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 1. De ce și cum am ales subiectul tezei 

 Studiul pe care l-am realizat antamează o temă de maximă actualitate din 

domeniul științei Criminalisticii, adică investigarea omuciderii, componentă a 

criminalității de mare violență, și este axat pe elementele care particularizează 

cercetarea prin prisma metodei obiectului vulnerant. 

 Subiectul proiectului are caracter de noutate prin abordarea pluridisciplinară - 

din perspectiva Criminalisticii, Dreptului penal, Dreptului procesual penal, 

Psihologiei judiciare și Medicinii legale - și raportarea la jurisprudența recentă a 

instanțelor de judecată și la practicile organelor de urmărire penală, în contextul 

modificărilor majore suferite de codurile penal și de procedură penală din România la 

data de 01 februarie 2014.  

 Pe de altă parte, tema aleasă este convergentă cu tendința generală de 

scientizare a activităților judiciare, or fiecare contribuție a practicienilor sau 

teoreticienilor științelor penale poate să conducă la dezvoltarea acestui sector de 

activitate atât de dinamic.  

 Am încercat să abordez o perspectivă pragmatică a demersului științific, atât 

printr-un examen critic al principiilor școlii clasice de investigație penală, cât și prin 

evocarea noilor mijloace tehnice, metodologice sau tactice criminalistice, moderne, 

adaptate la realitățile judiciare contemporane complexe, la nivelul de profesionalizare 

crescândă a infractorilor ori la tendința deloc neglijabilă a mijloacelor de informare în 

masă de a dezbate până la detaliu procedeele investigative în anumite cauze de interes 
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mediatic și consecința logică a educării și perfecționării potențialilor criminali în 

ascunderea urmelor din câmpul infracțional. Ca atare, diseminarea ideilor pe care le 

consider novatoare și care au căpătat substanță comprehensivă în activitatea de peste 

20 de ani ca procuror criminalist să constituie un factor de progres pentru o justiție 

penală eficientă și fiabilă. 

 Deși tema metodologiei investigării criminalistice a omorului pare o cale deja 

bătătorită, am considerat că aprofundarea unei nișe din ramura științei investigării 

faptelor penale este nouă și originală în țara noastră, întrucât studiul se raportează la 

elemente de specificitate conferite anchetei de o anumită categorie de mijloace de 

comitere a infracțiunilor de omor - armele albe și obiectele contondente, ca 

instrumentele vulnerante cel mai des întâlnite în realitatea judiciară din țara noastră. 

 Referirea la sursele de inspirație recente, cum sunt soluțiile jurisprudențiale 

pronunțate în perioada de după intrarea în vigoare a numeroaselor modificări la 

codificările penale din anul 2014 ori ghidurile și manualele de bune practici ale 

organelor judiciare de la nivel național și internațional, precum și la cele mai moderne 

mijloace de luptă împotriva marii criminalități, a urmărit conectarea profesioniștilor 

dreptului din țara noastră la trendul mondial de armonizare a regulilor ce trebuie 

respectate pentru prezervarea unei justiții penale bazate pe anumite principii solide, 

care să apere atât drepturile victimelor, cât și pe cele ale suspecților, iar pedepsele 

aplicate să reflecte caracterul echitabil al procedurilor judiciare. 

 De altfel, obiectivul principal al lucrării îl constituie dorința de diseminare a 

bagajului noțional dobândit atât către practicienii din domeniu (magistrați judecători 

și procurori, polițiști, avocați), cât și către comunitatea științifică de specialitate, în 

speranța că opiniile exprimate și soluțiile propuse vor avea o înrâurire asupra acestora 

și vor constitui baze de dezvoltare a unui sector de activitate cu un dinamism de 

excepție. În acest scop trimiterile la cazuistica deloc săracă a unui sistem de drept 

penal într-o continuă schimbare și neterminată tranziție pot constitui un instrument 

valoros de înțelegere a realității juridice, raportate la metodele din ce în ce mai 

sofisticate ale autorilor unora dintre cele mai grave infracțiuni împotriva persoanei, în 

scopul de a combate fenomenul ilicit specific și de a contura mecanisme moderne, 

actualizate, adecvate fiecărui scenariu posibil, care să dejoace încercările constante ale 

infractorilor de a evita tragerea la răspundere penală 
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 2. Pentru dezvoltarea tezei am apelat la metodele consacrate în 

metodologia juridică, respectiv metodele analitică, sintetică, istorică, logică, 

comparativă, cantitativă și calitativă. 

 Din perspectiva abordării analitice, am realizat un examen teoretic al structurii 

normelor juridice care reglementează în prezent infracțiunea de omor, cu elementele 

sale de tipicitate subiectivă și obiectivă, precum și cu scurte referiri la diferitele 

incriminări ale omuciderii intenționate, cadrul normativ procesual de realizare a 

anchetei, prin raportare la tema probațiunii judiciare, precum și un examen al 

mijloacelor tehnico-științifice, regulilor tactice și procedeelor criminalistice aplicate 

în sfera cercetării infracțiunilor intenționate îndreptate împotriva vieții, cu prezentarea 

particularităților conferite investigației de metoda instrumentului vulnerant, adică 

obiectele vulnerante tăietoare-înțepătoare sau contondente.  

 Pe de altă parte, am sintetizat sumarul cunoștințelor existente atât doctrinar, 

cât și jurisprudențial în domeniul criminalistic și am evocat nivelul de adaptare a 

metodelor aplicate în alte științe la necesitățile concrete pentru cercetarea 

infracțiunilor, cu precădere a omuciderilor comise cu arme albe și obiecte 

contondente, inclusiv a celor mai evoluate mijloace tehnice folosite la nivel mondial 

pentru identificarea persoanelor, obiectelor și fenomenelor ce au legătură cu 

evenimente de natură penală.  

 Totodată, am urmărit cursul istoric evolutiv al științei contra crimei1, cum a 

fost supranumită Criminalistica, plecând de la metodele empirice de anchetă 

anterioare secolului al XIX-lea și până la cele mai noi tehnici, tehnologii sau procedee 

la care pot apela în prezent organele judiciare din întreaga lume pentru descoperirea și 

tragerea la răspundere penală a ucigașilor. În acest scop am învederat mecanismele de 

evoluție a vieții sociale care au generat necesitatea creării unui sistem de anchetă 

penală bazat pe cunoștințe științifice, dobândite într-o lungă perioadă de timp, în care 

atât o literatură de specialitate, cât și o experiență practică au evidențiat valențele 

progresiste ale unei științe teoretico-aplicative atât de necesare într-o lume civilizată, 

care a înțeles importanța apariției și dezvoltării statului de drept. 

 
1 În acest sens, L. Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistică, Editura Științifică, București, 1990, 

pag. 9; E. Stancu, Criminalistica, Universitatea din București, Facultatea de drept, 1981, pag. 15. 
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 Metoda logică de cercetare, prin formele sale consacrate de raționamente 

deductive și inductive, cunoscută ca metodă clasică a jurisconsulților2, mi-a permis să 

încerc să surprind atât nivelul structural, cât și dinamica normelor juridice care 

guvernează, pe de o parte, latura substanțială a reglementării instituției infracțiunii de 

omor și latura procedurală privind competențele și regulile de efectuare a actelor de 

urmărire penală și a activităților conexe, iar, pe de altă parte, utilitatea și adecvarea 

mijloacelor tehnice, a tacticilor și regulilor metodologice de investigare a unei 

anumite nișe de infracționalitate, cu impact major asupra securității indivizilor din 

societatea umană. 

 Metoda comparativă a vizat atât realizarea unei paralele între vechea și noua 

reglementare a omorului și a normelor procesual penale din România, cât și o analiză 

comparativă a diferitelor sisteme juridice raportat la tipurile de incriminare a omorului 

în statele din Uniunea Europeană, cu evidențierea aspectelor specifice fiecărei 

categorii de legislație. 

 În utilizarea metodelor cantitative și calitative de realizare a studiului de față, 

am pornit de la premisa că, la fel ca în oricare cercetare din domeniul juridic, regulile 

de efectuare a anumitor operațiuni sau proceduri sunt adoptate tocmai prin aprecierea 

numărului și tipologiei cazurilor întâlnite în jurisprudență, prin adecvarea măsurilor ce 

se doresc a fi implementate la realitățile sociale care le-au generat și le condiționează, 

astfel încât studiul să prezinte relevanță chiar și pentru identificarea unor măsuri de 

politică penală eficiente și adaptate la noile realități judiciare, la noile modalități de 

comitere sau ascundere a infracțiunilor îndreptate împotriva vieții, unele dintre ele de-

a dreptul ingenioase. 

 

 3. Modul de concepere a subiectului 

 Din punct de vedere structural, teza de doctorat cuprinde un număr de opt 

capitole, împărțite în mai multe secțiuni și subsecțiuni, ce sunt precedate de o 

introducere și urmate de concluziile și propunerile de lege ferenda.  

 În partea introductivă a lucrării am realizat o radiografie a momentelor 

importante din parcursul apariției și dezvoltării noii științe de graniță care este 

Criminalistica, cu indicarea mijloacelor tehnice și a procedeelor tactice care și-au pus 

amprenta definitiv pe evoluția domeniului investigării faptelor penale, îndeosebi a 

 
2 Ş. Deaconu, Metodologie juridică. Curs practic pentru studenți, ediția a 3-a, Editura Hamangiu, 

București, 2013, pag. 19. 
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metodologiei cercetării omuciderii în cazul folosirii de obiecte vulnerante tăietoare-

înțepătoare sau contondente.  

 În primul capitol, denumit „Infracțiunea de omor în reglementarea noului Cod 

penal”, este prezentată structura de conținut juridic a incriminării omorului în 

accepțiunea actualului Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009 și intrat în vigoare 

la data de 1 februarie 2014, prin analiza comparativă cu vechea reglementare și 

observarea critică a modificărilor normative survenite, precum și un examen sumar al 

incriminării omorului în legislațiile statelor Uniunii Europene, cu evocarea 

similitudinilor și diferențelor în definirea lui verbum regens, a cauzelor de atenuare 

ori agravare a răspunderii subiecților activi sau a limitelor minime și maxime ale 

pedepselor. 

 În cel de-al doilea capitol, intitulat „Principalele probleme de elucidat în 

investigarea criminalistică a omorului prin folosirea de obiecte tăietoare-înțepătoare 

sau contondente”, este realizată o transpunere adaptată corespunzător a celor două 

formule cunoscute în Criminalistica modernă, respectiv formula celor șapte întrebări 

referitoare la cine, ce, unde, cum, cu ajutorul cui, de ce, unde a săvârșit infracțiunea 

sau formula celor patru întrebări privind subiectul, latura subiectivă, obiectul și latura 

obiectivă ale infracțiunii supuse investigării judiciare. 

 În al treilea capitol, denumit „Mijloacele de investigare a infracțiunii de omor 

comise prin folosirea de instrumente vulnerante tăietoare-înțepătoare sau 

contondente”, este trecută în revistă paleta instrumentelor utilizate în cercetarea 

omorului comis cu arme albe sau obiecte contondente, prin raportare la elementele ce 

fac obiectul probațiunii judiciare în cadrul procesului penal și la căile tehnico-

științifice puse la dispoziție de Criminalistică și Medicina Legală pentru aflarea 

adevărului judiciar. 

 Capitolele patru, cinci, șase și șapte le-am dedicat modului în care este 

efectuată investigația penală în anchetarea omorului, regulile aplicate în cercetarea 

acestei infracțiuni fiind aplicabile mutatis mutandis și altor categorii de infracțiuni de 

omucidere. Am descris etapele în care este efectuată urmărirea penală a evenimentelor 

ce presupun uciderea unei persoane prin folosirea de arme albe și obiecte 

contondente, cu evidențierea particularităților conferite de metoda instrumentului 

vulnerant. Am plecat de la faza de debut a oricărei investigații în cazurile de moarte 

suspectă, care constă în dispunerea și efectuarea cercetării la fața locului, ca procedeu 

probatoriu indispensabil pentru stabilirea stării de fapt. Am prezentat rolul și 
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importanța cercetării la fața locului, explicațiile conceptuale legate de semnificația 

sintagmei „la fața locului” sau „locul faptei”, cadrul tactic general de efectuare a 

acestei activități, etapele de desfășurare a cercetării criminalistice a scenei crimei, 

interpretarea urmelor din câmpul infracțional, iar la final sunt evidențiate posibilele 

greșeli care pot fi întâlnite în pregătirea, realizarea, documentarea și valorificarea 

procedeului probatoriu. În continuare am examinat principalele categorii de expertize 

și constatări tehnico-științifice dispuse de organele de urmărire penală sau de 

instanțele de judecată și efectuate de către experți criminaliști sau medico-legali ori în 

echipe comune de experți în cursul investigării omuciderii. Am relevat posibilitățile 

practice de identificare a instrumentelor vulnerante în funcție de urmele create, 

întrucât individualizarea obiectului vulnerant folosit la uciderea unei victimei poate 

conduce de cele mai multe ori la stabilirea certă a stării de fapt și la identificarea cu 

celeritate a autorului faptei. După aceea am suspus analizei critice modul de 

organizare a urmăririi penale, relevând importanța versiunilor de urmărire penală și 

necesitatea întocmirii unui plan de anchetă. Am indicat tipurile de acțiuni ale 

organelor de urmărire penală prin care sunt obținute date și informații despre fapta 

sesizată ori făptuitorii implicați și care pot fi transformate în probe judiciare. În 

descrierea activităților de cercetare penală am explicitat tipurile de procedee 

probatorii, altele decât cercetarea la fața locului și expertizele, prin care sunt obținute 

mijloacele de probă concludente pentru soluționarea cauzelor, prin adaptarea 

genurilor de activități prevăzute de normele procesual penale la necesitățile impuse de 

investigarea unei omucideri prin folosirea de instrumente vulnerante tăietoare-

înțepătoare sau contondente. 

 Ultimul capitol l-am consacrat celor mai noi mijloace și procedee tehnico-

tactice folosite la nivel global pentru identificarea autorilor de mare infracționalitate, o 

parte dintre acestea fiind accesibile și investigatorilor români pentru cercetarea 

omuciderilor. Am amintit în primul rând tehnicile și tehnologiile de ultimă generație, 

așa cum sunt metodele biometrice de recunoaștere facială, adaptate din alte domenii 

de activitate (cum ar fi securitatea la granițele statelor sau siguranța sistemelor 

bancare) la necesitățile investigației criminalistice. De asemenea, am prezentat 

sistemele de identificare automată a impresiunilor papilare, sistemele de date genetice 

judiciare, sistemele de colectare și procesare a informațiilor ori sistemele de 

identificare pe baza analizei comportamentale și a modului de operare ale 
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infractorilor, instrumente științifice care în ultimii ani au fost create și destinate 

exclusiv înfăptuirii justiției penale. 

 În finalul tezei, am prezentat rezultatele activității de cercetare științifică și am 

formulat propuneri de lege ferenda pentru îmbunătățirea cadrului legal de incriminare 

a omuciderii și de efectuare a actelor de procedură penală. 

 

 4. Dificultăți în cercetare, lacune sau insuficiențe ale lucrării 

 În cuprinsul tezei am încercat să armonizez stilul breviar și pragmatic dobândit 

ca practician cu cerințele mult mai stricte impuse unei lucrări doctrinare, destinate 

mediului academic, așa încât latura teoretică a expunerii mele ca doctorand să 

prevaleze asupra tendințelor firești pe care le am în profesia de procuror. M-am 

străduit să realizez un examen exhaustiv al temei alese și poate am exagerat prin 

indicarea prea multor tipuri de activități investigative, cum ar fi enumerarea și 

descrierea cvasitotalității tipurilor de expertize criminalistice, însă experiența practică 

mi-a dovedit că fiecare dintre mijloacele relevate poate fi incident, dacă este să ne 

raportăm la multitudinea și diversitatea modurilor în care acționează autorii 

infracțiunilor de omucidere. 

 

 5. Perspectivele pe care cercetarea mea le deschide 

 Fiind o lucrare nouă în domeniu și tratând până la detaliu diferitele aspecte pe 

care le presupune investigarea omuciderii în cazul utilizării instrumentelor vulnerante 

tăietoare-înțepătoare și contondente, într-o manieră inter și pluridisciplinară, apreciez 

că teza mea poate reprezenta un punct de reper pentru autorii de lucrări de specialitate 

și pentru practicieni (judecători, procurori, avocați), așa încât soluțiile pe care le-am 

gândit pentru diferitele situații din timpul anchetei să fie îmbrățișate ca bune practici 

și generalizate sau, de ce nu, să fie criticate, iar argumentele justificative să conducă 

la o altă abordare, mai potrivită decât cea pe care am realizat-o eu. Bineînțeles că 

fiecare opțiune avansată ca optimă în cazurile evocate este deschisă oricăror alte 

dezbateri, prin intermediul cărora să fie emise noi și noi judecăți de valoare care să 

contribuie la rândul lor la dezvoltarea ariei de cunoaștere a tematicii investigării 

criminalistice a infracționalității de mare violență. 

 Nu este de neglijat nici posibilitatea ca erorile ce pot fi comise de investigatori 

neinițiați sau cu experiență minimă să fie preîntâmpinate prin diseminarea 
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informațiilor din cuprinsul acestei lucrări ori prin dezvoltarea lor și includerea în 

viitoarele ghiduri sau manuale de bune practici de specialitate. 

 

 6. Propuneri de lege ferenda 

 Consider că atât legislația, cât și practicile curente utilizate în activitățile de 

investigare criminalistică a omuciderii pot fi îmbunătățite și de aceea am și formulat 

câteva propuneri de lege ferenda.  

 Privirea sintetică asupra modului de incriminare a omorului a permis 

formularea unor propuneri ce ar avea potențialul de a întări cooperarea internațională 

în materie penală, prin armonizarea reglementărilor naționale și care, de ce nu, să 

conducă treptat la adoptarea unui Cod penal european, în care infracțiunile împotriva 

vieții să aibă un statut normativ unitar, adaptat condițiilor actuale social-economice și 

politice. 

 Din punct de vedere al reglementării infracțiunii de omor, consider că s-ar 

impune o reevaluare a regimului sancționator, prin asigurarea pentru  judecători a unei 

plaje mai largi între minimul de 10 ani și maximul de 20 de ani ale pedepsei închisorii 

în cazul formei simple a incriminării, în paralel cu prevederea pedepsei detențiunii pe 

viață alternativ cu cea a închisorii. Un prim argument în susținerea acestei soluții îl 

constituie existența unor sisteme de drept în cadrul Uniunii Europene care prevăd un 

minim al sancțiunii de 5 ani, sensibil inferior celui existent în legislația românească, 

în condițiile în care la nivel comunitar există o tendință de a apropia legislația statelor 

membre și chiar de a unifica jurisprudența europeană. Pe de altă parte, în practică au 

existat situații în care circumstanțele de comitere a infracțiunii ar fi impus o pedeapsă 

mai mică decât limita impusă de lege, când cerințele de echitate ar fi operat din plin, 

iar sancțiunea redusă ar fi fost o expresie a spiritului și nu doar a literei legii. În 

același timp, însă, ar fi de dorit ca limita maximă pentru forma simplă a omorului să 

fie majorată cel puțin până la 25 de ani, mai ales că anumite circumstanțe agravante, 

care ar fi permis aplicarea unei pedepse superioare acestei limite, au fost abrogate la 

modificarea vechiului Cod penal. Pe cale de consecință, în cazul formei calificate a 

omorului s-ar impune ca maximul pedepsei închisorii să fie majorat la maximul 

general de 30 de ani, alternativ cu pedeapsa detențiunii pe viață. 

 În ceea ce privește instituția probelor, mijloacelor de probă și procedeelor 

probatorii, din titlul al IV-lea al Codului de procedură penală, consider că formalismul 

pronunțat al actualei reglementări poate conduce la situații inechitabile în care 
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anumite elemente de fapt, chiar definitorii pentru aflarea adevărului, să fie ignorate de 

organele judiciare, deși administrarea unei justiții penale moderne într-un stat de drept 

ar impune o soluție legislativă de salvgardare a potențialului probator pentru 

elementul de fapt obținut cu încălcarea principiului loialității, printr-o adaptare 

constructivă a celebrului principiu fiat iustitia et pereat mundus3. Totodată, pentru 

înlăturarea echivocului care poate fi generat în activitatea practică de o jurisprudență 

neunitară, ar fi adecvat ca legiuitorul să facă o distincție clară între procedeele 

probatorii ale cercetării la fața locului și percheziției domiciliare, prin precizarea că în 

cazul cercetării la fața locului este necesară și suficientă ordonanța de dispunere a 

activității emisă de organul de urmărire penală, fără implicarea judecătorului de 

drepturi și libertăți. 

 Praevenire melius est quam praveniri, adică mai bine prevenim decât să 

tratăm, adagiu latin aplicabil și în justiția penală, presupune ca autoritățile publice, în 

special cele de aplicare a legii, să găsească acel echilibru atât de necesar pentru pacea 

socială, în care nevoia de siguranță publică să fie determinantă la adoptarea diferitelor 

programe de factură social-juridică, bazate pe studiile criminologice și situațiile 

statistice. În acest scop, s-ar dovedi extrem de utile și practice măsuri empirice de 

genul sporirii efectivelor forțelor de poliție care să asigure ordinea și liniștea publică 

în marile centre urbane, a căror prezență activă poate constitui un factor descurajant 

pentru potențialii autori ai infracțiunilor intenționate împotriva vieții. De asemenea, s-

ar impune ca metodele de descoperire a infracțiunilor de omucidere și de identificare 

a autorilor acestora să fie atât de fiabile încât să descurajeze orice potențial infractor 

să pună în executare intenția de a ucide un alt om. În acest context, pe lângă efortul 

financiar rezervat autorităților legislative și executive, care să asigure mijloacele 

tehnico-științifice criminalistice performante pentru activitățile investigative și de 

efectuare a constatărilor tehnico-științifice și expertizelor criminalistice, se pot dovedi 

utile programele de cooperare inter-instituțională și instruire profesională a 

procurorilor criminaliști, a lucrătorilor de poliție judiciară din structurile de 

investigații criminale și de poliție tehnică, inclusiv prin programe comune cu cele ale 

medicilor legiști. Mai mult, pentru a preveni eventualele erori de investigație, cel 

puțin în etapa în care este implicat primul polițist sosit la fața locului, ar fi extrem de 

 
3 “Să se facă dreptate, de-ar fi să piară lumea” (în limba latină în original), mottoul împăratului 

Sfântului Imperiu Roman, Ferdinand I, adaptat după adagiul latin Fiat iustitia, ruat coelum („să se facă 

dreptate, prăbușească-se şi cerul”), atribuit filozofului roman Lucius Annaeus Seneca. 
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utile inițiarea și dezvoltarea programelor de perfecționare a tuturor lucrătorilor de 

poliție judiciară, mai ales a celor din mediul rural, în scopul implementării manualelor 

de bune practici deja elaborate și înțelegerii importanței tuturor activităților ce se 

desfășoară în timpul anchetei încă de la momentul sesizării organelor judiciare. 
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