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Rezumat: În această lucrare mi-am propus să analizez cele mai recente descoperiri în domeniile de interes ale 

altor ramuri de știință, care au relevanță și aplicabilitate în investigarea infracțiunilor din punct de vedere criminalistic și 

care ajută, astfel, organele judiciare la aflarea adevărului în cauzele penale în vederea soluționării legale și temeinice a 

acestora. Prezentul studiu se focalizează atât pe tehnicile clasice specifice criminalisticii, precum și pe cele care sunt 

preluate din alte ramuri de știință. Ca metode de cercetare au fost alese metoda comparativă, analiza și sinteza, folosite în 

vederea obțierii celor mai adecvate rezultate în materie.   

 

Cuvinte cheie: investigare criminalistică; metode criminalistice; legătura cu alte ramuri de știință; proces penal. 

 

 

1. Introducere 

 

 

Progresul științei la nivel mondial a creat oportunitatea dezvoltării unor științe interdisciplinare, care au 

adus un beneficiu însemnat metodelor și tehnicilor speciale de investigare a cauzelor penale. De la metodele 

clasice, care este adevărat că încă se mai regăsesc în activitatea judiciară a organelor de urmărire penală și a 

specialiștilor din domeniile care ajută la desfășurarea procesului penal, s-a ajuns la formularea unor teorii și la 

aplicarea unor metode noi în tehnica investigării faptelor penale, care au ”revoluționat” domeniul științelor 

penale.  

În lungul parcurs al soluționării unei cauze penale, de la săvârșirea infracțiunii, până la pronunțarea unei 

hotărâri judecătorești definitive de soluționare a cauzei respective, sunt incidente în procesul penal mai multe 

faze și etape, metode și procedee tehnico-științifice, care guvernează acest domeniu.  

Este bine știut faptul că săvârșirea unei fapte penale creează un raport juridic de drept penal substanțial, 

pe care legea penală și cea procesual penală l-au dat spre soluționare organelor judiciare. Așadar, statul, prin 

autoritățle coercitive, veghează ca acest conflict de drept penal substanțial să fie dat organelor judiciare, 

organelor de urmărire penală și instanței de judecată, în vederea tragerii la răspundere penală a tuturor 

persoanelor care au săvârșit o infracțiune, potrivit vinovăției lor, dar și în vederea aflării adevărului în cauza 

penală și a soluționării cauzei respective sub toate aspectele, acesta fiind, de altfel, și scopul procesului penal. 

Această caracteristică vine să completeze caracterul general al dreptului, care prevede că, în cazul în care sunt 

încălcate normele juridice, atunci intervine, la nevoie, forța coercitivă a statului. [1]  

Desigur, că încălcarea normelor juridice de drept penal atrage după sine aplicarea unor sancțiuni de drept 

penal, așa cum acestea sunt reglementate în dispozițiile Codului penal și în concordanță deplină cu anumite 

principii fundamentale ale dreptului penal. [2]  

Se știe că răspunderea penală este cea mai gravă formă a răspunderii juridice, aceasta contribuind pe 

deplin, prin mecanismele și pârghiile juridice, puse la dispoziția organelor judiciare de către legiuitor, la apărarea 

ordinii de drept, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.  

 

2. Investigarea cauzelor penale prin metode noi 

 

În cadrul procesului penal, în vederea descoperirii tuturor faptelor care constituie infracțiuni, precum și 

la identificarea tuturor persoanelor, care urmează să fie trase la răspundere penală, potrivit vinovăției lor, cu 

privire la săvârșirea de infracțiuni, se desfășoară unele activități, specifice procedurilor penale și care sunt 

efectuate de către organelor judiciare, special abilitate de legea procesual penală în acest sens.  
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Cu toate acestea, finalizarea pe deplin a actului judiciar în materie penală, de cele mai multe ori, este 

imposibilă fără contribuția altor specialiști, decât cei în drept, care sunt astfel chemați să-și spună opiniile de 

specialitate în vederea strângerii a cât mai multor probe din care să se afle adevărul în cauza respectivă.  

Aceste activități judiciare de altă specialitate sunt justificate de faptul că magistratul, învestit de lege cu 

soluționarea unei cauze penale, nu are cunoștințe de specialitate în alte științe, care sunt indispensabile pentru 

soluționarea cauzei penale.  

Astfel, în materia mijloacelor de probă, Codul de procedură penală reglementează la art. 172 alin. 1 că 

”efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori 

împrejurări ce prezintă importanță pentru aflarea adevărului în cauză este necesară și opinia unui expert”.  

Pentru studiul de față, prezintă importanță expertiza criminalistică, motiv pentru care vor fi expuse 

punctele de vedere pe marginea efectuării acestor activități judiciare în vederea obținerii de probe, care să fie 

administrate de către instanța de judecată. 

Organul judiciar, în faza de urmărire penală sau instanța de judecată în faza de judecată, dispun 

efectuarea de astfel de expertize, prin care arată expertului criminalist care sunt faptele, pe care acesta trebuie să 

le lămurească, precum și împrejurările în care acestea au fost comise. De asemenea, tot în această direcție de 

activitate, expertul este întrebat cu privire la obiectivele pe care trebuie să le clarifice și să le evalueze, potrivit 

art. 172 alin. 6 C. pr. pen. 

Expertiza criminalistică oferă, așadar, informații precise organului judiciar, cu privire la săvârșirea 

faptei, a împrejurărilor în care aceasta a fost comisă, precum și la persoana făptuitorului. Dar, acestea sunt 

aspecte generale, care privesc tehnici și metode clasice de investigare a cauzelor penale.  

Or, în prezentul studiu se dorește adordarea acelor tehnici și metode tehnico-științifice noi, inovatoare 

pentru știința criminalisticii, știindu-se că, așa cum am arătat la prima secțiune, acest domeniu este unul mult 

îmbogățit în ultima perioadă de timp. Aceasta și datorită progresului din alte domenii ale științei, care, iată, se 

regăsesc cu precădere și în materie judiciară penală. 

 

2.1. În materie de criminalitate organizată 

 

Criminalitatea organizată este, cu siguranță, un fenomen care îngrijorează tot mai mult autoritățile 

judiciare nu doar din țara noastră, dar și de la nivel european și internațional. Considerăm astfel, dat fiind 

numărul tot mai mare al actelor normative și convențiilor adoptate în vederea prevenirii și combaterii formelor 

grave de criminalitate organizată de orice fel. [3] 

Tehnicile speciale de investigare în materie penală au format obiectul de discuție în literatura de 

specialitate, dacă nu cumva acestea au ca rezultat încălcarea dreptului fundamental al omului la viața privată. În 

acest sens, s-a apreciat că ”Tehnicile speciale de investigare sunt instrumente vitale în lupta împotriva 

infracțiunilor grave. Pe de altă parte, acestea presupun, prin modul de realizare, ingerințe în dreptul la viață 

privată, ...”. [4] Apreciez, în raport cu aceste chestiuni, că, atât timp, cât aceste imixtiuni în viața privată sunt 

realizate și dispuse în cadrul procesului penal, atunci, justificate fiind de comiterea unor infracțiuni deosebit de 

grave, ele sunt fundamentate pe ideea de realizare a scopului procesului penal și pe ideea de prevenție a 

săvârșirii de noi infracțiuni.    

Mai mult decât atât, aceste mecanisme judiciare de supraveghere sunt adoptate și implementate în 

justiția penală din țara noastră cu respectarea dispozițiilor Convenției europene pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale. [5] 

Interceptarea comunicațiilor electronice face ca, de asemenea, organul judiciar să obțină probe relevante 

cu privire la săvârirea unor infracțiuni grave și care, în felul acesta, pot duce la soluționarea cauzei penale. Prin 

metode și tehnici noi, procesul penal capătă o dimensiune care, până nu demult, era străină acestui domeniu. Se 

apelează, în acest fel, la cunoștințele de specialitate și abilitățile unor tehnicieni, specialiști în IT și 

telecomunicații, demenii de referință pentru științele ingineriei.  

O chestiune importantă a fost discutată în literatura de specialitate referitor la respectarea principiului 

legalității procesului penal, când în cauza penală intervin astfel de tehnici noi. În soluționarea acestei chestiuni, 

legate de legalitatea procesului penal, și-a spus punctul de vedere Curtea Europeană a Drepturilor Omului. [6] 
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2.2. În materie de terorism  

 

Infracțiunile de terorism au fost și ele avute în vedere de către comunitatea europeană și internațională, 

așa cum a fost și cazul celor de criminalitate organizată. Legiuitorul le-a acordat o atenție sporită, tocmai datorită 

consecințelor deosebit de grave, pe care acestea le produc asupra populației civile. În mod eronat s-a considerat, 

că acest fenomen ar fi un produs al secolului al XX-lea, în realitate însă acesta își are originea în trecutul foarte 

îndepărtat. Doctrina a rătat, pe bună dreptate, care este diferența între terorismul apus și cel contemporan. [7] 

Datorită unui modus operandi diferit de cel folosit de infractori în săvârșirea infracțiunilor de drept 

comun, prin utilizarea unor instrumente confecționate artizanal, tehnica criminalistică a investigării acestui gen 

de infracțiuni este și ea una deosebită, cunoscând câteva metode noi, care sunt ”împrumutate” din alte științe, 

precum fizica, chimia, biologia etc. 

La prima vedere, am fi tentați să afirmăm, că, în realitate, aceste infracțiuni sunt date prin lege spre 

soluționare organelor judiciare și, în conformitate cu dispozițiile procesual penale în materie, acestea vor trebui 

să procedeze la aplicarea acestora în vederea soluționării cauzelor respective.  

În realitate, situația nu este atât de simplă, pe cât pare la prima vedere. Fiind vorba despre infracțiuni cu 

un grad deosebit de ridicat de pericol social, pe o scară de la 1 la 5, aceste ocupând poziția cea mai înaltă din 

punctul de vedere al periculozității și al consecințelor catastrofale, pe care le produc, și organele judiciare au 

nevoie de opiniile unor specialiști din alte domenii. Aici intervin științele la care am făcut referire în acest 

paragraf.  

Se vorbește tot mai mult în acest domeniu despre o ”chimie judiciară”, care, prin metodele și tehnicile pe 

care le utilizează, ajută organul judiciar în rezolvarea în bune condiții a actului judiciar și al soluționării cauzelor 

penale având ca obiect infracțiunile de terorism. Chimia a dezvoltat unele legături considerabile cu criminalistica 

prin tehnicile noi pe care le pune la dispoziția experților criminaliști în vederea strângerii de probe.  

În literatura de specialitate s-a apreciat, că ”Criminalistica este în strânsă legătură mai ales cu științele 

exacte, folosind absolut toate realizările de vîrf pentru a-și exercita propriul demers de cercetare”. [8]  

Între cele mai relevante tehnici noi de investigare criminalistică a infracțiunilor, se numără spectroscopia 

cu raze infraroșii, spectrometria cu fluorescență cu raze X, spectrofotometria cu radiații ultraviolete și vizibile. 

De remarcat faptul că expertizele chimice au ca obiectiv examinarea și analizarea unor elemente componente sau 

caracteristici ale materialelor unor obiecte, care au legătură cu săvârșirea unei infracțiuni, în special care au fost 

realizate prin mijloace confecționate artizanal. Acestea implică elemente componente dure, confecționate din 

metal, sticlă, precum și din alte substanțe chimice dăunătoare corpului uman.  

Spectrometria cu fluorescență cu raze X este o metodă a chimiei judiciare prin care se analizează elemente 

anorganice, care se află în compoziția unor aliaje ale metalelor, substanțelor toxice, pigmentilor din vopselele etc. 

Caracteristica acestei metode este aceea că oferă o precizie mare a analizei efectuate.  

 

3. Tehnici de investigare a infracțiunilor de omor 

 

Cea mai gravă încălcare a drepturilor omului este aceea care aduce atingere dreptului la viață. 

În legătură cu această categorie de infracțiuni, s-a dezvoltat, în literatura de specialitate [9], dar și în 

practică, o metodologie specifică investigării omorurilor. S-a apreciat, că ”Rolul și importanța investigației 

criminalistice în soluționarea infracțiunilor împotriva vieii – ca și a celorlalte fapte penale – rezultă din aceea 

că știința Criminalisticii pune la îndemâna organelor judiciare metodele și mijloacele tehnico-științifice 

necesare descoperirii, fixării, ridicării și examinării urmelor omuciderii, a identificării autorului și eventual a 

victimei”. [10]     

Iată, așadar, că, spre deosebire de celelalte infracțiuni de drept comun, cele de omor au o particularitate 

deosebită, în astfel de cazuri punându-se problema identificării și a victimei, iar nu doar a făptuitorului.  

Investigarea omorurilor săvârșite cu violență face ca știința criminalisticii să fie foarte aproape de 

medicina-legală. Aceasta din urmă oferind date exacte cu privire la data morții, cauza morții, natura morții, 

vârsta victimei, sexul victimei. 

În schimb, criminalisticii îi revine sarcina de a se pronunța cu privire la: 

- identificarea făptuitorului; 

- identificarea locului în care s-a petrecut omorul; 
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- identificarea instrumentelor și a mijloacelor folosite de acesta pentru a săvrși infracțiunea; 

- stabilirea mobilului și a scopului săvârșirii infracțiunii de omor. 

În procedura de obținere a probelor, care urmează să fie administrate în cursul procesului penal, câteva 

mijloace de probă sunt deosebit de importante. Acestea ajută organul judiciar la aflarea adevărului în cauza 

respectivă. Acestea sunt valorificate prin intermediul unor acte procedurale dispuse în cursul urmăririi penale de 

către organul judiciar competent și se referă la cercetarea la fața locului, la efectuarea unor constatări tehnico-

științifice, efectuarea de expertize criminalistice și medico-legale, efectuarea de percheziții.  

Dar, tactica efectuării unei expertize criminalistice nu se rezumă la identificarea făptuitorului și la 

strângerea de probe cu privire la existența sau inexistenața infracțiunii. În cazul omorurilor, aceasta este o 

activitate complexă, în care expertul criminalist lucrează în strânsă colaborare cu specialiști în mai multe 

domenii, formând astfel echipe mixte. De regulă, aceste echipe sunt formate din organe de cercetare ale poliției, 

organe care asigură activitatea operativă, care asigură ”urmărirea fără întârziere a persoanei suspecte”. [11]     

Dintre principiile, care stau la baza desfășurării activității criminalistice, un rol deosevit de important îl 

are principiul rapidității. În cauzele de omor, acest principiu este ușor de înțeles, știindu-se faptul că trecerea 

timpului poate duce la ștergerea urmelor infracțiunii, deci a probelor, atât de necesare la identificarea 

făptuitorului.  

În literatura de specialitate s-a discutat despre importanța principiului celerității, „care corespunde 

operativității în luarea tuturor măsurilor care se impun pentru soluționarea justă a cauzei, pentru apropierea la 

maximum posibil a momentului tragerii la răspundere penală, de momentul săvârșirii infracțiunii, ceea ce are 

efecte deosebite inclusiv în activitatea de prevenire”. [12] Același autor vorbește despre principiul fermității în 

efectuarea expertizei criminalistice. Acesta este în strânsă legătură cu principiul celerității, însă, spre deosebire 

de acesta din urmă, principiul fermității ține de organizarea expertului criminalist în activitatea pe care o 

realizează, astfel încât persoana vinovată de săvârșirea infracțiunii să nu se sustragă de la răspunderea penală. 

[13]   

Având în considerare aceste principii exemplificate mai sus, precum și toate celelalte principii care 

încununează activitatea experților criminaliști în cursul procesului penal, trebuie să facem precizarea, că acestea 

își găsesc aplicabilitate în oricare din fazele realizării expertizei criminalistice, atât în faza statică, cât și în cea 

dinamică, și au ca rezultat strângerea de probe în vederea soluționării procesului penal.  

În respectarea acestor pricipii nu se face deosebirea după cum infracțiunea de omor a avut loc prin 

folosirea unor instrumente contondente, prin înecare, prin strangulare, prin folosirea armelor de foc. Aceste 

aspecte legate de modul de operare criminal este, așadar, irelevant pentru desfășurarea activității de expertiză 

criminalistică. Desigur, că, acolo unde a intervenit o substanță toxică, ori un alt agent chimic, expertul 

criminalist va apela la științele exacte, precum chimia, în vederea depistării exacte a substanței care a fost 

folosită de făptuitor la comiterea omorului respectiv. Și de această dată, asemeni chimiei, fizica poate oferi 

informații clare cu privire la modalitatea de săvârșire a faptei, dacă omorul a fost comis prin spânzurare, spre 

exemplu.  

Doctrina a arătat, că exectuarea expertizei criminalistice este una deosebit de dificilă, atunci când ”... 

provocarea unor incendii au ca scop mascarea omorului”. [14] Între metodele folosite la efectuarea expertizei 

criminalistice în vederea identificării făptuitorului cea mai folosită este expertiza dactiloscopică, care presupune 

o cercetare comparativă a urmelor lăsate la locul săvârșirii infracțiunii. Aspectele legate de persoana 

făptuitorului pun în discuție atât urmele lăsate pe corpul victimei, cât și urmele lăsate în mediul înconjurător.   

  

Concluzii 

 

Justiția penală este, la momentul prezent, încununată de o serie de procedee, mijloace și tehnici speciale 

de soluționare a cauzelor penale, care au revoluționat științele din mai multe domenii de activitate. Ar fi fost de 

neconceput ca, în urmă cu mai bine de o jumătate de secol, să se creadă că aceste științe, aparent fără nicio 

legătură cu procesul penal, vor ajuta atât de mult la desăvârșirea acestuia.  

Fizica, chimia, biologia sau chiar matematica au un numitor comun cu criminalistica și, din acest punct 

de vedere, putem concluziona că, în lipsa acestor științe și implicit a metodelor pe care acestea le pun la 

dispoziția expertului criminalist, tehnica realizării procedurilor penale și a procesului penal, în ansamblul său, a 

fi fost una precară. 
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În ultima perioadă de timp s-a vorbit tot mai mult despre o chimie judiciară, care are menirea să 

”participe activ” în procesul de înfăptuire a justiției penale.  

Performanțele în soluționarea cauzelor penale complicate și deosebit de complicate nu se datorează 

exclusiv unor juriști foarte bine pregătiți, ci și unor specialiști în alte domenii de știință, care, prin cunoștințele pe 

care le posedă și prin tehnicile științifice descoperite până în prezent, aduc o contribuție solidă la procesul de 

înfăptuire a justiției în cauzele penale.  

Pe acest fundal, trebuie precizat, că, aceste expertize criminalistice fără metodele și tehnicile puse la 

dispoziție de științe, precum fizica și chimia, ar fi doar forme fără fond, care nu ar aduce vreun beneficiu în 

lămurirea cauzelor penale.  

Din aceste motive, este relevant faptul că în realizarea scopului procesului penal, colaborează în strânsă 

legătură specialiști în mai multe ramuri ale științei. Astfel, pe lângă juriști, magistrații învestiți cu soluționarea 

unei cauze penale, specialiști precum experți criminaliști, medici legiști și alții își aduc aportul lor la finalitatea 

procesului penal.     
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