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Editura ProUniversitaria din Bucureşti a scos de sub tipar în acest an valoroasa lucrare “Tactica 

criminalistică”, autor fiind domnul profesor Nelu Niţă din cadrul Universităţii George Bacovia din Bacău, 

respectat cadru didactic în domeniul dreptului, în mod deosebit în cel al Criminalisticii şi Criminologiei. 

Întrucât domnul Nelu Niţă a parcurs toate treptele ierarhiei de poliţist, până la funcţia de adjunct și şef 

al inspectoratelor de poliţie din judeţele Bacău, Neamţ și 

Iași acesta şi-a dedicat întreaga sa activitate profesională 

Justiției, Criminalisticii şi mai apoi învăţământului 

superior, având un rol deosebit în creşterea rolului 

criminalisticii în înfăptuirea justiţiei și în aflarea 

adevărului.  

Pentru probarea infracţiunilor o contribuţie 

esenţială o are activitatea de urmărire penală, aceasta 

constituind și principalul domeniu de aplicare a tacticii 

criminalistice. 

După o îndelungată activitate de cercetare 

ştiinţifică [1-9], autorul a reuşit să realizeze o lucrare de 

mare valoare teoretică şi practică în domeniul 

Criminalisticii. Remarcabilă înainte de toate prin 

acurateţe ştiinţifică şi claritate conceptuală, lucrarea de faţă prezintă principalele elemente de tactică 

criminalistică, în concordanţă cu prevederile Codului de procedură penală care a intrat în vigoare la 1 februarie 

2014, rămânând, desigur, deschisă modificărilor şi completărilor ulterioare. 

Autorul a sistematizat lucrarea în 11 capitole în care sunt tratate atât din perspectivă legală cât și de 

tactică criminalistică următoarele:  

Capitolul I – Noțiunea și importanța tacticii criminalistice; 

Capitolul II – Tactica planificării activității de urmărire penală; 

Capitolul III – Tactica elaborării versiunilor de urmărire penală; 

Capitolul IV – Tactica efectuării cercetării la fața locului; 

Capitolul V – Expertiza judiciară și constatarea. Reguli tactice privind dispunerea acestora; 

Capitolul VI – Tactica ridicării de obiecte și înscrisuri; 

Capitolul VII – Tactica efectuării percheziției; 

Capitolul VIII – Tactica ascultării persoanelor; 

Capitolul IX – Tactica identificării persoanelor și a obiectelor; 

Capitolul X – Tactica efectuării confruntării; 

Capitolul XI – Tactica efectuării reconstituirii.  

Aceste capitole traversează într-un mod deosebit de logic, fluid,  ușor de înțeles și în același timp bogat 

în informații, întreaga structură a tacticii criminalistice; este foarte interesant felul în care, autorul își propune 

să avanseze de la noțiunile de bază ale fiecărui principiu de tactică, spre elemente de noutate și posibilități de 

evoluție ale acestui domeniu. De asemenea, este interesantă abordarea domniei sale în sensul în care, datele 

teoretice ale fiecărui capitol sunt completate de noțiuni practice bine fundamentate, fiecare pas fiind parcurs 

minuțios, fără a omite detalii și fără a considera nici un element mai puțin important, ceea ce oferă cititorului 
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o experiență completă a principiilor tacticii criminalistice. Mai mult decât atât, consider că domnul profesor 

demonstrează prin lucrarea sa, rolul important pe care îl are fiecare participant la investigație, detaliind sarcina 

ce îi revine fiecăruia în abordarea tuturor elementelor din câmpul infracțional, indiferent dacă vorbim de 

materiale, suspecți, martori, victimă, etc. Un alt concept deosebit al lucrării îl reprezintă viziunea autorului în 

parcurgerea fiecărui pas al investigațiilor, pornind atât de la imaginea de ansamblu cât și de la fiecare detaliu 

în parte, oferind cititorului posibilitatea de a înțelege parcursul cercetărilor din toate unghiurile și sub toate 

aspectele lor, pentru fiecare subiect în parte. 

Totodată în realizarea prezentei lucrări autorul a avut în vedere legislaţia şi doctrina publicate până la 

data de 2 octombrie 2017. În ultima parte a lucrării, autorul prezintă bibliografia folosită în cuprinsul 

problematicii analizate. 

Această lucrare o recomandăm studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor pentru o temeinică pregătire 

în domeniul Criminalisticii întrucât constituie un veritabil suport teoretic şi practic. Formarea viitorilor avocaţi 

şi magistraţi trebuie să aibă un fundament ştiinţific modern şi realist deoarece adevărul judiciar poate fi aflat 

atât prin utilizarea metodelor tehnico-ştiinţifice şi a regulilor metodologiei criminalistice, cât și prin utilizarea 

procedeelor tactice. 

Totodată, prin cele tratate în conţinutul lucrării, autorul a dat Criminalisticii româneşti o carte 

ştiinţifică extraordinar de bine documentată, fiind utilă practicienilor din domeniu. Așadar, lucrarea „Tactica 

criminalistică” este un instrument deosebit de util magistraților, polițiștilor, medicilor, criminaliștilor și tuturor 

specialiștilor care acționează pentru înfăptuirea justiției, cât şi pentru oricare alte persoane interesate de 

evoluţia disciplinei Criminalistică, şi care doresc să ţină pasul cu factorul noutate într-un domeniu aflat într-o 

continuă transformare. 

Consider, prin urmare, că “Tactica criminalistică” reprezintă o lucrare de înaltă ținută profesională, 

care certifică și onorează vasta experiență în domeniul Criminalisticii a domnului profesor Nelu Niță, viziunea 

clară, talentul didactic și abordarea amplă și pertinentă a fiecărui subiect constituind motive solide pentru orice 

specialist dedicat acestei meserii dar și pentru cei aflați la începutul acestei cariere deosebite, să parcurgă cu 

atenție și seriozitate această lucrare.  
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