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Anexa. nr. 3 
(spațiu destinat rezoluției administrative a procurorului competent) 

 

 

 

(spațiu destinat înregistrării) 

    

ORDIN DE PROTECȚIE PROVIZORIU 

 

Emis astăzi, ____/____/_______, ora ___:___, în1 

__________________________________________________ 

De către2 ________________________________, polițist în cadrul 

_____________________________________  

Astăzi, data de mai sus, în urma intervenției efectuate la evenimentul sesizat de către 

____________________________________________ din localitatea 

_____________________________________, județul/sectorul______________________, am constatat existența 

riscului iminent asupra vieții, integrității fizice ori asupra libertății victimei/victimelor violenței domestice: 

 

a. D-nul/d-na ___________________________________________, posesor/posesoare al/a  C.I./B.I. 

seria____, nr. _______, C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat/ă în _________________, 

strada___________________ ______________________________________nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul/sectorul________________, 

b. D-nul/d-na ___________________________________________, posesor/posesoare al/a  C.I./B.I. 

seria____, nr. _______, C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat/ă în _________________, 

strada___________________ ______________________________________nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul/sectorul________________, 

c. D-nul/d-na ___________________________________________, posesor/posesoare al/a  C.I./B.I. 

seria____, nr. _______, C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat/ă în _________________, 

strada___________________ ______________________________________nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul/sectorul________________, 

 

 ocazie cu care, în temeiul art. 221 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul ordin împotriva agresorului identificat în 

persoana d-lui/d-nei ____________________________________________,  

posesor C.I./B.I. seria ___nr._______, C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat/ă în 

_________________, strada___________________ _____________________________________ nr.___, bl.__, 

sc.__, et.__, ap.__, județul/sectorul________________, care la data de ___/_____/_______ a săvârșit următoarele3: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

                                                           
1 locul unde este emis ordinul de protecție provizoriu prin indicarea unității administrativ-teritoriale / sectorului municipiului București; 
2 gradul, numele și prenumele polițistului; 
3 motivele de fapt care determină dispunerea ordinului de protecție provizoriu; 
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___________________________________________________________________________________________

____________________ 

Situația de fapt a fost evaluată pe baza următoarelor probe4: 

_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____ 

Dispun ca, începând cu data ____/____/_______, ora ___:__ _, pe o perioadă de 5 zile reprezentând o durată 

de 120 de ore, respectiv până la data de ____/____/_______, ora ___:___, agresorul/agresoarea să respecte  

următoarele măsuri de protecție: 

 să părăsească temporar, indiferent dacă acesta/aceasta este titularul dreptului de proprietate, 

 locuința/locuințele comună/comune situată/situate la adresa: _________________, 

strada_____________ ______________________________________, nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul________________; 

 

 reintegrarea în locuința comună a victimei/victimelor și copilului/copiilor: 

a. D-nul/d-na ___________________________________________, posesor/posesoare al/a  C.I./B.I. 

seria____, nr. _______, C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat/ă în _________________, 

strada___________________ ______________________________________nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul/sectorul________________, 

b. D-nul/d-na ___________________________________________, posesor/posesoare al/a  C.I./B.I. 

seria____, nr. _______, C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat/ă în _________________, 

strada___________________ ______________________________________nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul/sectorul________________, 

c. D-nul/d-na ___________________________________________, posesor/posesoare al/a  C.I./B.I. 

seria____, nr. _______, C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat/ă în _________________, 

strada___________________ ______________________________________nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul/sectorul________________, 

 să păstreze o distanță minimă de _____ metri față de:  

 victima/victimele: 

a. D-nul/d-na ___________________________________________, posesor/posesoare al/a  C.I./B.I. 

seria____, nr. _______, C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat/ă în _________________, 

strada___________________ ______________________________________nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul/sectorul________________, 

b. D-nul/d-na ___________________________________________, posesor/posesoare al/a  C.I./B.I. 

seria____, nr. _______, C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat/ă în _________________, 

strada___________________ ______________________________________nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul/sectorul________________, 

c. D-nul/d-na ___________________________________________, posesor/posesoare al/a  C.I./B.I. 

seria____, nr. _______, C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat/ă în _________________, 

strada___________________ ______________________________________nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul/sectorul________________, 

  membrii familiei acesteia: 

a. D-nul/d-na ___________________________________________, posesor/posesoare al/a  C.I./B.I. 

seria____, nr. _______, C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat/ă în _________________, 

strada___________________ ______________________________________nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul/sectorul________________, 

                                                           
4 se indică probele obținute în condițiile art. 222 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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b. D-nul/d-na ___________________________________________, posesor/posesoare al/a  C.I./B.I. 

seria____, nr. _______, C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat/ă în _________________, 

strada___________________ ______________________________________nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul/sectorul________________, 

c. D-nul/d-na ___________________________________________, posesor/posesoare al/a  C.I./B.I. 

seria____, nr. _______, C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat/ă în _________________, 

strada___________________ ______________________________________nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul/sectorul________________, 
  

 reședința victimei, situată la adresa _________________, strada_____________ 

______________________________________, nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul________________; 
 

 locul/locurile de muncă al/ale victimei, de la adresa/adresele5: 

a.  _________________, strada__________________________________________________, 

nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, județul________________; 

b. adresa _________________, 

strada__________________________________________________, nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, 

județul________________; 

c. adresa _________________, strada_________________________________________________, 

nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, județul________________; 

 unitatea/unitățile de învățământ a/ale victimei/victimelor __________________, situată la adresa 

_________________, strada____________________________________________, nr.___, bl.__, sc.__, et.__, 

ap.__, județul________________; 
 

să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere; 

 să predea organelor de poliție armele deținute: 

a. model/serie/număr; 

b. model/serie/număr; 

c. model/serie/număr. 
 

Agresorului i s-a adus la cunoștință faptul că nerespectarea/încălcarea oricăreia din măsurile dispuse prin 

prezentul ordin de protecție provizoriu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an, în 

conformitate cu art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Agresorului i s-a adus la cunoștință faptul că obligaţiile şi interdicţiile dispuse împotriva agresorilor prin 

ordinele de protecţie provizorii devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără somaţie şi fără trecerea 

vreunui termen. 

Prezentul ordin poate fi contestat, în termen de 48 de ore de la comunicare, la Judecătoria6 

__________________. 

Ordinul va fi comunicat structurilor Poliției Române în a căror rază de competență teritorială se află locuința 

victimei și a agresorului, în situația în care acestea nu se află în raza de competență teritorială a structurii emitente. 
 

 

Agent constatator 

(semnătură) 

Câte o copie/duplicat a prezentului ordin a fost înmânată:                                                                                                                                                                                          

victimei/victimelor   

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 agresorului  

______________________ 

 

                                                           
5 Se va menționa locul/locurile unde victima/victimele lucrează efectiv. 
6 judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul unde a fost emis ordinul de protecție provizoriu. 


