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Rezumat: În activitatea de constatare și probare a infracţiunilor o contribuţie esenţială o are activitatea de 

urmărire penală, aceasta constituind și principalul domeniu de aplicare a tacticii criminalistice. Din punct de vedere al 

Noului Cod de Procedură Penală (NCPP), scopul normelor de procedură penală îl reprezintă asigurarea exercitării 

eficiente a atribuțiilor de către organele judiciare cu garantarea drepturilor părților și ale celorlalți participanți în 

procesul penal, astfel încât să fie respectate prevederile Constituției, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, 

ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum și ale pactelor și tratatelor 

privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte. În același timp, pe lângă realizarea 

scopului enunțat al normelor de procedură penală, din punct de vedere doctrinar scopul tacticii criminalistice îl 

constituie și realizarea cu succes a activităților de urmărire penală în vederea constatării la timp şi în mod complet a 

faptelor care constituie infracţiuni, astfel încât orice persoană ce a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit 

vinovăţiei sale, şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. În acest sens, succesul, reprezentat 

de aflarea adevărului și prevenirea erorilor judiciare în instrumentarea cauzelor penale, este condiționat de 

respectarea cu bună-credință a principiilor de tactică criminalistică în efectuarea tuturor activităților de urmărire 

penală, principii ce sunt prezentate succint în cadrul acestui studiu. 

 

Cuvinte cheie: infracțiune; tactică criminalistică; urmărire penală; cauză penală; aflarea adevărului; eroare 

judiciară. 

 

 
Introducere 

 

Apărarea ordinii de drept, cercetarea, descoperirea şi judecarea faptelor de natură penală, în general a 

faptelor ilicite, impune cu necesitate ca întreaga activitate judiciară să se desfăşoare, în spiritul legii, pe baze 

ştiinţifice, atât prin folosirea celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, cât și a celor mai noi, eficace și 

eficiente metode şi tactici de efectuare a actelor procedurale, recunoscute și compatibilizate în plan 

internațional [1]. 

În viziunea specialiștilor din domeniul juridic, normele de procedură penală [2] care reglementează 

desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare în legătură cu o cauză penală, nu sunt suficiente 

pentru asigurarea eficacităţii în descoperirea şi probarea actului infracţional, în dovedirea vinovăţiei celor 

implicaţi în comiterea faptelor infracționale. În acest scop, aceștia consideră că este necesară şi conceperea 

unui anumit mod de acţiune, din partea instituţiilor de aplicare a legii. Ca urmare, penaliştii dreptului modern 

au argumentat cu succes, că trebuie să se recurgă la diverse tehnici şi metode ştiinţifice de investigare a 

realităţii, precum şi la reguli tactice specifice de efectuare a unor acte procedurale. În acest fel s-a 

manifestat necesitatea creării unui sistem ştiinţific coerent, destinat investigării faptelor penale, acest sistem 

fiind înglobat în teoria și practica criminalistică [3] modernă, care a redus la procentaje minime riscurile 

producerii unor erori judiciare [4]. Prin prevenirea producerii de erori judiciare se are în vedere, în special, 

prevenirea arestării și condamnării unei persoane nevinovate. Dar pentru aceasta un rol important îl prezintă 

tehnicile, metodele și tacticile utilizate în scopul aflării adevărului cu privire la faptele și împrejurările 

cauzei, precum și cu privire la persoana suspectului sau inculpatului. Însă, tot în opinia specialiștilor, în 

prezent aflarea adevărului este cel mai anevoios proces, mai ales într-o societate complexă și globalizată cum 

este cea în care trăim, societate care „se dezvăluie pe sine drept un tren de mare viteză, ai căror călători 

amestecă - în proporții niciodată strict definite - binele și răul, cinstea și necinstea, respectarea legii și 

ilegalitatea” [5], călătorii din tren fiind oameni de tot felul: săraci și bogați, cu mai mult sau mai puțină 

educație, politici și apolitici, cu și fără demnități în stat, oameni care trebuie să fie protejați de lege, oameni 

care trebuie să aplice legea, etc. În acest tren, oamenii care trebuie să aplice legea, pentru a asigura protecția 

oamenilor cinstiți și corecți, se află într-o permanentă și dură competiție cu infractorii, fiecare dintre aceștia 

dorind și încercând să fie cu un pas înaintea celuilalt. În confruntarea dintre cele două grupuri, orice ezitare 
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sau delăsare din partea organelor de urmărire penală, este în măsură să genereze un adevărat dezastru politic, 

economic, social și cultural. 

Tactica criminalistică, ca domeniu integrat al ştiinţei criminalisticii, este constituită dintr-un sistem 

de metode şi procedee specifice, bazate pe dispoziţiile legii procesual penale, precum şi pe experienţa 

pozitivă, generalizată, a organelor de urmărire penală, pe folosirea logicii şi psihologiei judiciare, precum şi a 

altor ştiinţe aplicate, pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, în scopul obţinerii de 

rezultate optime, cu cheltuieli minime de efort, mijloace şi timp. 

Având în vedere cele menționate mai sus, apreciem că tactica criminalistică poate fi definită ca 

fiind: „acea parte a criminalisticii care cuprinde totalitatea procedeelor şi regulilor, altele decât cele 

stabilite prin norme de drept procesual penal, privind efectuarea actelor de urmărire penală şi în general de 

efectuare a anchetei penale”. În același sens, Emilian Stancu aprecia că „tactica criminalistică este un 

domeniu care înglobează un ansamblu de procedee şi reguli specifice, destinate efectuării unor acte de 

procedură sau activităţi procedurale, plecându-se chiar din momentul cercetării la faţa locului” [6]. 

 

1. Obiectul de activitate al tacticii criminalistice  

 

Tactica criminalistică cuprinde, în linii generale, tactica efectuării diferitelor activităţi de urmărire 

penală. 

Ca urmare, obiectul de activitate al tacticii criminalistice, îl constituie elaborarea şi utilizarea de 

metode şi procedee specifice, rezultate din cercetările proprii sau preluate din alte ştiinţe aplicate, pentru 

realizarea scopului procesului penal, respectiv, acela al aflării adevărului astfel încât nici o încălcare a legii 

să nu rămână nepedepsită şi, în acelaşi timp, nimeni să nu fie condamnat pe nedrept. 

Mai mult, tactica criminalistică are ca obiect stabilirea modului în care se execută activitățile și 

sarcinile stabilite, precum și stabilirea regulilor și criteriilor obiective de apreciere a rezultatelor obținute, a 

calității și pertinenței probelor administrate 

 

2. Importanța tacticii criminalistice 

 

Fiind bazată pe dispoziţiile legii procesual penale şi pe experienţa generalizată a organelor de 

urmărire penală, tactica criminalistică este importantă deoarece este destinată în primul rând să formuleze 

reguli de organizare şi desfăşurare a activităţilor de anchetă, prin tactici referitoare: - la planificarea cercetării 

infracţiunilor în dosarul cauzei; - la interacţiunea dintre organele de urmărire penală, organele operative de 

investigaţie şi cele de criminalistică şi de efectuare a expertizelor; - la valorificarea sprijinului populaţiei şi a 

mijloacelor mass-media în activitatea de descoperire, cercetare şi prevenire a infracţiunilor; - la stabilirea 

versiunilor criminalistice privind infracţiunea săvârşită, autorii şi contribuţia acestora la săvârşirea 

infracţiunii; - la acţiunea de urmărire, reţinere şi arestare a autorilor infracţiunii la nivel local, naţional, 

european şi internaţional; - la realizarea diferitelor tipuri de combinaţii tactice, etc.  

De asemenea, tactica criminalistică este importantă deoarece trebuie să asigure administrarea şi 

examinarea probatoriului, prin formularea celor mai bune tactici privind pregătirea, efectuarea şi fixarea 

rezultatelor activităţilor de urmărire penală prevăzute în Codul de procedură penală, respectiv tactici 

referitoare: - la constatarea infracţiunii flagrante (art. 293, 298 din NCPP); - la cercetarea locului faptei (art. 

192, 194-195, 199 din NCPP); - la reconstituire (art. 193, 194-195, 199 din NCPP); - la identificarea 

persoanelor (art. 132-134, 137 din NCPP); - la identificarea vocilor, sunetelor sau a altor elemente care fac 

obiectul percepţiei senzoriale (art. 132-133,136 din NCPP); - la examinarea fizică a persoanelor şi prelevarea 

de mostre biologice (art. 190 din NCPP); - la fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau 

ale altor persoane (art. 196 din NCPP); - la identificarea obiectelor (art. 132-133, 135, 160 din NCPP); - la 

audierea martorilor (art. 114-124, 129, 381 din NCPP); - la audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a 

părţii responsabile civilmente (art. 111-113, 380 din NCPP); - la audierea suspectului sau inculpatului (art. 

107-110, 378, 379 din NCPP); - la efectuarea confruntării (art. 131 din NCPP); - la efectuarea percheziţiei 

domiciliare (art. 157-164 din NCPP); - la efectuarea percheziţiei corporale (art. 165-166, 161 din NCPP); - la 

efectuarea percheziţiei unui vehicul (art. 167, 161 din NCPP); - la efectuarea percheziţiei informatice (art. 

168, 161 din NCPP); - la predarea şi ridicarea de obiecte, înscrisuri şi date informatice (art. 159, 169-171, 

523 din NCPP); - la supravegherea tehnică, reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei şi a 

obiectelor (art. 524, 138-153 din NCPP); - la conservarea datelor informatice (art. 154 din NCPP); - la 

dispunerea şi efectuarea de expertize (art. 100, 172-178, 180, 181, 184, 191 din NCPP); - la dispunerea şi 

efectuarea de constatări (art. 100, 172, 181¹ din NCPP); - la dispunerea și efectuarea autopsiei medico-legale 
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(art. 185 din NCPP); - la efectuarea reţinerii (art. 202-203, 209 din NCPP); - la efectuarea arestării 

preventive (art. 202-203, 223-227, 238 din NCPP), etc.  

Reiterăm încă odată faptul că, în opinia noastră, cel mai important rol al tacticii criminalistice, este 

acela că se sprijină pe experienţa pozitivă a organelor de urmărire penală în cercetarea infracţiunilor (în 

special procurori și polițiști), şi are menirea de a adapta la necesităţile actului concret de investigaţie, 

prevederile logicii, psihologiei judiciare, eticii profesionale, etc., pentru a asigura randament maxim 

mijloacelor tehnice şi metodelor utilizate în cauzele penale concrete, aflate în instrumentare. 

Tactica criminalistică are un rol important în definirea criminalisticii ca fiind o artă în aflarea 

adevărului. Acest tip de artă, practicată cu bună credință, trebuie înțeleasă şi respectată de toţi cei care o 

practică în procesul muncii lor, cunoscut fiind faptul că de rezultatele activităţii lor depinde, în cea mai mare 

măsură, aflarea adevărului şi, pe această bază, justeţea deplină a soluţiilor date într-o cauză penală. Numai în 

acest fel justiția poate beneficia, pentru soluționarea celor mai complexe cazuri, de probe certe, pertinente și 

utile, bazate pe constatări argumentate științific, completate și coroborate cu arbitrariul și subiectivismul 

inerente probațiunii testimoniale (cu martori). 

 

3. Principiile tacticii criminalistice 

 

Principiile tacticii criminalistice, decurg din dispoziţiile legii procesual penale și din normele 

deontologice ale desfășurării procesului penal, fără de care nu este posibilă realizarea scopului pe care îl 

urmăresc organele judiciare. 

Principalele principii ale tacticii criminalistice, ce trebuie respectate pe parcursul urmăririi penale în 

vederea atingerii scopului urmărit, acela al aflării adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei 

penale, precum și cu privire la persoana suspectului sau inculpatului [7], în opinia specialiștilor și a noastră, 

sunt următoarele: 

a. principiul legalităţii, constând în cunoaşterea aprofundată şi aplicarea întocmai și cu bună credință a 

dispoziţiilor legale, în toate activităţile de urmărire penală ce se întreprind [8]. Acest principiu, 

presupune: - un adevărat cult pentru adevăr şi dreptate; - mult discernământ în analizarea şi luarea 

măsurilor legale care se impun pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, pentru 

asigurarea tragerii temeinice şi legale la răspundere penală a persoanelor vinovate; 

b. principiul respectării demnităţii umane, cu garantarea dreptului la apărare în orice activitate 

desfăşurată, cunoscut fiind faptul că supunerea persoanelor aflate în curs de urmărire penală la 

tratamente cu cruzime, inumane ori degradante se pedepseşte prin lege [9]; 

c. principiul prezumției de nevinovăție, conform căruia, până la condamnarea definitivă și irevocabilă, 

orice persoană cercetată în legătură cu comiterea unei infracțiuni este considerată nevinovată, sens în 

care organele de urmărire penală au datoria să administreze cu bună-credință probe atât în acuzarea 

cât și în apărarea suspectului/inculpatului; 

d. principiul fermităţii, potrivit căruia organele de urmărire penală trebuie să acţioneze cu hotărâre 

pentru asigurarea tragerii la răspundere a celor care au săvârşit infracţiuni, astfel încât nici o 

persoană vinovată să nu se poată sustrage răspunderii pentru faptele infracționale săvârşite; 

e. principiul obiectivităţii, care impune organelor de urmărire penală să folosească cu bună credință 

multiplele posibilităţi pe care le oferă tehnica, tactica și metodologia criminalistică, pentru aflarea 

adevărului în instrumentarea cauzelor penale, astfel încât comportamentul profesional și 

raționamentul juridic al acestora să nu fie compromis din cauza prejudecăților, a conflictelor de 

interese sau din cauza influenței altor persoane; 

f. principiul necesităţii şi oportunităţii, care presupune analizarea cu bună credință, atentă şi critică, a 

activităţilor şi măsurilor care trebuie întreprinse pe parcursul desfăşurării urmăririi penale, pentru a 

asigura eliminarea oricăror suspiciuni referitoare la compromiterea probelor, care în final ar fi de 

natură să afecteze pertinenţa, concludenţa şi utilitatea lor [10]; 

g. principiul celerităţii, care corespunde operativităţii în luarea tuturor măsurilor care se impun pentru 

soluţionarea justă a cauzei, pentru apropierea la maximum posibil a momentului tragerii la 

răspundere penală, de momentul săvârşirii infracţiunii, ceea ce are efecte deosebite inclusiv în 

activitatea de prevenire; 

h. principiul confidențialității, care impune ca organele judiciare să fie precaute și vigilente în 

asigurarea secretului activităţilor ce urmează a fi efectuate, precum şi a secretului rezultatelor 

obţinute în activităţile desfăşurate, pentru a nu face dezvăluiri neintenționate, astfel încât persoanele 

interesate să nu aibă posibilitatea de a lua măsuri pentru a îngreuna desfăşurarea cercetării şi aflarea 
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adevărului în cauză; acest principiu este și în conformitate cu art. 285 alin (2) din NCPP, conform 

căruia procedura din cursul urmăririi penale este nepublică; 

i. principiul planificării şi pregătirii, conform căruia, în orice cauză penală, activităţile de urmărire 

penală trebuie să fie planificate şi pregătite, în mod judicios şi temeinic, pentru realizarea scopului pe 

care îl urmăresc; 

 

Concluzii 

 

Principiile enunțate ale tacticii criminalistice stau la baza tuturor activităților de urmărire penală, în 

cauzele aflate spre instrumentare, cum sunt: planificarea urmăririi penale, efectuarea cercetării la fața locului, 

constatarea infracțiunii flagrante, ascultarea persoanelor în funcție de calitatea lor procesuală (parte vătămată, 

martor, suspect sau inculpat, etc.), efectuarea perchezițiilor, a reconstituirilor, confruntărilor și prezentărilor 

pentru recunoaștere, etc. 

Aceste principii nu pot fi privite în mod formal și rigid, numai în individualitatea lor, deoarece ele se 

intercondiţionează reciproc și trebuie respectate cu bună-credință pentru atingerea scopului urmărit, acela al 

aflării adevărului și al prevenirii erorilor judiciare în instrumentarea cauzelor penale. Respectarea acestor 

principii, îmbinată cu alegerea celor mai adecvate procedee și reguli de tactică criminalistică, în raport cu 

particularităţile individuale ale cauzelor penale și activităţilor ce se întreprind în acestea, conduc la 

desfăşurarea unei munci de calitate, menită să asigure o bună finalitate judiciară în fiecare din cauzele 

instrumentate. 

Din cele prezentate, dar mai ales din practica judiciară în materie penală, apreciem că este evident că 

succesul, reprezentat de aflarea adevărului și prevenirea erorilor judiciare în cauzele penale instrumentate, 

este condiționat de respectarea cu bună-credință a principiilor de tactică criminalistică în efectuarea tuturor 

activităților de urmărire penală. 

 
Referințe 

 
[1] Nelu Niță, Eugen Goldan, Elemente de tehnică criminalistică, Editura Tehnopress, Iași, 2015, p. 28; L. 

Coman şi M. Constantinescu, Tratat practic de criminalistică, vol. 1, Serviciul Editorial al M.I., 1986. 

[2] Conform art. alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (NCPP), normele de 

procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor 

părţilor şi ale celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituţiei, ale tratatelor 

constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum 

şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte. 

[3] Din analiza punctelor de vedere, exprimate în literatura de specialitate: „Criminalistica este o ştiinţă 

judiciară, cu caracter autonom şi unitar, care însumează un ansamblu complex și sistematic de cunoştinţe despre 

mijloace tehnice, procedee tactice şi metodologice, ce sunt destinate descoperirii şi cercetării infracţiunilor, identificării 

persoanelor implicate în săvârşirea lor, precum  şi  prevenirii faptelor antisociale”; A se vedea și: C. Suciu, 

Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972; Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Ediţia a IV-a, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007; Colectiv, Tratat de tactică criminalistică, Academia de Poliţie a Ministerului 

de Interne, Editura Carpaţi, Craiova, 1992. 

[4] Alexandru Ionaș, Considerații privind rolul criminalisticii în strategia operațională a unei poliții moderne, 

în volumul Criminalistica - Mileniul III, Editura „Little Star” Impex S.R.L., București, 2001, p. 18. 

[5] Emilian Stancu, Pledoarie pentru criminalistică, în volumul Criminalistica - Almanah, Editura Little Star 

Impex, București, 2002, p. 7. 

[6] Emilian Stancu, Criminalistica, vol. II, ediţia a III-a, Editura Actami, Bucureşti, 1999, p. 27. 

[7] În aflarea adevărului există limite, care rezultă din dificultățile de cunoaștere a faptelor și împrejurărilor 

care au fost săvârșite cu intenția de a rămâne nedescoperite, precum și din obligația organelor judiciare de a administra 

probele în condițiile prevăzute de lege, ceea ce este de natură a influența, uneori, cunoașterea acelei realități obiective. 

[8] Principiul legalităţii este fundamental pentru întreaga activitate a statului de drept din România, şi constă în 

aceea că procesul penal trebuie să se desfăşoare numai potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege. Conform art. 1 alin (5) 

din Constituţia României, în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. Ca 

urmare, acest principiu obligă organele judiciare să nu întreprindă nici o acţiune ce ar putea să aducă atingere 

democraţiei şi statului de drept. 

[9] Într-o democrație dominată din ce în ce mai mult de evoluții fără precedent ale tehnologiilor, nu pot fi 

permise metode și tactici de cercetare a suspecților sau inculpaților bazate pe cruzime și tratamente inumane, care nu 

pot avea alt scop decât smulgerea recunoașterii vinovăției. Asemenea metode de investigație erau specifice inchiziției, 

care urmărea numai descoperirea așa-numitului „adevăr”, iar pentru obținerea dovezilor, se folosea până și schingiuirea 

acuzatului în fața unor martori, recunoașterea vinovăției de către acuzat fiind scopul principal al investigațiilor, dovezile 

obiective fiind neglijate. Acest proces lua în considerare numai declarațiile unor martori, care se bazau pe declarațiile 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 6. Issue 1/2017 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nelu NIȚĂ 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

altor martori, astfel procesul putând dura timp îndelungat. Procesul se termina cu o sentință, în care acuzatul putea fi 

numai nevinovat sau vinovat cu recunoașterea de către acesta a vinovăției. 

[10] Afectarea pertinenţei probei constă în aceea că prin compromiterea ei se pot naşte dubii în ceea ce priveşte 

legătura probei respective cu cauza penală şi justa soluţionare a acesteia, punându-se la îndoială valoarea acesteia în 

aflarea adevărului. Afectarea concludenţei probei constă în aceea că în urma compromiterii probei, dubiile pot conduce 

la evaluarea ca neesenţială a probei, astfel încât aceasta să nu  mai  aibă nici o contribuţie la  soluţionarea procesului 

penal. Afectarea utilităţii probei constă în aceea că proba respectivă, datorită compromiterii, nu poate fi utilizată în 

procesul penal şi, ca urmare, nu mai poate clarifica aspecte care nu au fost dovedite prin alte probe. 

[11] P. F. Ceccaldi, La criminalistique, P.U.F., 1962. 

[12] M. J. Palmiotto, Criminal Investigation, Nelson Hall Publishers, Chicago, Illinois, SUA, 1994. 

[13] E. Stelzer, Criminalistica, vol. I., Editura Ştiințifică Germană, Berlin, 1977. 

[14] Manual de bune practici privind procedura cercetării la fața locului, anexă la Ordinul privind cercetarea la 

fața locului nr. 182/14.08.2009 (MAI) și nr. 1754/C/05.08.2009 (PICCJ). 

[15] Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 486 

din 15 iulie 2010. 

 

http://juridica.ugb.ro/



