Anexa nr.4
Modelul procesului-verbal prevăzut la art. 22 alin. (4) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
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PROCES-VERBAL
Astăzi, ____/____/_______, ora ___:___, în _________________________________________;
Subsemnatul ____________________________, polițist în cadrul ________________________
Ca urmare a intervenției realizate în data de mai sus, la evenimentul sesizat de către
______________________________________ din localitatea _____________________________________,
județul______________________, am emis un ordin de protecție provizoriu 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________________.
Cu această ocazie am constatat următoarele:
Agresorul a părăsit locul emiterii ordinului de protecţie provizoriu, după ce i s-a adus la cunoştinţă că
este necesar să aştepte comunicarea rezultatului verificărilor ce se efectuează în legătură cu sesizarea privind
violenţa domestică.
Agresorul a solicitat cazarea într-unul din centrele rezidențiale care oferă cazare pentru persoanele
fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autoritățile administrației publice locale, sau orice alt
loc adecvat, și a fost informat, orientat și condus de către echipa mobilă de intervenție din cadrul SPAS.
Agresorul, deși prezent la fața la fața locului cu ocazia emiterii ordinului de protecție provizoriu, refuză
să:
primească o copie a acestuia;
semneze de primirea acestuia;
declare adresa unde va locui și persoana care îi va asigura cazarea, pe perioada de valabilitate a
ordinului de protecție provizoriu;
Agresorul nu a fost prezent la realizarea verificărilor în legătură cu sesizarea privind violenţa
domestică sau la emiterea ordinului de protecţie provizoriu. Acestuia i s-a comunicat faptul că a fost emis un
ordin de protecţie provizoriu, precum şi conţinutul măsurilor de protecţie dispuse prin acesta, aspecte dovedite
prin:
declaraţia martorului ________________________________;
înregistrări video sau audio;
înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic sau de telefonie
mobile.
Agresorul nu a fost prezent la realizarea verificărilor în legătură cu sesizarea privind violenţa
domestică sau la emiterea ordinului de protecţie provizoriu. Acestuia nu i s-a comunicat faptul că a fost emis
un ordin de protecţie provizoriu, precum şi conţinutul măsurilor de protecţie dispuse prin acesta.
Victima refuză să semneze formularul de evaluare a riscului.
Nu a putut fi identificat un martor, din următoarele motive _______________________________.
Victima / Agresorul refuză să dea declarația prevăzută la art. 10 alin. (1) din Ordinul m.a.i – m.m.j.s.
nr.146/2.578/2018.
Polițist

Reprezentant echipa mobilă SPAS

____________________
(semnătura)

____________________
(semnătura)

Document care conține date cu caracter personal, protejate potrivit legii!

