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DECLARAȚIE 

          Subsemnatul/a: .................................................................................................................., 

CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, legitimat/ă cu CI/BI, seria: ........., numărul: 
........................., cu domiciliul în localitatea: ..................................................., strada: 

..................................................., numărul: ........., blocul: ..........., scara: .........., etajul: ............, 
apartamentul: ..........., județul: ....................................., persoană încadrată în gradul ................ 
de handicap, conform certificatului numărul: ....................., din: ............................. 
          Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea articolelor 32, 326, și 327 Cod Penal, că 
numitul/a: .........................................................., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

legitimat/ă cu CI/BI, seria: ........., numărul: .............................., cu domiciliul în localitatea: 

.............................................., strada: ............................................, numărul: ........., blocul: 

........., scara: ........., etajul: ........., apartamentul: ........., județul: .............................., îmi este 

însoțitor, în ințelesul Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap. 

      

           Data: ................................                                          Semnătura: ................................. 

ARTICOLUL 322, Codul Penal 

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 

(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute 
în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul folosește înscrisul falsificat ori îl încredințează 
altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecințe juridice, se 

pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
(2) Tentativa se pedepsește. 

ARTICOLUL 326, Codul Penal 

Falsul în declarații 
          Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 

în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea 
producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când , potrivit 
legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se 
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Falsul privind identitatea 

(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identități altei persoane, 
făcută unei persoane dintre cele prevăzute în articolul 175, sau transmisă unei unități 
în care aceasta își desfășoară activitatea prin folosirea frauduloasă a unui act ce 
servește la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act 
falsificat, pentru sine ori pentru a induce sau a menține în eroare un funcționar public, 

în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine ori pentru altul, se 
pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 

(2) Când prezentarea s-a făcut prin întrebuințarea identității reale a unei persoane, 
pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani. 

(3) Încredințarea unui act ce servește la identificare, legitimare ori la dovedirea stării 
civile spre a fi folosit fără drept se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă. 


