
Anexa  
 

CERERE 

privind obţinerea de fotocopii ale unor acte din dosarul penal 

 
Subsemnatul (nume şi prenume), având CNP ________________, posesor actului de identitate 

C.I./B.I./ seria _________ nr. __________, domiciliat în ___________________________________; 

Având în dosarul penal nr. ____/P/______ calitatea de inculpat / parte civilă / parte responsabilă 

civilmente / suspect / persoana vătămată. 

Având în dosarul penal nr. ____/P/______ calitatea de avocat al inculpatului / părţii civile / părţii 

responsabile civilmente / suspectului / persoanei vătămate  (nume şi prenume), posesor al CNP ____________, 

domiciliat în _________________________________________;  

 
În temeiul art. 94 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală solicit obţinerea unor fotocopii ale 

următoarelor actele din dosarul penal nr. ____/P/______: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea actului din dosar cu indicarea paginilor ce se doresc a fi fotocopiate Număr  

de pagini 

1   

2   

3   

….   

   

   

NUMĂR TOTAL DE PAGINI  

 
* Suma de plată a serviciului de fotocopiere: (număr de pagini) x (tarif)  = ____________ lei.  

* Termenul de eliberare al fotocopiilor: _______________ 

Suma reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere se poate achita la: 

a) casieria unităţii de poliţie. (în situaţia în care casieria este situată în alt sediu decât unitatea de 

poliţie la care se depune cererea se va înscrie adresa casieriei). 

b) la unităţile de trezorerie ale statului în contul de „alte venituri ale bugetului de stat”. 

 
** Am luat la cunoştinţă despre: 

a) faptul că actele prevăzute la nr.crt __,__,__, sunt restricţionate la fotocopiere potrivit dispoziţiei 

procurorului competent __(se va detalia cu privire la actul prin/pe care a fost dispusă restricţionarea)____ 

b) suma şi modalitatea de plată, precum şi termenul de eliberare a fotocopiilor. 

 

Data _____________                                                     Semnătura ________________ 

 

 
***Am primit fotocopiile solicitate.  

Sunt informat cu privire la obligaţia de respectare a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, necesitatea 

de a păstra confidenţialitatea sau secretul datelor şi actelor de care am luat cunoştinţă cu ocazia consultării 

dosarului, precum şi cu privire la prevederile art. 304 din Codul penal, referitoare la divulgarea informaţiilor 

secrete de serviciu sau nepublice. 

 

Data _____________                                                     Semnătura ________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
* se completează pe loc de către organul de cercetare penală al poliţiei judiciare; 

** se completează de către persoana interesată, după luarea la cunoştinţă despre datele menţionate. 

*** se completează de către persoana interesată, cu ocazia primirii fotocopiilor. 


