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Rezumat: Cercetarea criminalistică a infracţiunilor constituie o “artă”, iar criminalistica reprezintă “arta şi 
tehnica investigaţiilor penale”, în scopul aflării adevărului în cauzele penale, prin soluţionarea temeinică şi legală a 
cauzei sub toate aspectele sale. În vederea realizării acestui scop, în activitatea practică desfăşurată de organele 
judiciare specializate ale statului, pentru aflarea adevărului, trebuie să fie respectate mai multe principii, care, în mod 
incontestabil, din punctul nostru de vedere, pun în evidenţă şi răspunsul calificat şi profesionist al acestora, la orice 
stimul extern reprezentat de sesizarea în orice mod a faptelor infracţionale. Ca urmare, această cercetare îşi propune 
să studieze, să analizeze şi să pună la dispoziţia organelor judiciare, în contextul noului Cod de procedură penală, a 
principalelor principii, a căror respectare şi aplicare este de natură să asigure cele mai bune garanţii ale unor 
investigaţii criminalistice de calitate superioară asupra faptelor infracţionale, pentru a conduce implicit la prevenirea 
erorilor judiciare şi la obţinerea succesului în ceea ce priveşte aflarea adevărului în cauzele penale instrumentate. 

 
Cuvinte cheie: legalitate; obiectivitate; fermitate; imparţialitate; demnitate; integritate; buna-credinţă. 

 
 

Introducere 
 
În cercetarea oricărei infracţiuni, oricât de simplă ar părea acea infracţiune la prima vedere, aflarea 

adevărului, într-o perspectivă de timp rezonabilă, constituie unul dintre cele mai complexe şi anevoioase 
procese. Pentru aflarea adevărului în orice cauză penală şi luarea unor hotărâri care să nu implice în nici un 
fel erorile judiciare, se impune însă cu necesitate pregătirea şi perfecţionarea continuă a magistraţilor, 
poliţiştilor, avocaţilor şi a tuturor juriştilor, în vederea asigurării condiţiilor optime necesare susţinerii 
justiţiei, prin utilizarea întregii lor experienţe şi pricepere, cu bună-credinţă, în combaterea răului cu evidente 
manifestări endemice şi antisociale. Criminalistica, dezvoltată ca ştiinţă particulară şi artă, în acealaşi timp, 
are ca deziderat major aflarea adevărului, în cercetarea penală a oricărui tip de infracţiune, indiferent de 
complexitatea sa, care poate ţine de metodele şi mijloacele de comitere, de împrejurările comiterii faptei, dar 
şi de profesionalismul şi abilităţile infractorilor.  

 
De asemenea, este important de reţinut că la aflarea adevărului, prin orice probe şi mijloace de probă 

admisibile, pertinente şi utile, administrate în mod legal, cu respectarea prevederilor Codului de procedură 
penală, trebuie să se ajungă indiferent de poziţia infractorilor cercetaţi, poziţie prin care aceştia recunosc sau 
nu faptele pentru care sunt cercetaţi. În acest scop, însă, toţi practicienii în materie, trebuie să cunoască, să 
înţeleagă şi să aplice în mod sistematic şi consecvent principiile aplicabile în cercetarea criminalistică a 
infracţiunilor. 

 
Din punct de vedere semantic, principiul reprezintă un element fundamental, o idee, o lege de bază 

pe care se întemeiază o teorie ştiinţifică, un sistem juridic, o normă de conduită, etc. Cu alte cuvinte, în 
realizarea cercetării criminalistice a infracţiunilor, principiile reprezintă anumite reguli de conduită şi de 
muncă, care trebuie să fie sedimentate adânc în personalitatea şi convingerea organelor judiciare, astfel încât, 
prin respectarea lor cu sfinţenie în orice situaţie, să se asigure aflarea adevărului, în orice cauză penală, prin 
eliminarea oricăror erori şi abuzuri din partea acestora. Mai mult de atât, asigurând respectarea principiilor 
fundamentale în cercetarea criminalistică a infracţiunilor, se asigură şi condiţiile optime pentru eficacitate şi 
eficienţă în desfăşurarea procesului penal, în cauzele penale aflate în lucru. 

 
În vederea prezentării şi analizării principiilor fundamentale ale criminalisticii, având în vedere 

opiniile diverşilor autori în materie [1], considerăm că este util să facem o delimitare a acestor principii în 
funcţie de rolul lor în aflarea adevărului.  
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Astfel, facem distincţie între principii fundamentale ale investigării criminalistice, principii cu rol 
important în investigarea criminalistică a infracţiunilor, ca principii fundamentale ale criminalisticii, care au 
la bază în primul rând normele imperative ale legii procesual penale, fiind specifice în special metodologiei 
şi tacticii criminalistice şi principii ale identificării criminalistice, principii cu rol important în identificarea 
criminalistică a infractorilor, specifice tehnicii criminalistice, care oferă activităţii de identificare 
criminalistică un caracter sistematic şi ştiinţific indiscutabil, astfel încât rezultatele activităţilor desfăşurate să 
conducă fără nici un dubiu la aflarea adevărului în procesul penal. De precizat este faptul că, principiile 
fundamentale ale investigării criminalistice au o aplicabilitate absolută, în întreaga activitate criminalistică 
de cercetare a infracţiunilor, inclusiv în procesul de identificare criminalistică [2]. Aceste două categorii de 
principii sunt completate, în mod armonios, cu principiile deontologiei judiciare, principii referitoare la 
deontologia organelor de urmărire penală, principii specifice factorilor pozitivi de ordin atitudinal şi 
comportamental, care cuprind totalitatea normelor etico-morale care guvernează procesul penal şi 
comportarea tuturor celor implicaţi în acest proces. 

 
În continuare, cu luarea în considerare a noului Cod de procedură penală, vom prezenta câteva din 

opiniile noastre privind principiile fundamentale ale investigării criminalistice, principiile identificării 
criminalistice şi principiile deontologiei judiciare, pe care se bazează obţinerea succesului în activităţile 
criminalistice desfăşurate de organele judiciare, pentru aflarea adevărului şi probarea faptelor infracţionale, 
indiferent de gradul de complexitate al acestora, de statutul şi de calitatea persoanelor cercetate. 

 
1. Principiile fundamentale ale investigării criminalistice 
 
Este cunoscut faptul că fiecare sistem modern de drept, este călăuzit de reguli fundamentale, care 

sunt determinante pentru orientarea conţinutului normelor juridice, precum şi pentru activitatea întregului 
aparat judiciar. În aceste condiţii, subordonându-se scopului procesului penal, activităţile de investigare 
criminalistică a faptelor infracţionale sunt călăuzite de principii care guvernează organizarea sistemului 
judiciar şi desfăşurarea procesului penal, în strictă concordanţă cu prevederile constituţionale. 

Conform legii procesual penale române, art. 1 alin (2) din noul Cod 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 (UE), ale celorlalte reglementări ale 
UE în materie procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale 
omului, la care România este parte. 

În condiţiile menţionate, pentru garantarea aflării adevărului şi înfăptuirea corectă a justiţiei penale, 
organele judiciare trebuie să cunoască, să înţeleagă şi să respecte cele mai importante principii ale 
investigării criminalistice, care sunt următoarele [3]: a. principiul legalităţii procesului penal; b. principiul 
prezumţiei de nevinovăţie; c. principiul aflării adevărului; d. principiul loialităţii administrării probelor; e. 
principiul excluderii probelor obţinute în mod nelegal şi f. principiul nepublicităţii procedurii din cursul 
urmăririi penale. De asemenea, pe timpul urmăririi penale şi a procesului penal trebuie să fie respectate şi 
alte principii, tot atât de importante, precum: principiul obiectivităţii; principiul necesităţii, oportunităţii şi 
operativităţii; principiul fermităţii, etc. 

 
a. Principiul legalităţii procesului penal. Principiul legalităţii procesului penal 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. Acest principiu, impune să fie respectate atât prevederile legii procesual penale (NCPP), cât şi ale 
legii penale române, a tuturor actele normative cu şi fără prevederi penale aplicabile în soluţionarea 
diferitelor cauze penale, a tratatelor şi reglementărilor UE, a tratatelor şi pactelor internaţionale la care 
România este parte, etc. În ceea ce priveşte investigaţia criminalistică a faptelor antisociale, principiul 
legalităţii procesului penal are în vedere faptul că, în realizarea justiţiei penale, trebuie să fie respectate toate 
normele procesual penale. În acest fel, prin respectarea legalităţii procesuale se asigură condiţiile şi pentru 
respectarea legalităţii substanţiale, constând în legalitatea şi temeinicia incriminărilor făcute şi a sancţiunilor 
de drept penal aplicate de către instanţele de judecată. Prin respectarea întocmai a principiului legalităţii 
procesului penal, cercetarea criminalistică asigură evitarea erorilor judiciare, dar şi îndeplinirea dezideratului 
conform căruia “nimeni să nu se poată sustrage răspunderii pentru încălcarea legilor şi să nu rămână 
nepedepsit, dacă a comis o faptă antisocială”, şi, în acelaşi timp “nimeni să nu fie sancţionat sau pedepsit pe 
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nedrept”. În legătură cu principiul legalităţii procesului penal este şi principiul separării funcţiilor judiciare, 
conform căruia, în procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare: a) funcţia de urmărire penală; b) 
funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală; 
c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii sau netrimiterii în judecată; d) funcţia de judecată. De 
asemenea, conform acestui principiu, în exercitarea funcţiei de urmărire penală, procurorul şi organele de 
cercetare penală strâng probele necesare pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în 
judecată [4]. Astfel, în calitate de organe judiciare, procurorul şi organele de cercetare penală sunt acelea 
care trebuie să asigure toate condiţiile necesare pentru respectarea principiului legalităţii procesului penal, pe 
timpul urmăririi penale. 

 
b. Principiul prezumţiei de nevinovăţie. Principiul prezumţiei de nevinovăţie este derivat din 

principiul legalităţii, constituind, prin implicaţiile sale, unul din drepturile fundamentale ale omului [5]. 
Vinovăţia unui suspect sau inculpat este dovedită numai printr-o hotărâre de condamnare, definitivă şi 
irevocabilă, emisă de către instanţa de judecată, în complet legal constituit. Esenţa acestui principiu constă în 
aceea că, suspectul sau inculpatul cercetat într-un dosar penal, este considerat nevinovat, atât timp cât 
vinovăţia lui nu a fost dovedită printr-o hotărâre de condamnare definitivă şi irevocabilă, potrivit normelor 
procesual penale. Mai mult, chiar după administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea 
convingerii organelor judiciare, se interpretează tot în favoarea suspectului sau inculpatului [6]. Astfel, 
având în vedere că, orice persoană împotriva căreia a fost pornit un proces penal este prezumată nevinovată, 
este cert că numai organelor judiciare le revine obligaţia de a administra probele necesare dovedirii 
vinovăţiei, suspectul sau inculpatul neavând obligaţia să probeze nevinovăţia sa [7]. În cursul procesului 
penal, suspectul, la fel ca şi inculpatul, au dreptul de a nu da nicio declaraţie. În aceste condiţii, organele de 
urmărire penală trebuie să atragă şi atenţia suspectului sau inculpatului că, dacă refuză să dea declaraţii nu va 
suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de 
probă împotriva sa [8]. În cazul în care au fost administrate probe de vinovăţie de către organele judiciare, 
suspectul sau inculpatul are şi el dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, 
de a ridica excepţii, precum şi dreptul de a pune concluzii. În planul investigaţiei criminalistice, aplicarea 
principiului prezumţiei de nevinovăţie impune interzicerea oricăror încercări ale organelor judiciare, de a 
orienta administrarea probelor în anchetă numai în defavoarea suspectului sau inculpatului, precum şi de a 
stabili cu orice preţ şi în orice mod a vinovăţiei acelei persoane [9]. Astfel, principiul prezumţiei de 
nevinovăţie trebuie corelat cu principiul obiectivităţii, conform căruia, în pregătirea, în administrarea şi în 
consemnarea procesuală a probatoriului, organele judiciare nu trebuie să aibă idei preconcepute, ci trebuie să 
dovedească cu înţelepciune, mult tact şi răbdare, în administrarea şi înregistrarea probelor în documente. Ca 
urmare, respectând principiul prezumţiei de nevinovăţie în corelaţie cu principiul legalităţii, organele 
judiciare au obligaţia de a depune toate diligenţele posibile, pentru administrarea întregului probatoriu ce ţine 
atât de stabilirea vinovăţiei cât şi a nevinovăţiei suspectului sau inculpatului, precum şi obligaţia de a 
interpreta şi aprecia cu maximă responsabilitate măsurile întreprinse, probele administrate în cauză, precum 
şi temeinicia deciziilor luate, pe baza convingerilor intime astfel formate. 

  
c. Principiul aflării adevărului. Aflarea adevărului, principiu şi scop al investigării criminalistice, în 

acelaşi timp, are o semnificaţie extrem de importantă, având în vedere că pentru înfăptuirea corectă a justiţiei 
penale, se impune cu necesitate aflarea adevărului. În acest sens, conform legii procesual penale, organele 
judiciare au obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările 
cauzei, precum şi cu privire la persoana suspectului sau inculpatului. Ca urmare, aflarea adevărului, de cele 
mai multe ori nu poate fi decât rezultat al unor activităţi bine organizate, sistematice şi complexe, de 
investigare a faptelor şi împrejurărilor concrete privind comiterea a diferite tipuri de infracţiuni, unele dintre 
acestea fiind cu un înalt grad de dificultate şi complexitate în ceea ce priveşte aflarea adevărului şi 
soluţionarea legală şi temeinică. În aceste condiţii, investigarea criminalistică complexă şi sistematică este 
aceea care pune la dispoziţia organelor judiciare, orice mijloace posibile de cunoaştere ştiinţifică a 
adevărului, de descoperire a autorului faptei infracţionale şi de obţinere a probelor necesare. Utilizând toate 
mijloacele posibile de cunoaştere ştiinţifică, cu respectarea principiilor legalităţii şi a prezumţiei de 
nevinovăţie, în acelaşi timp, organele de urmărire penală au obligaţia de a strânge şi de a administra probe 
pentru aflarea adevărului în cauzele penale, atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau inculpatului, 
deci atât în acuzarea cât şi în apărarea lui. Această situaţie impune obligaţia din partea organelor de urmărire 
penală, de a admite şi verifica probele propuse spre administrare de către suspect sau inculpat în favoarea sa. 
Cererea privitoare la administrarea unor probe formulată în cursul urmăririi penale, de către suspect sau 
inculpat, se admite ori se respinge motivat [10] de către organele de urmărire penală. Respingerea sau 
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neconsemnarea, cu rea-credinţă, a probelor propuse în favoarea suspectului sau inculpatului, se sancţionează 
conform dispoziţiilor NCPP [11]. 

 
d. Principiul loialităţii administrării probelor. Principiul loialităţii administrării probelor 

corespunde unor interdicţii din partea organelor judiciare, în ceea ce priveşte modul de administrare a unor 
probatorii, interdicţii care conferă caracter de nelegalitate probelor obţinute într-un asemenea mod. Astfel 
conform art. 101 alin (1) din NCPP, organele de urmărire penală sunt oprite de la a întrebuinţa violenţe, 
ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri, în scopul de a se obţine 
probe [12]. Astfel, este cert că din nerespectarea acestui principiu fundamental, rezultă totodată, implicit, şi 
nerespectarea principiilor enunţate mai sus, respectiv principiul legalităţii, al prezumţiei de nevinovăţie şi al 
aflării adevărului, fiind pusă sub semnul întrebării corectitudinea deciziilor luate în baza probelor „smulse” 
în acest fel. De asemenea, conform alin (3) al aceluiaşi articol, este interzis organelor judiciare penale sau 
altor persoane care acţionează pentru acestea, să provoace o persoană să săvârşească ori să continue 
săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii unei probe. În aceste condiţii, principiul loialităţii 
administrării probelor trebuie corelat cu principiul necesităţii, oportunităţii şi operativităţii, conform căruia, 
dând dovadă de discernământ juridic şi respectând cu stricteţe principiile enunţate mai sus, precum şi 
regulile consacrate de tactică şi metodologie criminalistică, organele de urmărire penală trebuie să 
întreprindă în mod operativ şi la momentul cel mai oportun, toate măsurile de constatare şi administrare în 
mod complet a probatoriilor, dictat de necesităţile impuse de amploarea şi gravitatea faptelor infracţionale 
sesizate. O regulă cu caracter judiciar practic, de care trebuie să ţină cont în orice  moment organele de 
urmărire penală, în consonanţă cu principiul operativităţii în soluţionarea cauzelor penale, rezultată din 
literatura juridică de specialitate, este aceea că: „timpul lucrează în favoarea infractorului” [13], deoarece, 
odată cu trecerea timpului „se şterg urmele din amintirea oamenilor şi de pe obiect” sau „dispar oamenii şi 
obiectele”. Ca urmare, cercetarea la faţa locului trebuie să se desfăşoare cu maximă urgenţă şi complet, 
pentru prevenirea dispariţiei şi compromiterii oricărui tip de urme, care, astfel, ar avea consecinţe negative în 
ceea ce priveşte aflarea adevărului. Urgenţa este impusă şi de necesitatea efectuării, în timp util, de diferite 
constatări sau expertize, destinate identificării unor obiecte ale căror caracteristici exterioare se pot modifica, 
datorită uzurii sau degradării în timp. Subliniem, de asemenea, importanţa ascultării operative a victimelor, a 
martorilor identificaţi cu ocazia investigaţiilor efectuate, precum şi a suspecţilor. Avem în vedere că fiecare 
dintre aceştia, dar mai ales martorii, pot să uite anumite elemente semnificative pentru aflarea adevarului sau 
să fie influenţaţi, iar suspectul sau inculpatul să influenţeze martorii şi să îşi pregătească răspunsurile cele 
mai favorabile la viitoarele acuzaţii ce i se pot aduce. Totodată, este de precizat faptul că, prin respectarea 
principiului necesităţii, oportunităţii şi operativităţii, în activitatea de constatare, documentare şi probare a 
faptelor infracţionale, organele de urmărire penală asigură şi apropierea momentului tragerii la răspundere 
penală a suspectului/inculpatului, de momentul săvârşirii infracţiunii, ceea ce prezintă efecte pozitive 
notabile şi pe linia prevenirii unor fapte infracţionale asemănătoare. În acelaşi sens, conform art. 8 din 
NCPP, organele judiciare au şi obligaţia de a desfăşura urmărirea penală şi judecata, cu respectarea 
garanţiilor procesuale şi a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor procesuali, astfel încât să fie constatate la timp 
şi în mod complet faptele care constituie infracţiuni, astfel încât nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la 
răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un 
termen rezonabil. Nerespectarea principiului loialităţii administrării probelor, conferă caracter de nelegalitate 
probelor obţinute şi are efecte negative grave. În acest sens, probele obţinute în mod nelegal, dar şi cele 
obţinute prin tortură, precum şi probele derivate din acestea, nu pot fi folosite în cadrul procesului penal, 
ţinând cont şi de toate consecinţele aferente faptelor comise de organele de urmărire penală în nerespectarea 
principiului loialităţii administrării probelor. Principiul loialităţii administrării probelor trebuie corelat, în 
acelaşi timp, şi cu principiul fermităţii, principiu conform căruia organele de urmărire penală trebuie să 
manifeste un adevărat cult pentru dreptate şi adevăr, ce trebuie să le determine să acţioneze legal, cu bună-
credinţă şi cu toată hotărârea, pentru a administra întreg probatoriul necesar şi util, care să asigure tragerea la 
răspundere penală a celor care au săvârşit infracţiuni. 

 
e. Principiul excluderii probelor obţinute în mod nelegal. Conform acestui principiu [14], probele 

obţinute în mod nelegal, dar şi probele obţinute prin tortură, precum şi probele derivate din acestea, nu pot fi 
folosite în cadrul procesului penal. Mai mult chiar, probele derivate se exclud dacă au fost obţinute în mod 
direct din probele obţinute în mod nelegal şi nu puteau fi obţinute în alt mod. De asemenea, nulitatea actului 
prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe, ori nulitatea actului prin care proba a fost 
administrată, determină excluderea probei. 
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f. Principiul nepublicităţii procedurii din cursul urmăririi penale. Urmărirea penală are ca obiect 
strângerea tuturor probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care au 
săvârsit infracţiunile şi la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul 
să se dispună trimiterea în judecată a acelor persoane. În aceste condiţii, procedura din cursul urmăririi 
penale nu este publică [15]. Acest principiu presupune păstrarea confidenţialităţii activităţilor de urmărire 
penală desfăşurate şi, în special, a activităţilor ce urmează a fi desfăşurate, activităţi viitoare bazate pe 
strategii şi tactici, validate de cercetarea ştiinţifică în domeniul criminalisticii, precum şi de experienţa şi 
abilităţile profesionale şi personale ale organelor de urmărire penală, pentru aflarea adevărului şi înfăptuirea 
corectă a justiţiei penale în cauza respectivă. Este extrem de important ca organele de urmărire penală să aibă 
capacitatea de a analiza şi a identifica, pe durate limitate de timp în cadrul investigaţiilor desfăşurate în 
cursul urmăririi penale, cele mai bune modalităţi de asigurare a secretului şi confidenţialităţii diferitelor 
probe, în acuzarea şi apărarea diferiţilor suspecţi sau inculpaţi, după caz, a datelor referitoare la împrejurările 
comiterii faptelor infracţionale, la inculpaţi, părţi vătămate şi martori, etc. Desigur că acest principiu nu este 
opozabil în totalitate părţilor şi subiecţilor procesuali principali, în condiţiile în care aceştia au dreptul de a se 
apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat [16], iar dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună-credinţă de 
organele de urmărire penală, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege. În acest context, trebuie 
să menţionăm faptul că, totuşi, în cursul urmăririi penale, procurorul poate restricţiona motivat consultarea 
dosarului de către suspect, inculpat sau avocat, pe o perioadă de cel mult 15 zile, dacă prin aceasta s-ar putea 
aduce atingere bunei desfăşurări a urmăririi penale [17]. De asemenea, în respectarea principiului 
nepublicităţii procedurii din cursul urmăririi penale, chiar şi avocatul, după ce a consultat dosarul de 
urmărire penală, are obligaţia de a păstra confidenţialitatea sau secretul datelor şi actelor de care a luat 
cunoştinţă. 
 

2. Principiile identificării criminalistice 
 
Desfăşurându-se, în mod evident, cu respectarea principiilor fundamentale menţionate mai sus, 

procesul de identificare criminalistică, ca orice alt proces de cunoaştere, este guvernat şi de respectarea altor 
principii importante, ceea ce conferă tuturor activităţilor din cadrul acestui proces un caracter ştiinţific 
indiscutabil. Caracterul ştiinţific al procesului de identificare criminalistică, este bazat pe utilizarea 
diferitelor tipuri de instrumente şi mijloace tehnice, de la cele mai simple şi până la cele mai moderne 
tehnologii, fiind determinant pentru obţinerea de rezultate care să conducă, fără nici un dubiu, la aflarea 
adevărului în procesul penal. 

Din punct de vedere doctrinar, în procesul urmăririi penale, activităţii de identificare criminalistică îi 
sunt proprii următoarele principii specifice [18]: principiul identităţii, principiul stabilităţii relative a 
caracteristicilor de identificare, principiul dinamicităţii caracteristicilor de identificare şi al 
interdependenţei cauzale, principiul delimitării stricte între obiecte scop şi obiecte mijloc al identificării, 
principiul delimitării precise între obiecte identice şi obiecte asemănătoare. 
 

a. Principiul identităţii. Principiul identităţii se impune în activitatea de identificare criminalistică, 
prin însăşi natura activităţii de identificare, circumscrisă domeniului judiciar. Stabilirea identităţii, înseamnă 
a demonstra nerepetabilitatea fiinţei, persoanei, a obiectului sau fenomenului cercetat, chiar faţă de cele 
asemănătoare cu ele [19]. Astfel, principiul identităţii presupune că orice fiinţă, obiect, fenomen, posedând 
un set de trăsături care îl fac să fie ceea ce este realmente, este identic numai cu sine însuşi, în acelaşi timp şi 
sub acelaşi raport, deosebindu-se de orice altă fiinţă, obiect sau fenomen care îi sunt asemănătoare. Aplicarea 
principiului identităţii în procesul de identificare criminalistică, trebuie să fie respectat în mod extrem de 
riguros, pentru a fi evitate confuzii şi erori judiciare, de natură a determina scoaterea unei persoane vinovate 
de sub incidenţa legii penale, în dauna unei persoane nevinovate trimise în judecată şi condamnată astfel pe 
nedrept. Generat de caracterul dinamic, unitar şi contradictoriu al realităţii, principiul identităţii impune 
examinarea profundă, analitică şi sintetică, a tuturor elementelor caracteristice ale fiinţelor, obiectelor şi 
fenomenelor cercetate. Examinarea analitică, presupune  o  abordare  atentă,  amănunţită, în detaliu şi de 
profunzime, de natură a duce la o surprindere clară a elementelor caracteristice esenţiale ale fiinţei, 
obiectului sau fenomenului spus examinării. Examinarea sintetică, se realizează pentru surprinderea, în 
dinamică, a specificităţii diferitelor elemente la fiinţele, obiectele sau fenomenele cercetate. 
 

b. Principiul stabilităţii relative a caracteristicilor de identificare. Acest principiu constă în aceea 
că identificarea criminalistică a fiinţelor, obiectelor şi fenomenelor cercetate, pe baza urmelor create de 
acestea, este posibilă, numai dacă trăsăturile şi caracteristicile lor prezintă o anumită stabilitate, o constantă 
în timp. Dinamica existenţei, continua mişcare a realităţii, sunt fapte de necontestat, astfel încât, schimbarea 
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se manifestă la nivelul tuturor obiectelor, fenomenelor, persoanelor, etc., prin uzuri, alterări, îmbătrânire 
fizică, etc., dar aceste schimbări nu sunt fundamentale, situaţie în care procesul identificării nu ar mai fi 
nicidecum posibil. În teoria şi practica judiciară, este unanim acceptată ideea conform căreia, identificarea 
criminalistică devine imposibilă, numai dacă trăsăturile fiinţelor, obiectelor şi fenomenelor, oricât de 
individuale ar fi ele, nu sunt şi relativ constante în timp. Stabilitatea în timp, se raportează la intervalul de 
timp dintre momentul descoperirii urmelor şi momentul efectuării examenelor comparative, în vederea 
identificării fiinţelor şi obiectelor cercetate. Însă, stabilitatea nu trebuie interpretată în mod simplist şi fixist, 
în sensul imobilităţii totale a caracteristicilor analizate. Stabilitatea trebuie analizată şi interpretată, prin 
raportare la intervalul de timp dintre descoperire şi examinare, în sensul înţelegerii faptului că unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale obiectului identificării, fenomen, persoană, lucru, după caz, la momentul 
săvârşirii unei anumite fapte, se regăsesc în mod necesar în caracteristicile relevate, în cursul cercetării lor, 
din punctul de vedere al criminalisticii. Expertului criminalist îi revine însă această sarcină, uneori extrem de 
dificilă, de a distinge între caracteristicile variabile şi cele stabile, ale obiectului care trebuie identificat, el 
fiind cel care trebuie să evidenţieze şi în ce măsură modificările constatate pot să influenţeze identificarea. 
 

c. Principiul dinamicităţii caracteristicilor de identificare şi al interdependenţei cauzale. Conform 
acestui principiu, organele judiciare şi experţii criminalişti, sunt obligaţi să ţină cont de mişcare şi 
transformare, mişcarea fiind atributul fundamental al materiei şi al existenţei. Se are în vedere, în acest sens, 
că mişcarea cuprinde “toate schimbările şi procesele ce au loc în univers, de la simpla deplasare şi până la 
gândire”, astfel încât lumea este permanent într-o continuă mişcare şi transformare. Din punct de vedere al 
identificării criminalistice, unele modificări ale diferitelor caracteristici esenţiale, odată cu trecerea timpului 
sunt transformări fireşti, cauzate de factori naturali, cum ar fi: îmbătrânirea persoanelor, estomparea unor 
aspecte memorate şi a percepţiilor, alterarea grafismelor scrisului persoanelor în vârstă, alterarea diferitelor 
tipuri de urme de natură organică, creşterea uzurii diferitelor obiecte şi instrumente, etc. Alte modificări pot 
fi voluntare sau involuntare cauzate de diverşi factori. Modificările voluntare, se datorează acţiunii 
intenţionate a făptuitorilor, concretizate în ştergerea urmelor infracţiunii, incendierea locului faptei, uciderea 
victimei şi a martorilor pentru a nu avea cine da relaţii despre autori şi faptă, etc. Modificările involuntare, 
pot fi datorate, după caz, distrugerii neintenţionate de către persoane care au avut acces în câmpul 
infracţional, până la sosirea organelor de urmărire penală, distrugerii determinate de factorii meteorologici 
nefavorabili (ploi, inundaţii, incendii, cutremure, etc.), precum şi distrugerii sau alterării din cauza 
neglijenţei sau uşurinţei cu care sunt tratate urmele şi mijloacele de probă, de către organele de urmărire 
penală, prin nerespectarea principiilor enunţate mai sus şi a procedurilor specifice, privind metodica şi 
tactica activităţilor desfăşurate. Neluarea în considerare a acestui principiu, a posibilităţii modificării 
trăsăturilor caracteristice esenţiale ale obiectelor, oglindite în urma descoperită, poate conduce inevitabil la 
erori judiciare, uneori chiar grave, dacă avem în vedere că în acest fel pot fi excluse din cercul de suspecţi 
persoane participante la comiterea infracţiunii, sau, după caz, să fie excluse obiecte examinate din rândul 
celor presupuse a fi creat urmele, deşi acelea au creat urmele şi dacă erau luate în calcul conduceau la 
identificarea autorului infracţiunii. 
 

d. Principiul delimitării stricte între obiecte scop şi obiecte mijloc al identificării. Acest principiu 
pune în evidenţă delimitarea care trebuie făcută între obiectul căutat şi obiectul verificat, respectiv 
delimitarea dintre obiectul care a creat urma descoperită în câmpul infracţiunii, obiect scop care este căutat 
de organele de urmărire penală şi obiectul care se presupune că a lăsat urma respectivă, obiect mijloc al 
identificării care trebuie verificat, pentru a se constata dacă este identic cu obiectul care este căutat. Obiect 
scop al identificării poate fi, după caz, persoana suspectului, persoana victimei sau cadavrul acesteia, 
instrumentele care au servit sau erau destinate să servească la săvârşirea infracţiunii, produsul infracţiunii, 
etc. Obiectul mijloc de identificare, este reprezentat de urmele obiectului scop, urme descoperite şi care au 
legătură cu infracţiunea săvârşită, precum şi de modelele de comparaţie, realizate experimental în laborator 
cu obiectele suspecte, presupuse a fi format urmele obiectului scop care au fost descoperite în câmpul 
infracţional. Distincţia clară între obiectul scop şi obiectele mijloc al identificării este absolut necesară, 
întrucât orice abatere de la acest principiu, este generatoare de erori care sunt de natură să influenţeze 
negativ soluţia instanţelor în cauza penală. 
 

e. Principiul delimitării precise între obiecte identice şi obiecte asemănătoare. Conform acestui 
principiu, identitatea nu trebuie confundată niciodată cu asemănarea. O asemenea confuzie poate atrage, 
invariabil, consecinţe juridice deosebit de grave pentru activitatea judiciară [20]. Acest principiu se datorează 
existenţei realităţilor lumii înconjurătoare, realitate în care pot exista obiecte sau fiinţe care sunt 
asemănătoare, dar nu sunt niciodată identice. În condiţiile menţionate, faptul că “fiecare fiinţă, obiect, 
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fenomen, sunt identice numai cu ele însele”, constituie baza oricărei identificări, inclusiv a identificării 
criminalistice. Distincţia între obiecte asemănătoare şi obiecte identice este necesară, deoarece obiectele 
asemănătoare, fiind suspecte, sunt obiecte mijloc al identificării, deci obiecte care trebuie verificate din punct 
de vedere a tuturor caracteristicilor esenţiale, pentru a se constata dacă ele sunt identice cu obiectele scop, 
care sunt căutate şi au legătură cu infracţiunea cercetată în cauza penală. 
 

3. Principiile conduitei judiciare 
 
Aplicarea şi respectarea principiilor enunţate mai sus, de către organele de urmărire penală, este 

posibilă numai prin cunoaşterea şi respectarea cu consecvenţă, în orice situaţie, a principalelor principii 
referitoare la conduita judiciară. Astfel, în literatura de specialitate [21], este recunoscut în unanimitate faptul 
că deontologia cuprinde totalitatea normelor etico-morale care guvernează urmărirea penală, inclusiv 
comportarea celor care o desfăşoară. Etica este definită de specialişti [22], ca fiind o disciplină socio-umană, 
îndrumătoare şi prescriptivă, bazată pe principiile deliberării şi alegerii, care vizează natura personalităţii şi 
vieţii, formarea caracterului şi studiul moravurilor. În acelaşi context, morala este considerată obiect de 
studiu al eticii, apreciindu-se că aceasta reprezintă teoria etică, care integrează valori şi prescripţii admise 
într-un cadru social-istoric determinat. Noţiunea de morală se referă, astfel, la întreg ansamblul de valori şi 
reguli, de principii de judecată şi de conduită, care se impun conştiinţei individuale şi de grup, ca fiind 
fondate pe imperativul binelui [23]. 

Conceptul de deontologie îşi are rădăcina în grecescul “déon”, care înseamnă “ceea ce trebuie”, 
“ceea ce se cade”, “ceea ce se cuvine”, care în conjuncţie cu “logos” (studiu, teorie), se prezintă ca fiind o 
teorie a ceea ce trebuie făcut, pe de o parte, şi ceea ce nu trebuie făcut, pe de altă parte, respectiv, o teorie a 
îndatoririlor şi a obligaţiilor conştientizate, interiorizate şi asumate, în baza cărora omul se manifestă. Ca 
ştiinţă particulară, deontologia a fost desprinsă din etică, fiind axată pe morală şi moralitate, antrenând în 
acelaşi timp şi elemente de legalitate. Ea acoperă cadrul de investigare şi interpretare a drepturilor, 
îndatoririlor şi etaloanelor de acţiune, de apreciere şi comportare într-un anumit domeniu al vieţii sociale. Ca 
urmare, ţinând cont de faptul că orice formă de comportament uman conţine şi probleme morale, axate pe 
judecăţi de valoare privind diferitele grade ale „bunătăţii” şi „răutăţii”, ale „corectitudinii”  şi 
„incorectitudinii”, ale „dreptăţii”  şi „nedreptăţii”, în opinia noastră, cunoaşterea şi respectarea consecventă a 
principiilor deontologiei judiciare de către organele de urmărire penală, reprezintă cea mai importantă 
premisă de natură a asigura cele mai bune garanţii în respectarea tuturor celorlalte principii ale cercetării 
criminalistice a infracţiunilor.  

Ca urmare, deontologia judiciară se referă la conduita organelor judiciare, în cadrul relaţiilor în care 
acestea se angajează în virtutea funcţiei lor, şi anume: în relaţiile colegiale, în relaţiile cu justiţiabilii, în 
relaţiile cu ceilalţi participanţi la procesul judiciar (martori, avocaţi, experţi, etc.), în relaţiile cu funcţionarii 
din celelalte instituţii ale statului şi în relaţiile cu societatea civilă [24]. În acest fel, este evident faptul că, 
standardele de conduită aplicabile organelor judiciare, corolar al principalelor valori din justiţie, adevărul şi 
dreptatea, reprezintă şi o condiţie a încrederii publicului în justiţie, acestea fiind şi cele care pun organele 
judiciare într-o relaţie de responsabilitate cu ele însele şi cu cetăţenii. 

Luând în considerare importanţa deontologiei judiciare, suntem de acord cu toţi specialiştii care 
remarcă faptul că, în prezent, în abordarea problemelor deontologiei organelor de urmărire penală, se impune 
reconsiderarea mentalităţii acestora privind locul, rolul şi metodele de acţiune, pentru îndeplinirea atribuţiilor 
ce le revin într-un stat de drept [25]. În acest sens, avem în vedere faptul că, pentru atingerea scopului 
înfăptuirii justiţiei, în condiţiile în care magistraţii sunt „însărcinaţi să decidă în mod definitiv asupra vieţii, 
libertăţii, drepturilor, îndatoririlor şi proprietăţii cetăţenilor”, este necesară respectarea principiilor şi 
regulilor care să guverneze conduita profesională a acestora, „bazat pe stabilirea unor principii etice, care 
trebuie să respecte standarde foarte înalte”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru garantarea aflării adevărului şi înfăptuirea corectă a 
justiţiei penale, organele judiciare trebuie să cunoască şi să respecte cele mai esenţiale şi importante principii 
ale deontologiei judiciare, care, în opinia noastră, sunt următoarele [26]: a. principiul independenţei, 
imparţialităţii şi competenţei, b. principiul demnităţii, onoarei şi al integrităţii, c. principiul decenţei, 
corectitudinii şi al bunei-credinţe. 

 
a. Principiul independenţei, imparţialităţii şi competenţei. Conform acestui principiu, organele 

judiciare, având îndatorirea să promoveze supremaţia legii, statul de drept şi apărarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, sunt obligate să apere independenţa justiţiei şi să-şi exercite funcţiile cu 
obiectivitate şi imparţialitate, având ca unic temei legea, fără a da curs presiunilor şi influenţelor de orice 
natură. Raţiunea independenţei justiţiei o constituie rezolvarea corectă şi imparţială a tuturor cazurilor aflate 
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în instrumentare şi supuse judecăţii. Ca urmare, organele judiciare trebuie să se abţină de la orice 
comportament, act sau manifestare, de natură să altereze încrederea în imparţialitatea lor. În acelaşi timp, 
organele judiciare sunt obligate să pună în slujba actului de justiţie toate cunoştinţele şi abilităţile de care 
dispun, pentru a-şi îndeplini cu competenţă îndatoririle profesionale, fiindu-le interzis totodată să dezvăluie 
sau să folosească pentru alte scopuri, decât cele legate direct de exercitarea profesiei, informaţiile pe care le-
au obţinut în această calitate. Independenţa constituie pre-condiţia pentru imparţialitate, fiind esenţială 
inclusiv pentru credibilitatea sistemului juridic. Imparţialitatea valorifică independenţa, exprimând în acelaşi 
timp consistenţa acesteia. Judecătorului îi revine, în primul rând, datoria de a-şi afirma independenţa, 
deoarece aceasta este garanţia fundamentală a înfăptuirii actului de justiţie. Independenţa judecătorului şi 
supunerea lui numai legii, ca principiu constituţional de organizare şi funcţionare a justiţiei, impune ca în 
luarea hotărârilor şi soluţionarea cauzelor, judecătorul să nu poată primi nici un fel de ordine, sugestii, 
soluţii, indicaţii sau alte asemenea impulsuri exterioare, privind soluţia pe care trebuie să o dea, fie că aceste 
intervenţii ar veni din interiorul ori din exteriorul sistemului jurisdicţional. Gradul de libertate al 
judecătorului în exercitarea profesiei trebuie să fie ridicat, tocmai pentru a se asigura condiţiile unei decizii 
obiective şi de calitate. Un judecător este independent în măsura în care simte şi este motivat să-şi probeze 
competenţele, la fel de mult în faţa oricărei persoane, indiferent de statutul şi funcţia pe care o ocupă acea 
persoană. A nu proba independenţa înseamnă, în primul rând, a nu respecta statutul magistratului. În ceea ce 
priveşte imparţialitatea, aceasta poate fi afectată oricând de o serie de factori precum: prejudecăţile, propriile 
porniri şi impulsuri, opiniile subiective proprii, pasiunile, afinităţile ideologice, nivelul emoţional ridicat, 
relaţia cu una din părţi sau cu apărătorul acesteia, etc. De aceea, considerăm că, în investigarea criminalistică 
a infracţiunilor şi soluţionarea cauzelor penale, organele judiciare nu trebuie să aibă nici un fel prejudecăţi 
sau predilecţii personale, sens în care acestea trebuie să ofere cele mai bune garanţii pentru a exclude orice 
îndoială justificată în această privinţă. În vederea asigurării unor asemenea garanţii, apreciem că, în primul 
rând, organele judiciare trebuie să se abţină de la orice fel de comentarii privind date şi informaţii din cauza 
penală pe care o au spre soluţionare, comentarii care, făcute în mod conştient, ar putea afecta rezultatul 
cercetărilor sau ar putea dăuna imparţialităţii procesului de urmărire penală. 

 
b. Principiul demnităţii, onoarei şi al integrităţii. Conform acestui principiu organele judiciare, sunt 

obligate să se abţină de la orice acte sau fapte, de natură să le compromită onoarea şi demnitatea în instituţia 
în care lucrează şi în societate. Relaţiile în cadrul colectivelor din care fac parte, trebuie să fie bazate pe 
respect şi bună-credinţă. În relaţiile cu justiţiabilii, în relaţiile cu ceilalţi participanţi la procesul judiciar 
(martori, avocaţi, experţi, etc.), în relaţiile cu funcţionarii din celelalte instituţii ale statului şi în relaţiile cu 
societatea, organele judiciare trebuie să manifeste permanent corectitudine, bună-credinţă şi un înalt grad de 
rezistenţă la orice fel de tentaţii de a fi corupt, pentru a nu-i fi afectată în nici un fel onoarea şi demnitatea, 
care, în acest fel, ar putea pune sub semnul întrebării inclusiv independenţa, imparţialitatea şi competenţa 
profesională. În aceste condiţii, în opinia noastră, organele judiciare trebuie să se delimiteze clar de oamenii 
politici şi de orice tip de influenţe pe care aceştia le-ar putea exercita, în timp, asupra lor şi implicit asupra 
actului de justiţie. Mai mult, apreciem că, în întrega carieră profesională, organele judiciare nu pot desfăşura 
nici un fel de acţiuni care, prin natura lor sau prin modul lor de finanţare ori de executare, ar putea, în orice 
formă şi în orice moment ulterior acelei acţiuni, să impieteze îndeplinirea cu imparţialitate, corectitudine şi 
în termenele legale a obligaţiilor profesionale. Potrivit înţelegerii generale a noţiunii, integritatea este aceea 
care semnifică însuşirea de a fi integru, de a da dovadă de cinste, probitate şi incoruptibilitate. Ca noţiune 
specifică, integritatea reprezintă însă cea mai importantă calitate personală, respectiv acea calitate care 
permite organelor judiciare să se sustragă oricărui fel de influenţă asupra cauzei penale instrumentate, prin 
care ele caută, admit probe şi iau decizii fără nici un fel de influenţe exterioare, bazate pe alte interese decât 
cele privind aplicarea corectă a justiţiei. Astfel, şi în opinia noastră, integritatea organelor judiciare constituie 
o „valoare fundamentală, care presupune un comportament adecvat profesiei, în exercitarea funcţiei şi în 
afara ei, atât prin prisma standardului intern al demnităţii profesiei, cât şi prin raportare la standardul extern, 
al încrederii publice în actul de justiţie” [27]. 

 
c. Principiul decenţei, corectitudinii şi al bunei-credinţe. Conform acestui principiu, prezentarea 

decentă, atitudinea corectă şi demnă  în relaţiile cu justiţiabilii, cu participanţii la procesul penal şi în general 
cu societatea civilă, precum şi buna-credinţă manifestată în mod evident în desfăşurarea atribuţiilor de 
serviciu, de către organele judiciare, sunt în măsură să asigure prestigiul acestora, precum şi evitarea apariţiei 
de suspiciuni şi insinuări negative în ceea ce priveşte calitatea actului de urmărire penală. Decenţa şi 
corectitudinea organelor judiciare presupun, în opinia noastră, capacitatea acestora de a-şi îndeplini 
responsabilităţile judiciare în condiţii de integritate, imparţialitate, independenţă şi competenţă, de o 
asemenea manieră încât să nu creeze în conştiinţa unui observator rezonabil, percepţia că acestea ar putea fi 
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subminate. În aceste condiţii, apreciem că, atât în activitatea profesională cât şi în viaţă socială, organele 
judiciare trebuie să se comporte cu demnitate şi decenţă, rămânând permanent atente şi conectate la interesul 
general al societăţii şi al comunităţilor în serviciul cărora se află. 

 
Concluzii 
 
În concluzie, în urma acestui studiu, apreciem că toate principiile enunţate mai sus se condiţionează 

reciproc, ele fiind într-o strânsă interdependenţă.  
Respectarea acestor principii, cu consecvenţă, de către organele judiciare, corelat cu aplicarea celor 

mai potrivite reguli metodologice şi tactice, adaptate la specificul fiecărei cauze penale instrumentate, sunt 
de natură să asigure garanţia unor investigaţii de calitate superioară asupra faptelor infracţionale, indiferent 
de complexitatea lor şi de statutul şi calitatea persoanelor suspecte cercetate în cauză. De asemenea, în final, 
respectând aceste principii se asigură şi garanţia obţinerii succesului, în ceea ce priveşte aflarea adevărului, 
cu cele mai pozitive efecte în prevenirea erorilor judiciare, în legalitatea şi temeinicia incriminărilor făcute, 
precum şi a sancţiunilor de drept penal aplicate de către instanţele de judecată.  

Mai mult de atât, în prezent suntem şi mai convinşi de faptul că, aşa cum susţinea şi Confucius (551-
479 î. Hr.), “o societate armonioasă nu poate fi posibilă, decât dacă oamenii care o compun sunt călăuziţi de 
principii cu o înaltă moralitate, fiindcă totul nu trebuie să fie decât un efort continuu spre bine”. În cazul 
nostru, organele judiciare şi în special magistraţii, trebuie să fie călăuziţi în întreaga lor activitate de 
investigare a infracţiunilor, numai de principii având la bază un înalt grad de moralitate. 

Pentru a se asigura respectarea principiilor enunţate mai sus, apreciem că se impune cu necesitate, 
reprofesionalizarea autentică a organelor judiciare, a tuturor magistraţilor, şi restabilirea valorilor morale 
ireproşabile, de care are atâta nevoie poporul român. 
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