ANEXA NR. 2

Domnule Director,

Subsemnatul (a)_________________________________________, domiciliat(a) in
___________________________________________________________, identificat(a) cu
B.I./C.I.
seria
____,
nr.
___________,
însoţitor
al
minorului/adultului
_____________________________, persoană cu dizabilităţi conform certificatului nr.
__________ din _____________ emis de Comisia pentru Protectia Copilului
________________ /Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
______________, va rog sa-mi aprobati eliberarea unei roviniete conform art. 28 din Legea nr.
448/2006.
Declar pe propria răspundere că însoţesc persoana cu dizabilităţi menţionată mai sus.
Mentionez ca aceasta este singura solicitare in temeiul art. 28 din legea 448/2006,
pentru anul __________.
Anexez următoarele documente:
-

Certificatul de încadrare în grad de handicap al minorului/adultului cu dizabilităţi;
Cartea de identitate/ buletin de identitate;
Documentul care atestă calitatea de însoţitor;
Cartea de identitate a autoturismului/certificatul de înmatriculare.

Data____________

Semnatura:

DECLARAȚIE
Subsemnatul (a)_________________________________________________________
CNP___________________, legitimat cu CI/BI, seria_____, nr.______, cu domiciliul în
loc.______________________, str.__________________________, nr.____, bl.____, sc.___,
et.___, ap.____, judeţul____________________, reprezentant legal/persoană cu dizabilităţi al
(a)________________________________, încadrat în gradul ________________ de handicap,
conform certificatului nr._______________din________________.
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea art.322, 326 şi 327 Cod penal, că
numitul/a____________________________________, CNP___________________________,
legitimat/ă

cu

CI/BI,

seria__________,

nr.________________,

cu

domiciliul

în

localitatea_______________________, str.________________________, nr._____, bl.____,
sc.______, et._____, ap.______, judeţul_____________, este/sunt însoţitor în înţelesul Legii
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Data____________

Semnătura:

ART.332, Cod 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 foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în
vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.
(2) Tentativa se pedepseţte.
ART.326, Cod penal
Falsul în declaraţii
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art.175 sau unei unităţi
în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ART.327, Cod penal
Falsul privind identitatea
(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, făcută unei
persoane dintre cele prevăzute în art.175 sau transmisă unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea
stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a menţine în eroare un funcţionar
public, în vedrea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Când prezentarea s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane, pedeapsa este închisoarea
de la unu la 5 ani.
(3) Încredinţarea unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit
fără drept se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

