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CUVÂNT-ÎNAINTE 

Recunoscută de multe personalită i cu autoritate în materia justi iei 

penale, drept ştiinţa investigaţiilor penale, Criminalistica a fost, uneori în mod 

nemeritat, privită cu condescen ă, deşi prin esen a ei, ca şi prin spiritul pe care 

îl promovează, este închinată unui scop deosebit: aflarea adevărului, indiferent 

în favoarea cui este stabilit.  

Ea face parte din acele discipline judiciare în care se atrage aten ia 

asupra importan ei respectării normelor deontologice de conduită a 

magistratului şi anchetatorului în procesul judiciar. 

Pentru a putea în elege exact esen a şi spiritul ştiin ei criminalistice, 

destinată investigării faptelor penale, amintim motto-ul pe care reputatul 

criminalist român Constantin urai l-a aşezat pe prima pagină a lucrării sale, 

apărute cu aproape 50 de ani în urmă intitulată „Criminalistică şi Tehnică 
criminală”: 

„Se aude de dincolo de milenii glasul năpăstui ilor lumii care strigă prin 

glasul năpăstui ilor de astăzi, ca un ecou perpetuu; 

Descoperi i mâna criminală, mâna care a făcut atâta rău omenirii, mâna 

care lucrează mereu în umbră, mâna care se vrea mereu ascunsă, mâna care 

ne fură şi ne ucide, trecând triumfătoare spre eternitate”. 

În zilele noastre, când asist m la competi ia dintre jurişti şi criminalişti, pe 
de o parte, şi infractori pe de alt  parte, când de binefacerile unui sistem care se 
vrea democratic, profit  cel mai mult cei din zona delincven ei, multe întreb ri 
revin şi cu privire la modul de formare al magistra ilor, anchetatorilor sau 
specialiştilor criminalişti. 

Întrebarea esen ial  ar putea fi formulat  astfel: Încotro trebuie s  se 
îndrepte înv mântul criminalistic, cum şi pe ce criterii trebuie aşezat? 

Prezenta lucrare „Criminalistic  – fundamente” a domnului dr. Gabriel 
Naghi vine în sprijinul înv mântului criminalistic, ad ugând noi elemente 
menite s  consolideze baza de no iuni necesare form rii unui specialist în 
criminalistic .  

Elementele fundamentale ale criminalisticii sunt expuse în dinamica lor 
evolutiv , astfel lucrarea prezint  atât elemente despre care se poate spune c  au 
constituit pionieratul acestei ştiin e, cât şi mijloace de ultim  or  care au 
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propulsat Criminalistica în rândul ştiin elor cu cel mai mare grad de upgradare 
la nou.  

Când vedem care este evolu ia criminalit ii, formele acesteia, din ce în ce 
mai grave, mai complexe sau mai profesioniste, numai printr-o revenire la 
realitate putem în elege c  formarea viitorilor magistra i, anchetatori şi chiar 
avoca i trebuie s  aib  un fundament ştiin ific, modern şi realist dac  se doreşte 
combaterea cu eficien  a infrac ionalit ii. 

 
Prof. univ. dr. Emilian Stancu
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ÎN LOC DE PREFA  

Criminalistica, denumit  pe drept cuvânt ştiin a stării de fapt, este 
considerat  ast zi una dintre cele mai importante discipline ajut toare pentru 
ştiin ele juridice. Este disciplina care cârmuieşte investiga iile atât în zona 
dreptului penal, cât şi în zona dreptului privat. Nu trebuie s  uit m c  
începuturile Criminalisticii au pornit de la identificarea autenticit ii semn turii, 
holografe sau prin amprentare, puse pe acte cu caracter civil.  

 În timp, impactul emo ional asupra membrilor societ ii al cercet rii 
infrac iunilor şi, în special al omuciderilor, a determinat pozi ionarea acestei 
ştiin e în zona ştiin elor penale. Indiferent de cum este pozi ionat  
Criminalistica de c tre diverşi specialişti, acest secol – în care dezvoltarea 
tehnic  a determinat fundamental maniera de cercetare a infrac iunilor – o 
situeaz  ca fiind o ştiin  în plin  ascensiune, având o complexitate cu totul 
special , o punte de leg tur  între ştiin e, tehnici de cel mai înalt nivel şi arta 
corel rii cu mecanismele din zona psihologiei şi chiar a psihiatriei.  

De aceea, este foarte important ca înv mântul universitar de drept şi nu 
numai s  pun  un accent mai mare pe însuşirea de c tre studen i a elementelor 
fundamentale ale ştiin ei criminalistice, mai ales dac  inem seama de strânsa 
leg tur  a acesteia cu dreptul procedural.  

 Autorul cursului de fa , dr. Gabriel Naghi, aduce în aten ia cititorului atât 
elementele teoretice care constituie fundamentul acestei ştiin e, cât şi elemente 
tehnice şi procedurale de ultim  or , unele dintre ele fiind de top chiar şi pentru 

rile puternic dezvoltate şi cu tradi ie în acest domeniu. 
Structura şi logica construc iei acestei lucr ri fac posibil  parcurgerea cu 

uşurin  şi dau posibilitatea corel rii cu activit ile practice efectuate de c tre 
organele judiciare. 

 Autorul, dr. Gabriel Naghi, absolvent al şcolii doctorale a Facult ii de 
Drept “Nicolae Titulescu” din cadrul Universit ii Craiova, demonstreaz  prin 
prezentul volum preocuparea permanent  pe care o are pentru studiul şi 
cercetarea în acest domeniu al confrunt rii directe cu ac iunile infrac ionale. 

Subliniem atât con inutul ştiin ific, cât şi caracterul didactic al cursului 
universitar de fa . Apreciem raportarea punctelor de vedere la ceea ce este mai 
nou în domeniu şi prelucrarea unei vaste bibliografii, precum şi utilizarea 
cazuisticii pentru solu iile concluziilor propuse. 
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Şi totul, într-un stil accesibil studen ilor şi publicului larg, dornic din ce în 
ce mai mult s  cunoasc  tainele unei asemenea ştiin e care completeaz  
frumuse ea dreptului, rafinamentul şi noble ea scopului acestuia. 

Iat  de ce consider c  o asemenea lucrare este necesar , cu larg  şi 
justificat  trebuin  pentru cei ce se preg tesc în înv mântul superior juridic, 
în cel tehnic şi medical, dar şi pentru specialiştii din domeniul teoriei şi practicii 
dreptului. Sunt tot atâtea considerente pentru care o recomand m cu c ldur . 

 
Prof. univ. dr. Ion Dogaru 

Membru corespondent al Academiei Române 
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Capitolul I 
ELEMENTE INTRODUCTIVE 

Criminalitatea reprezint  una dintre problemele fundamentale ale mon-
dialit ii contemporane, d unând societ ii în multe feluri – fizic, psihologic sau 
economic. Ea afecteaz  persoanele, institu iile, clasa politic , dar adev rata ei 
victim  r mâne societatea. Criminalitatea îi priveaz  pe cet enii europeni de o 
via  sigur , fapt ce creeaz  un sentiment de insecuritate generalizat, cu 
influen e uriaşe asupra neîncrederii cet eanului în sistemul de conducere. 

 Contrar unei opinii foarte r spândite, nivelul global al criminalit ii a 
sc zut în întreaga Uniune European  în ultimii ani. Potrivit ultimelor statistici 
ale Organiza iei interna ionale de poli ie criminal  (INTERPOL), majoritatea 
statelor membre au semnalat o reducere a num rului de cazuri raportate 
autorit ilor poli ieneşti. Aici pot apare câteva semne de întrebare privind 
evolu ia cifrei negre a criminalit ii, ca urmare a unei reduceri a num rului 
evenimentelor înregistrate, speculativ direc ionate c tre posibilitatea unei 
creşteri a toleran ei cet enilor europeni fa  de comportamentul imigran ilor. 

Amelior rile aduse în detectarea criminalit ii şi în cooperarea 
interna ional  au contribuit considerabil la reducerea criminalit ii în Europa. 

Proiectele subven ionate de Uniunea European  precum CTOSE 
(cyber-instrumente online pentru cercetarea indiciilor) furnizeaz  un cadru de 
bune practici pentru strângerea, analizarea, stocarea şi prezentarea de dovezi 
electronice. 

Criminalistica este într-o continu  dinamic . În aceast  parte introductiv , 
putem spune c , ştiin a, apar inând domeniului justi iei, care desemneaz  
detectarea criminalit ii, apelând la diverse tehnici ştiin ifice şi în special la 
tehnicile biochimice în cadrul unui act procesual prin care se efectueaz  o 
cercetare ştiin ific  a probelor materiale cu scopul identific rii persoanelor, 
obiectelor, substan elor, fenomenelor sau evenimentelor, stabilirii anumitor 
propriet i, modific ri de form , aspect, con inut ori structur , precum şi a 
mecanismului producerii acestora, este cunoscut  sub denumirea de 
criminalistică1

. Ideea pe care to i şi-o fac despre criminalistic  este puternic 

                                                 
1 H.G. nr. 458/2009 pentru modificarea H.G. nr. 368/1998 privind înfiin area Institutului 

Na ional de Expertize Criminalistice – I.N.E.C., art. 1 şi 2 alin. (2). 
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influen at  de televiziune care arat  detectivi parcurgând scenele crimei în 
c utarea unor indicii infime, care ar putea fi folosite apoi ca probe în instan . 
Totuşi, camera omite uneori s  arate analizele ştiin ifice realizate în culise, 
adic  în laboratoare şi centre de cercetare. Este vorba despre identificarea 
ADN-ului, analiza urmelor de substan e chimice şi explozive şi despre testele 
realizate pe lichide organice. 

În plus, ştiin ele forensice fac apel la tehnologiile informa iei şi ale 
comunic rii (TIC) pentru a pune cap t problemei crescânde reprezentate de 
cyber-criminalitate. Pira ii informatici, hackerii şi difuzarea deliberat  de viruşi 
care atac  re elele şi sistemele informatice reprezint  pentru companii şi 
guvernele europene un cost care ajunge anual la miliarde de euro. Dat  fiind 
folosirea crescând  a calculatoarelor şi a internetului, fiecare individ este o 
victim  poten ial  a cyber-criminalit ii. 

Criminalistica zilelor noastre este mult evoluat  fa  de ceea ce reprezenta 
ea acum câteva zeci de ani. Explozia tehnologic  şi informatic  au imprimat 
acesteia o dinamic  ascendent  care o propulseaz  în fruntea domeniilor ce 
promoveaz  cercetarea ştiin ific . 

Cercetarea – o condi ie existen ial . La prima vedere, niciun obstacol nu 
mai poate sta la ora actual  în calea criminaliştilor: microscopia identific  orice 
detaliu, indiferent de m rimea mostrei cercetate, analizei chimice nu-i mai 
scap  nicio molecul , genetica poate reproduce fiin e vii dintr-un singur 
fragment, medicina reuşeşte s  urm reasc  traseul gândurilor în creier. 

Proiectele de cercetare sunt piatra de temelie a dezvolt rii politicii 
strategice extinse de lupt  împotriva fraudei şi a criminalit ii. Uniunea 
European  consider  c  sprijinul financiar pe care ea îl acord  proiectelor în 
domeniul ştiin elor forensice este o investi ie în calitatea vie ii tuturor 
cet enilor. O ac iune specific  este consim it  pentru a armoniza procedurile şi 
normele tehnice între diferite institute de criminalistic  din cadrul Uniunii şi din 
afara acesteia. 

 Progresele realizate în criminalistic  în scopul de a consolida capacitatea 
Europei de a detecta şi de a urm ri diferite tipuri de criminalitate sunt de-a 
dreptul impresionante. 

 Libera circula ie, ca o consecin  a globaliz rii, a produs un fenomen de 
coagulare a diferitelor tipuri de criminalitate şi de perfec ionare, în pas cu 
dezvoltarea ştiin ific , a metodelor acestora. Consecin a o reprezint  dinami-
zarea rela iilor între structurile judiciare şi standardizarea la un nivel cât mai 


