice privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează
autovehiculele ridicate)
FIŞA M
FIŞA de inventariere şi evaluare a autovehiculului ridicat la data de ........................
FELUL AUTOVEHICULULUI* ...........................
Capitolul I:
1. Nr. şi data lucrării
penale/dosarului penal

4. Locul depozitării

2. Lucrătorii care instrumentează
cauza

5. Valoarea estimativă (RON)

3. Formaţiunea şi persoana care are
în custodie autovehiculul

6. Persoana de la care s-a ridicat
autovehiculul/locul abandonării

Capitolul II:
INDIC ATORI

SOLUŢIA PROPUSĂ
PARC HETULUI/DATA

OBSERVAŢII

1. marca
2. anul de fabricaţie
3. serie motor
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4. serie şasiu
5. nr. km înregistraţi la bord
6. cilindree (cm 3 )
7. tipul motorului
8. puterea motorului (c p.)
9. capacitatea de transport (tone)
10. numărul de locuri
11. grad de uzură apreciat (%)
12. starea tehnică şi funcţionare
13. nr. şi data soluţiei rămase
definitivă a parchetului sau instanţei
judecătoreşti

* Autoturisme,

autocamioane, microbuze, camionete, autoutilitare, bărci cu motor, motoare ataşabile.
Comisia de inventariere şi evaluare
......................
Persoana care predă auto
.....................

ANEXA nr. 3: NORME SPECIFICE privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri
delicte în care se păstrează arme şi muniţii
CAPIT OLUL I: Organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează arme şi
muniţii
Art. 1
Camerele de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii sunt organizate şi funcţionează în cadrul Direcţiei
cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, la nivelul Inspectoratului General ai Poliţiei Române şi în cadrul
serviciilor/birourilor cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului
Bucureşti şi al inspectoratelor judeţene de poliţie.
Art. 2
Pe lângă cerinţele prevăzute la art. 3 din ordin, camerele de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii trebuie:
a) să fie amenajate într-o încăpere situată într-o clădire care are asigurată pază înarmată;
b) să aibă sistem de alarmare conectat la camera ofiţerului de serviciu.
Art. 3
Gestionarii camerelor de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii pot fi numiţi şi din rândul celor care
gestionează camera de corpuri delicte pentru bunuri nesupuse unui regim special.
Art. 4
La camera de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii se depun următoarele bunuri:
a) arme şi muniţii ridicate de către poliţişti în vederea confiscării speciale sau a reparării pagubelor produse prin
infracţiuni;
b) arme şi muniţii care constituie mijloace materiale de probă, ridicate cu ocazia cercetării unor infracţiuni;
c) arme şi muniţii confiscate ca urmare a aplicării unor sancţiuni contravenţionale;
d) arme şi muniţii pierdute sau abandonate, inclusiv cele abandonate în vamă;
e) arme şi muniţii care au fost ridicate ca urmare a suspendării sau anulării dreptului de deţinere, port şi folosire a
armelor şi muniţiilor.
Art. 5
Este interzisă primirea în camera de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii a materialelor explozive,
substanţelor toxice şi radioactive, precum şi a altor bunuri decât cele prevăzute la art. 4.
Art. 6
Armele şi muniţiile retrase în vederea casării se predau direct structurilor de logistică, în condiţiile art. 19 şi 23.
CAPIT OLUL II: Documentele în baza cărora se depun armele şi muniţiile la camera de corpuri delicte
în care se păstrează arme şi muniţii
Art. 7
(1) În vederea introducerii la camera de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii, poliţiştii care le-au ridicat
ori găsit prezintă bunurile însoţite de următoarele documente:
a) adresă de înaintare, prin care se solicită depunerea bunurilor, avizată de către directorul Direcţiei cazier judiciar,
statistică şi evidenţe operative, în cazul celor care se depun la camera de corpuri delicte în care se păstrează arme şi
muniţii organizată la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sau raportul lucrătorului, aprobat de şeful unităţii
de poliţie la nivelul căreia este organizată camera de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii, la nivelul
unităţilor teritoriale. În cazul armelor ridicate de către alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, depunerea la
camera de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii se face pe bază de adresă semnată de şeful structurii;
b) copia procesului-verbal prin care s-a dispus ridicarea armelor şi muniţiilor în vederea confiscării sau în vederea
cercetării, copia procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau copia procesului-verbal prin care s-a
constatat abandonul ori găsirea unor arme şi muniţii fără proprietar;
c) copia referatului de declinare a competenţei către unitatea de parchet competentă, în situaţia în care armele în
cauză fac obiectul unei infracţiuni din competenţa exclusivă a procurorului;
d) copia raportului de constatare tehnico-ştiinţifică sau de expertiză criminalistică, dacă s-au efectuat în cauză;
e) fişa armei, completată doar pentru armele ce fac obiectul traficului ilegal, al cărei model este prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentele norme specifice;
f) după caz, fişa de custodie a mijloacelor de probă, prevăzută de reglementările interne privind procedura efectuării
cercetării la faţa locului, în situaţia în care aceasta se întocmeşte cu ocazia ridicării mijloacelor de probă.
(2) Adresa şi raportul prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind în mod obligatoriu: numărul şi data înregistrării dosarului
penal, numărul unic şi unitatea de parchet unde a fost înregistrat dosarul, formaţiunea care instrumentează cauza,
seria şi numărul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în cazul în care s-a dispus sancţiunea
contravenţională complementară a confiscării, datele de stare civilă ale persoanei de la care s-au ridicat armele şi
muniţiile, descrierea armelor şi muniţiilor (denumire, marca, model, calibru, serie, cantitatea şi orice alte date de
individualizare).
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Art. 8
(1) Fişa armei se completează doar pentru armele de foc care fac obiectul traficului ilegal, astfel cum este acesta
definit de prevederile Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegal de arme de foc, piese şi componente ale
acestora, precum şi de muniţii, adoptat la New York la 31 mai 2001, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, la care România a aderat prin
Legea nr. 9/2004.
(2) Completarea fişei armei se face, pentru fiecare armă în parte, de către poliţistul care depune armele de foc, iar
gestionarul camerei de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii verifică corectitudinea datelor completate
comparativ cu caracteristicile armei şi a documentelor însoţitoare.
(3) Nu se introduc în camera de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii arme de foc provenite din trafic
ilegal, pe baza unei fişe incomplete sau fără completarea fişei.
(4) În termen de 10 zile de la data introducerii armei ce face obiectul traficului ilegal, gestionarul este obligat să
transmită formaţiunii arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea o copie
a fişei armei. Excepţie fac cazurile în care armele şi muniţiile au fost introduse de către lucrători din cadrul formaţiunilor
arme, explozivi şi substanţe periculoase.
Art. 9
(1) Inspectoratul General al Poliţiei Române centralizează situaţiile statistice transmise de unităţile teritoriale cu privire
la traficul ilegal cu arme de foc.
(2) Inspectoratul General al Poliţiei Române transmite, în flecare an, până la data de 31 iulie, tuturor părţilor semnatare
ale Acordului dintre guvernele statelor Uniunii Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind
eliminarea controalelor de la frontierele lor comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, datele anuale naţionale
pentru anul precedent, prevăzute la alin. (1).
(3) Prevederile alin. (2) se aplică de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen,
în temeiul Deciziei Consiliului Uniunii Europene emise în acest sens.
CAPIT OLUL III: T ermenele şi modul de depunere a armelor şi muniţiilor în camera de corpuri delicte
în care se păstrează arme şi muniţii
Art. 10
(1) Poliţiştii care ridică ori preiau arme şi muniţii le predau în termen de 5 zile lucrătoare la camera de corpuri delicte în
care se păstrează arme şi muniţii din raza de competenţă a unităţii din care fac parte.
(2) În cazul armelor şi muniţiilor care sunt supuse unei constatări tehnico-ştiinţifice sau unei expertize, termenul de
predare este de două zile lucrătoare de la data finalizării acestor proceduri.
(3) În situaţia depăşirii termenului de predare, în adresa de înaintare sau raportul lucrătorului se motivează depăşirea
acestui termen.
(4) Armele şi muniţiile ridicate de către poliţiştii de frontieră şi jandarmi se predau în condiţiile Codului de procedură
penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, organelor de urmărire penală competente, împreună cu
actele întocmite, sau direct la camerele de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii, în cazul celor
abandonate în vamă.
Art. 11
(1) La introducerea în camera de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii, armele şi muniţiile se prezintă, de
regulă, nesigilate.
(2) Cu ocazia prezentării armelor şi muniţiilor, pentru a fi introduse la camera de corpuri delicte în care se păstrează
arme şi muniţii, gestionarul verifică existenţa fizică a bunurilor, concordanţa cu descrierea, caracteristicile şi cantităţile
înscrise în actele de ridicare, iar în cazul existenţei unor nepotriviri sau a necesităţii consemnării unor precizări
suplimentare, face menţiuni exprese despre acestea în dovada de primire pe care o eliberează depunătorului.
(3) După verificarea documentelor şi a bunurilor prezentate, gestionarul primeşte armele şi muniţiile în gestiune şi
întocmeşte o dovadă-tip, în două exemplare, semnată atât de către acesta, cât şi de către depunător, celui din urmă
fiindu-i predat primul exemplar al acestui document.
(4) În dovadă se consemnează date privind: gradul, numele şi prenumele depunătorului, unitatea de poliţie din care
face parte, numărul unic şi unitatea de parchet unde a fost înregistrat dosarul, formaţiunea care instrumentează cauza,
seria şi numărul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în cazul aplicării sancţiunii
contravenţionale complementare a confiscării, datele de stare civilă ale persoanei de la care s-au ridicat armele şi
muniţiile, descrierea armelor şi muniţiilor (denumire, marca, model, calibru, serie, cantitatea şi orice alte date de
individualizare).
CAPIT OLUL IV: Evidenţa armelor şi muniţiilor depuse la camera de corpuri delicte în care se
păstrează arme şi muniţii
Art. 12
După eliberarea dovezii de primire a armelor şi muniţiilor la camera de corpuri delicte în care se păstrează arme şi
muniţii, gestionarul consemnează în registrul de evidenţă, în ordine cronologică, fiecare lucrare pentru care a eliberat
dovadă de primire. La scoaterea bunurilor din camera de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii se fac
menţiuni corespunzătoare în registru.
Art. 13
Gestionarul camerei de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii este obligat să ţină la zi evidenţa tehnicooperativă a armelor şi muniţiilor primite spre păstrare, pe baza:
a) dovezii de primire, înseriată, stabilită potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se
completează în două exemplare, primul exemplar constituind act justificativ pentru poliţistul care depune bunurile spre
păstrare, iar cel de-al doilea, împreună cu actele de ridicare - act de intrare în gestiune;
b) registrului de evidenţă a bunurilor din camera de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii, stabilit potrivit
modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
c) procesului-verbal tip, înseriat, stabilit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne care se
completează în două exemplare, primul constituind actul de preluare de către cel în drept, iar cel de-al doilea, act de
scădere din gestiune.
CAPIT OLUL V: T ermenele şi modul de păstrare a armelor şi muniţiilor în camera de corpuri delicte în
care se păstrează arme şi muniţii
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Art. 14
(1) Armele şi muniţiile primite se păstrează grupate în raport cu succesiunea primirii acestora, pe cauze sau persoane,
ordonate în rastele, cutii ori alte mijloace destinate acestui scop, prevăzute cu o etichetă pe care se înscrie numărul
dovezii de primire şi numărul de ordine din registrul de evidenţă.
(2) Este interzisă păstrarea armelor încărcate cu muniţia aferentă.
(3) Pe timpul păstrării bunurilor, gestionarul este obligat să asigure întreţinerea acestora pentru a fi prevenită
degradarea sau distrugerea. Fac excepţie de la aceste prevederi, armele şi muniţiile introduse la camera de corpuri
delicte în care se păstrează arme şi muniţii, ambalate şi sigilate.
Art. 15
(1) Armele şi muniţiile ridicate în vederea confiscării se păstrează în camera de corpuri delicte în care se păstrează
arme şi muniţii până la rămânerea definitivă a soluţiilor de confiscare sau de restituire.
(2) Armele şi muniţiile găsite ai căror posesori legali nu au fost identificaţi, precum şi cele considerate ca abandonate
potrivit legii se păstrează în camerele de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii până la soluţionarea cauzei,
perioadă în care se fac demersurile necesare de către unitatea ce are în lucru cauza, pentru identificarea persoanei care
le-a pierdut sau abandonat.
Art. 16
Armele şi muniţiile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau în termen de maximum 15 zile
formaţiunilor logistice, în vederea dotării unităţilor de poliţie, valorificării sau, după caz, distrugerii, potrivit prevederilor
instituite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 17
Din comisia de inventariere desemnată potrivit art. 12 din ordin fac parte un reprezentant al structurii de cazier
judiciar, statistică şi evidenţe operative şi un reprezentant al structurii arme, explozivi, substanţe periculoase, iar în
cazul în care se constată nereguli de natură tehnică sau din punct de vedere al evidenţei tehnic-operative, poate fi
cooptat şi un specialist din cadrul structurii logistice.
CAPIT OLUL VI: Scoaterea armelor şi muniţiilor din camera de corpuri delicte în care se păstrează
arme şi muniţii
Art. 18
Scoaterea din camerele de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii a armelor şi muniţiilor aflate spre
păstrare se face numai în baza:
a) hotărârii definitive a instanţei de judecată;
b) ordonanţei sau rezoluţiei emise de procuror;
c) procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, devenit titlu executoriu;
d) cererii persoanei căreia îi aparţine arma şi/sau muniţia pierdută sau abandonată, pentru care s-a dispus restituirea
de către organul de urmărire penală ori de către instanţa de judecată, avizată de către formaţiunea arme, explozivi şi
substanţe periculoase şi aprobată de şeful unităţii de poliţie ori de înlocuitorul acestuia la conducere;
e) raportul organului de cercetare al poliţiei judiciare care instrumentează cauza, aprobat de şeful/comandantul unităţii
din care face parte, în cazul în care bunurile urmează a fi restituite de către acesta potrivit competenţelor stabilite de
Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
f) solicitării scrise a organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată de a pune bunurile la dispoziţia acestora
sau a altor instituţii pentru efectuarea unor constatări, expertize ori acte procedurale;
g) solicitării scrise a procurorului sau a instanţei judecătoreşti, când bunurile trebuie să însoţească dosarul penal.
Art. 19
Predarea armelor şi muniţiilor către formaţiunile logistice, lucrătorilor de poliţie care instrumentează cauza sau
persoanelor îndreptăţite se efectuează pe bază de proces-verbal înseriat, care se completează în două exemplare,
primul constituind actul de preluare de către cei în drept, iar cel de-al doilea, împreună cu actele care atestă existenţa
unei situaţii de scoatere din camera de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii, acte de scădere din
gestiune.
Art. 20
În cazul restituirii armelor şi muniţiilor persoanelor îndreptăţite, cererea de restituire este supusă avizării de către
formaţiunile arme, explozivi şi substanţe periculoase, care verifică dacă sunt îndeplinite formalităţile de înregistrare şi
autorizare a deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, potrivit normelor legale.
Art. 21
În cazul armelor şi muniţiilor care au fost ridicate ca urmare a suspendării sau anulării dreptului de deţinere, port şi
folosire a armelor şi muniţiilor, după pronunţarea unei soluţii definitive în cauză, gestionarul solicită formaţiunilor arme,
explozivi şi substanţe periculoase efectuarea de verificări privind îndeplinirea formalităţilor legale de către deţinător.
Art. 22
În situaţia în care proprietarul nu mai are dreptul de a deţine, purta şi folosi armament şi muniţie, gestionarul predă
armele şi muniţiile fie lucrătorilor din cadrul formaţiunilor arme, explozivi şi substanţe periculoase pentru a fi depuse în
magazinele autorizate, dacă proprietarul doreşte acest fapt, fie direcţiei/serviciilor de logistică, în cazul în care
proprietarul îşi dă acordul pentru casarea acestora.
Art. 23
Armele şi muniţiile retrase în vederea casării se predau formaţiunilor logistice în termen de 15 zile de la data retragerii.

ANEXA nr. 31:
(- ANEXĂ la Normele specifice privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează
arme şi muniţii)
FIŞA ARMEI RIDICATE (Se va completa cu datele disponibile.)
Date de referinţă despre caz
Instituţia/Serviciul
Nr. de referinţă naţional
Bunul ridicat
Procedura vamală
Metoda de detecţie
Metoda de disimulare (ascundere)
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Data comiterii faptei
Ora comiterii faptei
Ţara
Locaţia
Ţara de destinaţie
Arme de foc
Denumirea armei
Modelul armei
Producătorul
Ţara de fabricaţie
Tip
Subtip
Seria armei
Informaţii suplimentare
C alibrul
Modalităţi de transport
Nr. de înmatriculare
Ţara de înregistrare
Nr. de identificare al vehiculului
Marca
Model
C uloare
Tip
Informaţii suplimentare
Furat?
Ruta
Ruta - Puncte de trecere a frontierei şi ţări
Suspect/Autor
Suspect/Autor Suspect sau autor
Nume
Prenume
Ziua naşterii
Luna naşterii
Anul naşterii
Locul naşterii
Ţara de naştere
Poreclă
Informaţii suplimentare
Documente de identificare
Numărul documentului
Tipul documentului de identitate
Ţara emitentă
Data eliberării
Instituţia emitentă
Informaţii suplimentare
Modalităţi de comunicaţii
Tipul
Detalii
Operator
Ţara
Informaţii suplimentare

ANEXA nr. 4: NORME SPECIFICE privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri
delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional
CAPIT OLUL I: Organizarea şi funcţionarea camerei de corpuri delicte în care se păstrează substanţe
aflate sub control naţional
Art. 1
(1) Camera de corpuri delicte destinată depozitării în condiţii de siguranţă a substanţelor aflate sub control naţional,
astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, cu modificările şi completările ulterioare, se organizează şi funcţionează la nivelul Direcţiei cazier judiciar,
statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(2) În funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de dotarea tehnico-materială, inspectorul general poate dispune
înfiinţarea unor camere de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional la unităţile
teritoriale ale Poliţiei Române.
Art. 2
Camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional se amenajează într-un spaţiu
special destinat, aparţinând Inspectoratului General al Poliţiei Române, care trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii tehnice:
a) să fie situat într-o incintă care are asigurată pază armată;
b) să fie spaţios şi bine aerisit;
c) să fie asigurat cu uşi metalice, prevăzute cu sisteme sigure de închidere şi grilaje de fier la ferestre; uşile vor avea
câte 3 sisteme de închidere, cu chei diferite;
d) să aibă sisteme de alarmare;
e) să fie dotat cu rafturi, mijloace de manipulare, depozitare şi identificare a bunurilor, de natură a preveni deteriorarea
mecanică şi fizică a produselor, precum şi confundarea acestora;
f) să fie prevăzut cu sisteme specifice de stingere a incendiilor, în funcţie de natura produselor depozitate.
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Art. 3
(1) Prin aceeaşi dispoziţie prin care au fost numiţi gestionarul şi înlocuitorul acestuia potrivit art. 4 din ordin, se
desemnează 2 poliţişti titulari şi 2 înlocuitori ai acestora, care însoţesc gestionarul în mod permanent la deschiderea
camerei de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional, la operaţiunile pe care acesta le
efectuează în incintă, precum şi la închiderea acesteia.
(2) Atât gestionarul/înlocuitorul, cât şi cei 2 poliţişti/înlocuitori desemnaţi să însoţească gestionarul vor avea în posesie
câte o cheie separată pentru câte una dintre încuietori.
(3) Intrarea în depozit se face după verificarea sigiliilor de pe uşa de acces, care se aplică de către fiecare dintre cei 3
poliţişti la părăsirea incintei.
(4) La fiecare intrare-ieşire în/din depozit se întocmeşte un proces-verbal, în care se consemnează gradul, numele şi
prenumele celor 3 persoane, numerele de sigilii găsite aplicate la deschidere, felul operaţiunilor efectuate, cu descrierea
sumară a acestora, ora de intrare şi ieşire din depozit, numerele sigiliilor aplicate la închidere.
(5) În situaţiile în care se introduc sau se scot cantităţi mari de substanţe, pentru a căror manipulare sunt necesare
mai multe persoane, în procesul-verbal se consemnează numele şi prenumele acestora, documentul fiind semnat şi de
cei menţionaţi.
CAPIT OLUL II: Categoriile de substanţe care se depun la camera de corpuri delicte în care se
păstrează substanţe aflate sub control naţional
Art. 4
(1) La camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional se depun spre păstrare
următoarele categorii de substanţe:
a) substanţe aflate sub control naţional potrivit Legii nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
b) bunurile ridicate care poartă urme de substanţe aflate sub control naţional;
c) substanţele aflate sub control naţional care au fost înlocuite în cazul livrărilor supravegheate.
(2) Precursorii de droguri se introduc la camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control
naţional doar în situaţia în care nu se pot preda unor operatori autorizaţi.
(3) Substanţele aflate sub control naţional sau care au efecte psihotrope, altele decât cele prevăzute de Legea nr.
143/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc în camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri
comune.
(4) Este interzisă depozitarea în camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional a
inhalanţilor toxici cu pericol ridicat de contaminare.
Art. 5
(1) Substanţele aflate sub control naţional şi bunurile care poartă urme de astfel de substanţe se predau la camera de
corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional în următoarele condiţii:
a) ambalate de aşa manieră încât să se evite scurgeri materiale ale substanţelor;
b) ambalajele să aibă sigiliul laboratorului care a efectuat constatarea tehnico-ştiinţifică sau expertiza, aplicat pe ceară
roşie sau pe alt material cu durabilitate;
c) între sistemul de asigurare a ambalajului şi sigiliu se intercalează o etichetă pe care se menţionează: numărul cauzei
penale, numărul de înregistrare a constatării tehnico-ştiinţifice sau a expertizei, după caz, cu indicarea laboratorului care
a efectuat-o, a conţinutului ambalajului şi a masei substanţei;
d) la aplicarea sigiliilor se are în vedere ca acestea să facă imposibilă deschiderea ambalajului sau substituirea
substanţei.
(2) Substanţele aflate sub control naţional sunt însoţite de contraprobe ambalate, sigilate şi etichetate în modalităţile
prevăzute mai sus.
(3) În cazul unor cantităţi mici de substanţă care se înscriu în limitele stabilite conform practicii internaţionale, acestea
se predau fără contraprobă şi urmează regimul acestora din urmă.
(4) În acelaşi mod se procedează şi în cazul drogurilor şi precursorilor care au fost înlocuiţi în cadrul livrărilor
supravegheate, situaţie în care pe eticheta ataşată se menţionează numai datele de identificare a cazului, astfel încât
să se asigure conspirativitatea acţiunii.
Art. 6
Este interzisă primirea spre păstrare temporară a substanţelor pentru care nu există constatare tehnico-ştiinţifică sau
expertiză din care să rezulte cu certitudine că acestea fac parte din categoria celor prevăzute la art. 4.
Art. 7
În mod excepţional, în situaţiile în care, datorită disimulării în anumite materiale sau ambalaje, substanţele nu pot fi
separate, acestea sunt primite spre păstrare aşa cum se găsesc, fără ambalare şi sigilare-tip, însă cu luarea unor
măsuri speciale care să nu permită substituirea.
CAPIT OLUL III: Documentele în baza cărora se depun substanţele la camera de corpuri delicte în
care se păstrează substanţe aflate sub control naţional şi termenele în care se depun
Art. 8
(1) Depunerea acestor categorii de substanţe la camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub
control naţional se efectuează în baza unei solicitări scrise, adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe
operative, în care se menţionează numărul şi data înregistrării cauzei penale, numărul unic şi unitatea de parchet
competentă, datele de stare civilă ale persoanei de la care s-au ridicat sau date privind locul şi data unde au fost
descoperite, în situaţia cauzelor cu autor necunoscut, felul substanţei, greutatea netă a acesteia, greutatea
contraprobei şi numerele sigiliilor aplicate pe ambalaje, împreună cu următoarele documente:
a) copia procesului-verbal de ridicare;
b) copia raportului de constatare tehnico-ştiinţifică sau expertiză, după caz.
(2) În cazul substanţelor şi precursorilor înlocuiţi în cadrul unor livrări supravegheate, introducerea acestora în camera
de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional se face pe baza unei adrese semnate de
către directorul Direcţiei de combatere a criminalităţii organizate, ce conţine datele care să asigure conspirativitatea
cazului, însoţită de raportul de constatare tehnico-ştiinţifică.
Art. 9
(1) Termenul de predare la camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional a
substanţelor respective este de două zile lucrătoare de la data ridicării acestora de la laboratorul de analiză.
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(2) În situaţii bine justificate, termenul poate fi prelungit cu încă 5 zile, depăşirea termenului urmând a fi justificată în
adresa de înaintare a substanţelor la camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control
naţional.
Art. 10
(1) La nivelul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate se poate asigura păstrarea temporară, în condiţii de
siguranţă, a substanţelor ridicate de la laboratoarele de analiză, până la predarea la camera de corpuri delicte în care se
păstrează substanţe aflate sub control naţional.
(2) Păstrarea temporară a substanţelor la nivelul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate nu trebuie să
depăşească o perioadă de 30 zile de la data ridicării substanţelor de la laboratorul de analiză.
Art. 11
(1) Cu ocazia primirii substanţelor, gestionarul camerei de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub
control naţional verifică existenţa fizică şi aspectele descrise în documentele de predare, numerele sigiliilor aplicate şi
integritatea ambalajului.
(2) În situaţia constatării unor neconcordanţe, gestionarul refuză primirea substanţelor, până la clarificarea situaţiei.
(3) După preluarea substanţelor, gestionarul eliberează dovada-tip care este semnată inclusiv de către cel care a făcut
predarea.
Art. 12
Gestionarul camerei de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional este obligat să
înregistreze în evidenţa tehnico-operativă bunurile şi substanţele primite spre păstrare, pe baza:
a) dovezii de primire, înseriată, stabilită potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se
completează în două exemplare, primul exemplar constituind act justificativ pentru poliţistul predător, iar cel de-al
doilea împreună cu documentele însoţitoare, act de intrare în gestiune;
b) registrului de evidenţă a bunurilor din camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control
naţional stabilit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
c) procesului-verbal-tip, înseriat, stabilit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se
completează în două exemplare, primul constituind actul de preluare de către cel în drept, iar cel de-al doilea, act de
scădere din gestiune.
CAPIT OLUL IV: Modul şi termenele de păstrare a substanţelor în camera de corpuri delicte în care se
păstrează substanţe aflate sub control naţional
Art. 13
(1) Substanţele primite de gestionar pentru a fi introduse la camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe
aflate sub control naţional se păstrează temporar, în condiţii de siguranţă, cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii,
în spaţiile alocate Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, până la introducerea acestora în camera de
corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional conform procedurii prevăzute la art. 3 alin.
(3)-(5).
(2) Transportul substanţelor la depozitul unde este amenajată camera de corpuri delicte în care se păstrează
substanţe aflate sub control naţional se efectuează cu o autospecială, de către gestionar, împreună cu cei 2 poliţişti
desemnaţi conform prevederilor art. 3 alin. (1).
(3) La depunerea substanţelor în camera de corpuri delicte gestionarul procedează la verificarea existenţei fizice şi a
aspectelor descrise în documentele de predare, numerele sigiliilor aplicate şi integritatea ambalajului.
Art. 14
(1) Substanţele ridicate în vederea distrugerii se păstrează grupate în raport cu succesiunea primirii acestora, pe cauze
şi persoane, precum şi după natura lor, aplicându-se pe fiecare o etichetă pe care se înscrie numărul de ordine/poziţia
din registrul de evidenţă a bunurilor şi anul introducerii.
(2) Pentru evitarea unor confuzii, contraprobele se păstrează separat de substanţele primite în vederea distrugerii,
urmărindu-se aceleaşi reguli de ordonare şi etichetare menţionate anterior.
(3) Cantităţile mici de substanţe, de la care nu s-au prelevat contraprobe, se păstrează în regim de contraprobe.
Art. 15
(1) Substanţele primite în vederea distrugerii se păstrează până la constituirea comisiei prevăzute de lege şi asigurarea
condiţiilor necesare pentru ca distrugerea să se facă în condiţii optime.
(2) Contraprobele se păstrează până la împlinirea termenului de prescripţie a faptei ce face obiectul dosarului penal în
care au fost ridicate. Acestea se distrug odată cu cantităţile de substanţe primite în vederea distrugerii cu ocazia primei
operaţiuni ulterioare rămânerii definitivă a măsurii de confiscare.
(3) Drogurile şi precursorii care au fost înlocuiţi în cazul livrărilor supravegheate se scot din gestiune la finalizarea
operaţiunii, după care se procedează astfel:
a) substanţele scoase sunt reintroduse în camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control
naţional prin emiterea unei noi dovezi, urmându-se procedura ulterioară obişnuită;
b) precursorii se predau organului de cercetare al poliţiei judiciare care instrumentează cauza penală, în vederea
depunerii la unităţile autorizate să-i folosească.
CAPIT OLUL V: Scoaterea substanţelor din camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe
aflate sub control naţional
Art. 16
(1) Scoaterea substanţelor din camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional se
face în baza:
a) raportului gestionarului, aprobat de inspectorul general sau de înlocuitorul acestuia aflat la conducere, pentru
substanţele ce urmează a fi distruse;
b) raportului lucrătorului care instrumentează cauza, aprobat de directorul Direcţiei de combatere a criminalităţii
organizate şi avizat de şeful Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, în cazul substanţelor stupefiante şi
al precursorilor înlocuiţi în cadrul unei livrări supravegheate;
c) raportului directorului Direcţiei de combatere a criminalităţii organizate, aprobat de inspectorul general, în cazul în
care substanţele sunt necesare în vederea unor operaţiuni speciale;
d) adresei parchetului sau a instanţei, însoţită, după caz, de ordonanţa procurorului sau de încheierea instanţei prin care
s-a dispus o nouă constatare tehnico-ştiinţifică sau expertiză;
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e) solicitării unităţilor care au în dotare câini de serviciu, avizată de către directorul Direcţiei de combatere a criminalităţii
organizate şi aprobată de inspectorul general al Poliţiei Române sau solicitării formulate în condiţiile stabilite prin
protocolul prevăzut la art. 39;
f) raportului comisiei de verificare a gestiunii, aprobat de şeful Direcţiei cazier judiciar şi evidenţă operativă, în situaţiile
în care pe perioada depozitării s-au deteriorat ambalajele, astfel încât a fost afectată sau există posibilitatea afectării
conţinutului acestora, precum şi în cazul în care, datorită timpului, sigiliul aplicat s-a deteriorat şi ar putea prezenta
suspiciuni de violare, urmând ca substanţele să fie resigilate de Laboratorul central de analiză şi profil al drogurilor.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), scoaterea din depozit este efectuată de către gestionar în prezenţa celor 2
poliţişti desemnaţi potrivit art. 3 alin. (1) şi a personalului însărcinat cu efectuarea transportului până la locul distrugerii.
(3) În toate cazurile, scoaterea din camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional
se va consemna în procesul-verbal-tip înseriat stabilit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne,
ce se întocmeşte în două exemplare, primul constituind act de preluare de către cei în drept, iar cel de-al doilea, act de
scădere din gestiune.
(4) În situaţia în care, cu ocazia predării-primirii, se constată diferenţe în plus sau în minus, substanţele se reţin în
depozit, urmând ca predarea acestora să se facă numai după clarificarea situaţiei.
CAPIT OLUL VI: Distrugerea substanţelor aflate sub control naţional
Art. 17
(1) În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.
(2) Sunt exceptate de la distrugere, potrivit art. 18 alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările
ulterioare:
a) medicamentele utilizabile care au fost remise farmaciilor sau unităţilor spitaliceşti, după avizul prealabil al Agenţiei
Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii;
b) plantele şi substanţele utilizabile în industria farmaceutică sau în altă industrie, în funcţie de natura acestora, care au
fost remise unui operator economic public sau privat autorizat să le utilizeze ori să le exporte;
c) unele cantităţi corespunzătoare, care se păstrează în scop didactic şi de cercetare ştiinţifică sau au fost remise
instituţiilor care deţin câini şi alte animale antrenate pentru depistarea drogurilor, pentru pregătirea şi menţinerea
antrenamentului acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale.
Art. 18
Distrugerea drogurilor se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, în prezenţa unei comisii
constituite potrivit Legii nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care are următoarea componenţă:
a) un procuror din cadrul Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
b) un reprezentant al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
c) un ofiţer specialist din cadrul Direcţiei de combatere a criminalităţii organizate;
d) un ofiţer din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog;
e) gestionarul camerei de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional.
Art. 19
(1) Transportul drogurilor spre locul de incinerare se realizează cu mijloace auto tip autodubă, prevăzute cu sisteme
sigure de încuietori la portiere, sigilate, după încărcare, cu sigiliul tip M.A.I. al gestionarului camerei de corpuri delicte în
care se păstrează substanţe aflate sub control naţional.
(2) Deplasarea se efectuează pe un itinerar prestabilit, fără opriri, mijlocul auto fiind asigurat cu pază înarmată în
cabina conducătorului şi escortă înarmată.
(3) Paza şi escorta se asigură de către Serviciul independent pentru intervenţii şi acţiuni speciale din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(4) Comisia de distrugere însoţeşte în permanenţă substanţele stupefiante, atât pe traseul de deplasare, până la locul
unde se efectuează distrugerea, cât şi la operaţiunile de încărcare/descărcare.
Art. 20
(1) Înainte de a se trece la activitatea de incinerare, comisia verifică existenţa faptică a drogurilor transportate.
(2) Incinerarea propriu-zisă se realizează de către personalul ce deserveşte instalaţia de ardere, sub stricta
supraveghere a membrilor comisiei şi a personalului de pază înarmat, pus la dispoziţie de către Serviciul independent
pentru intervenţii şi acţiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(3) Este interzis accesul unor persoane străine la activitatea de distrugere ce se execută.
(4) La terminarea operaţiunii, comisia se asigură de distrugerea completă a drogurilor, după care întocmeşte procesulverbal de distrugere, în 5 exemplare (câte un exemplar pentru fiecare membru al comisiei), în care se consemnează în
detaliu:
a) data şi locul executării operaţiunii;
b) persoanele participante şi calitatea acestora;
c) cantităţile de droguri distruse, pe tipuri de substanţe;
d) descrierea metodei folosite;
e) aspecte despre care membrii comisiei apreciază că se impun a fi consemnate;
f) ora începerii şi încheierii operaţiunii de distrugere.
(5) Procesul-verbal de distrugere este semnat, în mod obligatoriu, de către toţi membrii comisiei şi de către toate
persoanele participante la distrugere.
Art. 21
Gestionarul camerei de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional operează în registrul
de evidenţă orice operaţiune cu privire la scoaterea şi/sau introducerea bunurilor şi substanţelor în/din gestiune.
Art. 22
(1) Ambalajele, substanţele ori alte obiecte folosite la ascunderea drogurilor şi precursorilor şi care nu prezintă niciun
risc sau pericol de contaminare se valorifică conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Bunurile prevăzute la alin. (1), fără valoare ori care prezintă riscuri sau pericole de contaminare, se distrug odată
cu drogurile, după procedura prevăzută de prezentele norme specifice.
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CAPIT OLUL VII: Distribuirea, manipularea, folosirea şi păstrarea drogurilor necesare desfăşurării
antrenamentelor câinilor de serviciu antidrog
Art. 23
În îndeplinirea atribuţiilor specifice, Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră Română au în dotare şi folosesc câini de
serviciu, special pregătiţi şi antrenaţi pentru depistarea drogurilor.
Art. 24
Drogurile necesare pregătirii câinilor de serviciu la Centrul Chinologic"Dr. Aurel Greblea" Sibiu, precum şi antrenării
acestora la nivelul unităţilor Ministerului Afacerilor Interne care îi au în dotare se pun la dispoziţie de către Inspectoratul
General al Poliţiei Române, din cantităţile de droguri depuse la camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe
aflate sub control naţional asupra cărora a fost dispusă măsura confiscării rămasă definitivă.
Art. 25
(1) Cantităţile de droguri care se pun la dispoziţie sunt următoarele:
a) pentru Centrul Chinologic "Dr. Aurel Greblea" Sibiu: un kilogram de heroină, un kilogram de cocaină, un kilogram de
amfetamine, un kilogram de haşiş, un kilogram de canabis şi 200 de comprimate de ecstasy;
b) pentru unităţile care au în dotare câini de serviciu antidrog: 20 grame de heroină, 20 grame de cocaină, 20 grame
de amfetamine, 20 grame de haşiş, 20 grame de canabis şi 20 de comprimate de ecstasy, pentru fiecare câine
antidrog.
(2) Durata de utilizare a drogurilor pentru pregătirea/antrenamentul câinilor este de 3 ani de la data ridicării de la
camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional.
(3) În situaţii justificate se poate solicita Inspectoratului General al Poliţiei Române punerea la dispoziţie şi, respectiv,
restituirea anumitor cantităţi de droguri înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (2).
Art. 26
(1) În vederea obţinerii drogurilor, unităţile care au în dotare câini de serviciu antidrog adresează Inspectoratului
General al Poliţiei Române o cerere cuprinzând cantităţile necesare, precum şi persoanele împuternicite cu ridicarea
acestora.
(2) Cererea se analizează de către directorul Direcţiei de combatere a criminalităţii organizate, iar în cazul în care sunt
îndeplinite condiţiile legale, aceasta se supune aprobării inspectorului general al Poliţiei Române.
(3) Pentru obţinerea drogurilor necesare pregătirii/ antrenamentului câinilor aflaţi în dotarea Poliţiei Române, cererea
prevăzută la alin. (1) este formulată de către brigăzile de combatere a criminalităţii organizate, respectiv de către
Centrul Chinologic "Dr. Aurel Greblea" Sibiu.
(4) Pentru obţinerea drogurilor necesare pregătirii/ antrenamentului câinilor aflaţi în dotarea Poliţiei de Frontieră
Române, cererea prevăzută la alin. (1) se formulează de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.
Art. 27
La nivelul unităţilor prevăzute la art. 26 alin. (3) şi (4) se desemnează o persoană cu atribuţii privind predarea/primirea
drogurilor în raporturile cu Inspectoratul General al Poliţiei Române şi cu instructorii dresori sau conductorii care au în
dotare câini de serviciu, precum şi evidenţa acestor activităţi.
Art. 28
(1) Scoaterea drogurilor din camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional se
face pe baza cererii aprobate în condiţiile art. 26 alin. (2), de către gestionarul acesteia şi cei 2 însoţitori numiţi prin
dispoziţia inspectorului general al Poliţiei Române.
(2) Pachetele din care sunt prelevate cantităţile de droguri ce urmează a fi folosite pentru pregătirea sau
antrenamentul câinilor de serviciu se desigilează, se cântăresc, se reambalează şi se resigilează de către specialişti ai
Laboratorului central de analiză şi profil al drogurilor, în prezenţa gestionarului camerei de corpuri delicte în care se
păstrează substanţe aflate sub control naţional şi a persoanei împuternicite cu ridicarea acestora.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se consemnează într-un proces-verbal încheiat în două exemplare.
(4) Predarea-primirea drogurilor se face pe bază de proces-verbal încheiat în două exemplare, din care un exemplar se
predă persoanei care ridică drogurile, iar celălalt gestionarului camerei de corpuri delicte în care se păstrează substanţe
aflate sub control naţional.
Art. 29
(1) Drogurile ridicate de la camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional se
distribuie instructorilor dresori sau conductorilor care au în dotare câini de serviciu pe bază de proces-verbal.
(2) Activitatea de distribuire este evidenţiată într-un registru înregistrat la secretariatul unităţii.
Art. 30
Drogurile preluate de către instructorii dresori sau conductorii care au în dotare câini de serviciu se înscriu într-un caiet
de evidenţă, înregistrat la secretariatul unităţii, ce cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numărul şi data
procesului-verbal de predare-primire, natura drogului, cantitatea şi observaţii.
Art. 31
(1) În termen de 48 de ore de la data ridicării drogurilor necesare pregătirii sau antrenării câinilor de serviciu, instructorii
dresori sau conductorii sunt obligaţi să le introducă în săculeţi de pânză impermeabilă, cu diametrul de 1-3 cm, care se
disimulează în diferite obiecte.
(2) Obiectele în care sunt introduse droguri se păstrează într-un fişet metalic prevăzut cu un compartiment separat din
fabricaţie sau constituit dintr-o cutie metalică sudată ori prinsă cu şuruburi în interiorul fişetului.
(3) Atât fişetul metalic, cât şi cutia metalică sunt prevăzute cu sisteme proprii de închidere şi se sigilează cu sigiliul celui
care are în primire drogurile.
Art. 32
(1) Conductorii câinilor de serviciu ţin o evidenţă a antrenamentelor efectuate cu câinele din dotare prin intermediul
unui registru de antrenament, înregistrat la secretariatul unităţii, ce cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, data
şi locul antrenamentului, ora începerii/încheierii antrenamentului, perioada folosirii drogurilor (obiectelor), observaţii.
(2) În registrul de antrenament se menţionează, pentru fiecare antrenament în parte, dacă au fost/nu au fost folosite
obiectele în care sunt introduse droguri.
(3) Evidenţa activităţilor de pregătire a câinilor de către instructorii dresori se ţine în caietul de dresaj al grupei,
înregistrat la secretariatul unităţii.
Art. 33
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Scoaterea din fişet a obiectelor în care sunt introduse droguri, în vederea folosirii acestora la şedinţele de dresaj,
pentru pregătire şi exerciţii de antrenament, se efectuează cu aprobarea şefului nemijlocit al instructorului dresor sau al
conductorului câinelui de serviciu antidrog, consemnată în documentele prevăzute la art. 32.
Art. 34
(1) La expirarea termenului de 3 ani de la data primirii, instructorii dresori şi conductorii predau drogurile lucrătorului
prevăzut la art. 27.
(2) Restituirea drogurilor la camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional se
efectuează de către unităţile prevăzute la art. 26 alin. (3) şi (4) în baza unei cereri de reintroducere, cuprinzând
cantitatea ce se introduce, precum şi numele persoanei desemnate cu introducerea acestora.
Art. 35
Drogurile ce urmează a fi restituite la camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control
naţional se cântăresc şi, în vederea atestării naturii acestora, se supun unei constatări tehnico-ştiinţifice în cadrul
Laboratorului central de analiză şi profil al drogurilor, urmând să fie ambalate şi sigilate cu sigiliul acestei unităţi.
Art. 36
Cererea de reintroducere este avizată de către directorul Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, fiind
însoţită de adresa/raportul emisă/emis de Laboratorul central de analiză şi profil al drogurilor prin care se atestă natura
şi masa substanţelor.
Art. 37
La primirea substanţelor, gestionarul camerei de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control
naţional verifică existenţa fizică a fiecărei poziţii din cererea de reintroducere, sub aspectul descrierii, numerelor sigiliilor
aplicate, integrităţii ambalajului, după care emite dovada-tip.
Art. 38
În situaţia distrugerii accidentale a anumitor cantităţi de droguri în procesul de pregătire sau de antrenament al câinilor
de serviciu antidrog ori cu ocazia manipulării acestora, persoana care le are în gestiune sesizează de îndată şeful
ierarhic în vederea declanşării verificărilor necesare stabilirii situaţiei de fapt în care s-a produs distrugerea acestora.
Art. 39
(1) Inspectoratul General al Poliţiei Române poate pune la dispoziţia altor instituţii care au în dotare şi folosesc, potrivit
legii, câini de serviciu special pregătiţi şi antrenaţi pentru depistarea drogurilor cantităţi de droguri din cele depuse la
camera de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional asupra cărora a fost dispusă
măsura confiscării rămasă definitivă.
(2) Cantităţile ce se pun la dispoziţie, durata de utilizare a drogurilor, precum şi procedura de predare-primire se
stabilesc prin protocol de colaborare.
Art. 40
Este interzisă utilizarea drogurilor distribuite în condiţiile prezentului capitol în alte scopuri decât pentru pregătirea
câinilor de serviciu.
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