ELIBERAREA CAZIERULUI JUDICIAR
*
Cadrul general
Reglementările cu privire la cazierul judiciar sunt cuprinse în cadrul Legii nr. 290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar publicată
în Monitorul Oficial nr. 586 din 30 iunie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
În scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaştere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în
general, a ordinii de drept.
În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor condamnate ori impotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ.
Înscrierea datelor în cazierul judiciar și procedura de scoatere din evidență
I. În cazul persoanelor fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:
a) pedepsele, măsurile de siguranţă şi educative, pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive;
b) renunţarea sau amânarea aplicării pedepsei, începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepselor şi a măsurilor educative,
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, înlocuirea, eşalonarea şi achitarea amenzii penale;
c) amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea, caracterul politic al condamnării;
d) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate
prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române
competente;
e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar;
f) extrădarea.
II. În cazul persoanelor juridice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:
a) pedepsele şi măsurile de siguranţă pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive;
b) începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepselor, eşalonarea şi achitarea amenzii penale;
c) amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea;
d) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate
prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române
competente;
e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar.
În evidenţa unităţilor de poliţie se notează în mod provizoriu în cazierul judiciar, până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se
şterg din evidenţă, date privind persoanele faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau arestarea preventivă.
Aceste date nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar Înscrierea datelor sau notările provizorii se fac în baza:
a) extraselor de pe hotărârile judecătoreşti definitive, precum şi de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanţa
judecătorească;
b) comunicărilor de renunţare sau amânare a aplicării pedepsei, începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei închisorii, a
comunicărilor privind luarea măsurilor preventive, de executare a măsurilor de siguranţă şi a celor educative, trimise de unitatea unde
acestea se execută sau de unitatea locală de poliţie.
c) comunicării privind ducerea la îndeplinire a hotărârii de extrădare, trimisă de organul care a pus în executare această măsură;
d) comunicărilor de punere în mişcare a acţiunii penale, a extraselor de pe ordonanţele de scoatere de sub urmărire penală sau de
încetare a acesteia, trimise de organul de urmărire penală care a luat măsura;
e) comunicării privind înlocuirea, eşalonarea sau achitarea amenzii penale.
Extrasele, comunicările şi celelalte acte se trimit unităţilor de poliţie competente în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii
definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, pronunţării soluţiei sau săvârşirii faptului juridic ce trebuie luat în evidenţă.
În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detenţie ori în cazul reţinerii, arestului la domiciliu, arestării preventive
sau internării medicale, precum şi la începerea executării măsurilor educative privative de libertate, comunicările vor fi însoţite de
fişa dactiloscopică decadactilară. Comunicările se trimit cazierului judiciar de la locul de naştere al persoanei în cauză sau, după caz,
cazierului judiciar din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar fişa dactiloscopică se trimite serviciului de specialitate pe
probleme de dactiloscopie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori, după caz, compartimentelor de la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
Pentru persoanele aflate în executarea unor măsuri educative privative de libertate, fişa dactiloscopică se întocmeşte de unitatea
locală de poliţie, care trimite şi comunicarea.
Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidenţă dacă se află în una
dintre următoarele situaţii:
– faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni;
– a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept;
– a intervenit amnistia;
– au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani şi au trecut 20 de ani de la data
rămânerii definitive a condamnării;
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– au decedat;
– s-a dispus renunţarea la urmărire penală sau clasarea faţă de ele ori s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a
procesului penal;
– a trecut un an de la data executării măsurii educative;
– au trecut 2 ani de la data când s-a pronunţat o hotărâre definitivă de amânare a aplicării pedepsei şi nu s-a dispus revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei conform art. 88 sau 89 din Codul penal;
– au trecut 5 ani de la data aplicării uneia dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute de art. 91 din Legea nr. 15/1968 privind
Codul penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele juridice înscrise în cazierul judiciar se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni;
b) a intervenit reabilitarea;
c) a intervenit amnistia;
d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;
e) au fost dizolvate şi radiate şi au trecut 10 ani de la data rămânerii definitive a condamnării;
f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare
Conținutul certificatului de cazier judiciar
În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive.
În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu:
a) sancţiunile penale pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii;
b) măsurile de siguranţă luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepţia internării medicale şi a interzicerii ocupării unei funcţii sau a
exercitării unei profesii;
Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea identificarii dactiloscopice a unei persoane în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticităţii actului prezentat, uzează de nume sau
acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală.
Identificarea dactiloscopică decadactilară se face la cazierul judiciar central din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române,
precum şi la cel local organizat la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, în a cărui rază teritorială se află locul de naştere al persoanei în cauză.
Modul și condițiile cerute pentru obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoanele fizice
Persoanele fizice care au un interes legitim pot obţine propriul certificat de cazier judiciar.
Certificatul de cazier judiciar se Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune personal la unitatea de poliţie
de la locul de naştere ori de domiciliu sau, după caz, la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar.
Pentru Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin
împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:
a) în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru
organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat,
adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;
b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar,
cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961
este suficient să fie aplicată apostila.
Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după
caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.
Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile
celui condamnat sau ai soţului acestuia.
În vederea Rectificarea înscrierilor sau a notărilor din cazierul judiciar
Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea
nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.
Cererea de rectificare trebuie motivată şi însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de
cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o
menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau Certificatul de cazier judiciar Unitatea de poliţie va comunica
petiţionarului modul de soluţionare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.
Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestaţie, inclusiv pentru situaţia în care
eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unităţii de poliţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în
a cărei rază teritorială de competenţă domiciliază.
Contestaţia este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă.
În caz de admitere a contestaţiei, instanţa va trimite copie de pe hotărâre unităţii de poliţie care a Taxa
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Prin Legea nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, ce intră în vigoare la data de 1 februarie 2017, a fost abrogată prevederea referitoare la încasarea taxei în cuantum
de 10 lei necesară pentru Astfel, începând cu această dată, la primirea cererii de obţinere a certificatului de cazier judiciar, nu se va
mai solicita chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de 10 lei.
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