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Particularităţi ale investigaţiei criminalistice în cazul 
infracţiunilor contra securităţii naţionale 

Peculiarities of the forensic investigation  
in the case of crimes against national security 

Ioan Dumitru Apachi!ei1 

Rezumat: În prezenta lucrare ne propunem să analizăm unele particularităţi ale 
investigaţiei criminalistice în ipoteza săvârşirii unei infracţiuni îndreptate împotriva 
securităţii naţionale. Pentru structurarea cazurilor incidente avem în vedere aspecte 
ale cercetării criminalistice a înscrisurilor, respectiv cu privire la urmele de incendii, 
explozii şi substanţe toxice. Din modalitatea în care legiuitorul a înţeles să 
reglementeze elementul material al unora dintre infracţiunile contra securităţii 
naţionale se deduce că investigaţia criminalistică realizată în cazul acestor infracţiuni 
are în vedere, de regulă, anumite urme specifice, cum sunt cele rezultate prin 
distrugerea cauzată prin explozii sau incendii, atentatul săvârşit prin otrăviri sau 
atentatul săvârşit printr-o acţiune de ucidere. 
Cuvinte-cheie: investigaţie criminalistică, documente clasificate, atentat, securitate 
naţională 

Abstract: In the this paper, we intend to analyse certain particularities of the 
criminal investigation in the case of committing a crime against national security. In 
order to structure the incident cases, we take into account aspects of the forensic 
investigation of documents, respectively with regard to traces of fires, explosions and 
toxic substances. From how the legislator understood to regulate the material 
element of some of the crimes against national security, some specific types of traces 
can be deduced, such as the destruction caused by explosions or fires, the attack 
committed by poison or the attack committed by an act of murder. 
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1. Cercetarea criminalistic" cu privire la înscrisurile relevante în 
materia securit"!ii na!ionale 

1.1. Aspecte generale 

Din ansamblul infracţiunilor îndreptate împotriva securităţii 
naţionale reglementate de Codul penal actual2, putem identifica unele 
trimiteri pe care legiuitorul român le face cu privire la noţiunile de înscrisuri 
ori documente, ca de exemplu: trădarea prin transmiterea secretelor de stat 
(art. 395), spionajul (art. 400), divulgarea secretului care periclitează 
securitatea naţională (art. 407) şi compromiterea unor interese de stat (art. 
406). Fie că avem în vedere documente care constituie secrete de stat, fie 
documente prin intermediul cărora sunt stabilite unele drepturi ce revin 
satului român, acestea beneficiază de o protecţie deosebită, iar alterarea ori 
distrugerea lor reprezintă o sursă de periclitare a securităţii naţionale. 

Primele trei incriminări indicate vizează protejarea confidenţialităţii 
informaţiei care se regăseşte în documentele ori datele ce cuprind infrormaţii 
secrete de stat, astfel încât, în raport de acestea, avem în vedere acele măsuri 
legale destinate asigurării autenticităţii înscrisului. Pe de altă parte, în ipoteza 
incriminării de la art. 406 C. pen. avem în vedere modalităţile de refacere, res-
pectiv de resconstituire a înscrisului distrus ori alterat.  

Prin distrugerea documentului ori înscrisului s-a înţeles desfiinţarea 
materialităţii acestuia, iar alterarea presupune aducerea în starea de a nu mai 
putea fi întrebuinţat în vederea valorificării de către statul român a drepturilor 
pe care le prevede3. 

Cercetarea criminalistică realizată cu privire la înscrisuri are în 
vedere, conform doctrinei, trei obiective principale: cercetarea tehnică 
realizată cu privire la actele scrise, cercetarea criminalistică a înscrisurilor 
redactate de mână şi cercetarea cu privire la fals4. 

Examinarea criminalistică a înscrisului sau documentului este 
necesară în vederea stabilirii conţinutului pe care acesta îl încorporează, 
adică, în concret dacă implică informaţii ce sunt considerate secret de stat sau 
secret de serviciu5. 

 
2 Legea nr. 286/2009, publicată în M. Of. nr. nr. 510 din 24 iulie 2009. 
3 T. Toader, Drept penal român. Partea special!, Editura Hamangiu, București, 2012, 

pp. 24-25. 
4 E. Stancu, Tratat de criminalistic!, ed. a VI-a, Editura Universul Juridic, 

București, 2015, p. 309. 
5 D.I. Cristescu, V.C. Enescu, Practica investigativ! penal! "i judiciar! în cazul 

infrac#iunilor contra securit!#ii na#ionale "i de terorism. Elemente de tactic! criminalistic!, 
Vol. I, Ed. Solness, Timișoara, 2017, p. 79. 
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1.2. No!iunile de informa!ii secrete de stat "i document ori înscris 
prin care sunt stabilite drepturi ale statului român 

Legislaţia penală face trimitere la sintagma informa!ii secrete de stat în 
primul alineat al art. 178 C.pen., prin asimilare cu informa!iile clasificate. 
Pentru a aborda această din urmă sintagmă este necesar să avem învedere 
dispoziţiile legii speciale nr. 182/2002 ce reglementează protejarea 
informaţiilor clasificate6. Astfel, prevederile art. 15 lit. b) din conţinutul 
actului normativ sus-menţionat definesc noţiunea de informa!ii clasificate ca 
reprezentând acele informaţii, date, respectiv documente ce prezintă 
importanţă pentru securitatea naţională, astfel încât, de confidenţialitatea 
acestora depinde însăşi prezervarea stării de securitate. De asemenea, lit. d) 
din cuprinsul aceluiaşi articol defineşte noţiunea de informa!ii secrete de stat ca 
reprezentând acele informaţii care dacă ar fi dezvăluite ar prejudicia atât 
siguranţa naţională, cât şi apărarea ţării7. 

Prevederile indicate se coroborează cu dispoziţiile art. 3 lit. e) din 
Legea nr. 51/19918, astfel încât, orice acţiune prin care este deţinut, procurat 
sau transmis un secret de stat fie către o putere ori o organizaţie străine, fie 
către agenţi ai acestora, ori este divulgat un astfel de secret de stat constituie 
o ameninţare pentru starea de securitate naţională. 

În ceea ce priveşte acele documente ori înscrisuri prin care statul 
român are stabilite anumite drepturi (art. 406 C.pen.), în doctrină s-a arătat 
că acestea reprezintă instrumente internaţionale (înţelegeri, convenţii, 
protocoale, pacte) şi care prevăd drepturi pe care le are statul român în 
raport de o putere străină9. Totodată, un astfel de document ori înscris poate 
să fi fost încheiat recent ori cu mult timp în urmă, să fie original ori copie10. 

3. Refacerea, respectiv reconstituirea înscrisului distrus  
sau alterat 

Din ansamblul incriminărilor regăsite în Titlul X al Codului penal 
putem constata că doar dispoziţiile art. 406 prevăd ca modalitate de săvârşire 
a faptei acţiunea de a distruge ori de a altera un document ori un înscris. În 
cazul distrugerii ori alterării neautorizate a informaţiilor secrete de stat fapta 

 
6 Publicată în M. Of. nr. 248 din 12.04.2002. 
7 Categoria informa#iilor secrete de stat include atât noțiunea de date, cât și pe 

acelea de informații ori documente. Cu privire la aceste legiuitorul român a realizat o 
enumerare limitativă în cuprinsul art. 17 din Legea nr. 182/2002. 

8 Republicată în M. Of. nr. 190 din 18.03.2014. 
9 D.C. Mâță, Securitatea na#ional!. Concept. Reglementare. Mijloace de ocrotire, 

Editura Hamangiu, București, 2016, p. 300. 
10 P. Buneci în I. Pascu, P. Buneci, B. Buneci, Drept penal. Partea special!, Vol. II, 

Editura Hamangiu, București, 2020, p. 551. 
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constituie contravenţie conform art. 338 alin. (1) lit. a) din Standardul Na!ional 
de protec!ie a informa!iilor clasificate din România11. 

Prin operaţiunea de reconstituire a înscrisului se porneşte de la 
ipoteza în care acesta este fie degradat, fie distrus, însă nu în totalitate. 

Examinarea documentului ori a înscrisului identificat se poate realiza: 
fie la locul în care acesta a fost identificat, în măsura în care echipa 
investigativă dispunde de mijloacele necesare; fie în cadrul laboratorului 
mobil ce se regăseşte în poximitatea locului în care a avut loc operaţiunea de 
investigare; fie în cadrul laboratorului, caz în care documentul ori înscrisul 
trebuie transportat în condiţii care să nu îi altereze starea12. 

În ipoteza în care înscrisul ar fi rupt ori tăiat, se vor avea în vedere 
unele caracteristici proprii ale acestui tip de documente. De exemplu, 
dispoziţiile art. 24 din Legea nr. 182/2002 prevăd în mod expres că aceste 
documente „vor purta pe fiecare pagina nivelul de secretizare, precum si mentiunea 
"personal", cand sunt destinate unor persoane determinate”. Prevederile enunţate 
se completează cu dispoziţiile din Standard Na!ional, astfel, la art. 41 se 
prevede că aceste documente vor conţine denumirea unităţii emitente şi, 
eventual, a destinatarului, numărul de înregistrare care, ulterior, este 
precedat de unul până la trei zerouri, în funcţie de nivelul de secretizare, data 
înregistrării, nivelul de secretizare, respectiv numărul de exemplare. În ceea 
ce priveşte nivelul de secretizare, dispoziţiile de la art. 46 din acelaşi 
document, prevăd că nivelul de secretizare este marcat prin „"tampilare, 
dactilografiere, tip#rire sau olograf”, toate acestea constituind indicii pentru 
examinarea criminalistică13. 

O serie de măsuri de securitate devin incidente şi în situaţia 
multiplicării documentelor ce cuprind informaţii clasificate. Operaţiunea prin 
care s-a realizat multiplicarea este evidenţiată prin marcarea înscrisului 
original şi a copiilor ce au rezultat14. 

Acţiunea de refacere a documentului trebuie să înceapă dinspre 
colţurile, respectiv marginile paginii către mijlocul acesteia, urmărind 
succesiunea ansamblului de porţiuni din acesta. Ulterior, fragmentele din 
document sunt poziţionate între două plăci de sticlă ori de plastic15. Se mai 

 
11 Aprobat prin H.G. nr. 585/2002, publicată în M. Of. nr. 485 din 5.07.2002. În 

continuare se va cita: Standard Na#ional. 
12 D.I. Cristescu, V.C. Enescu, op. cit., Vol. I, p. 79. 
13 Idem, p. 80. 
14 A se vedea dispozițiile de la art. 66-72 din Standard Na#ional. 
15 A.E. Franț, Criminalistic!. Curs universitar, Editura Universul Juridic, 

București, 2018, p. 184. 
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arată în doctrină că aceste fragmente nu trebuie lipite ori unite prin utilizarea 
unei benzi adezive16. 

În ipoteza în care documentul a fost ars sau în curs de ardere, este 
necesară stingerea focului astfel încât să nu se degradeze porţiunea din 
înscris care nu este distrusă. Ulterior, documentul este ridicat, aşezat într-o 
cutie cu vată şi transportat în laborator unde urmează a fi fotografiat prin 
utilizarea radiaţiilor ultraviolete şi infraroşii17. 

În măsura în care distrugerea ori degradarea înscrisului s-a încercat 
prin acţiunea apei devin importante o serie de elemente reprezentate de 
durata de timp în care înscrisul s-a aflat în apă, vechimea acestuia, calitatea şi 
rezistenţa hârtiei, respectiv a cernelii18. Înscrisul aflat în aceste condiţii 
trebuie separat de alte hârtii şi uscat în mod treptat, urmând ca acesta să fie 
îndreptat şi fixat19.  

2. Cercetarea criminalistic" a urmelor de explozii sau incendii care 
pot pune în pericol securitatea na!ional" 

Din ansamblul infracţiunilor contra securităţii naţionale reglementate 
de actualul Cod penal, dispoziţiile art. 403 prevăd ca modalităţi alternative de 
săvârşire a faptei distrugerea, degradarea, respectiv aducerea în stare de 
neîntrebuinţare, realizate prin explozii ori incendii. 

Prin distrugere avem în vedere lezarea substanţei respectivului bun, 
fapt ce presupune însăşi încetarea existenţei materiale a acestuia20. 
Distrugerea poate fi totală ori parţială, însă definitivă, fără posibilitatea unei 
eventuale reparări21. 

Degradarea reprezintă acţiunea prin care bunul este deteriorat, astfel 
încât funcţionalitatea acestuia este redusă în tot sau în parte, însă care poate 
fi reparat22. 

Punerea bunului în starea de a nu putea fi întrebuinţat constituie 
pierderea totală ori parţială a unor calităţi, ceea ce îl fac impropriu pentru 
utilizare, cum ar fi demontarea unor piese din ansamblul unor instalaţii23. 

 
16 P. Ciobanu, E. Stancu, Criminalistic!. Tehnica criminalistic!, Editura Universul 

Juridic, București, 2017, p. 316. 
17 E. Stancu, op. cit., p. 312. 
18 Idem, pp. 312-313. 
19 P. Ciobanu, E. Stancu, op. cit., p. 317. 
20 V. Păvăleanu în G. Antoniu, T. Toader (coord.), Explica#iile noului Cod penal, 

Vol. V, Editura Universul Juridic, București, 2016, p. 199. 
21 V. Dobrinoiu, N. Neagu, Drept penal. Partea special! (Teorie "i practic! judiciar!), 

Editura Universul Juridic, București, 2011, p. 835. 
22 A. Boroi, Drept penal. Partea specială, ed. 4, Editura C.H. Beck, București, 2019, p. 

792. 
23 O. Loghin, T. Toader, Drept penal român. Partea special!, ed. a IV-a, Editura 

Casa de editură și presă „Șansa” S.R.L., București, 2001, p. 56. 
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Legiuitorul a prevăzut într-o manieră exemplificativă modalităţile de 
realizare a actelor de diversiune, sens în care se face trimitere la noţiunile de 
explozii şi incendii. În doctrină24 s-a mai făcut referire şi la alte modalităţi, 
cum ar fi determinarea unei inundaţii, deraierea unui tren etc. Fiecare astfel 
de modalitate este susceptibilă de o investigaţie criminalistică, însă analiza 
noastră vizează doar cele două modalităţi expres indicate în norma de 
incriminare. 

Doctrina identifică mai multe tipologii de incendii, în funcţie de cauza 
acestora: incendii ce au ca sursă o cauză naturală, incendiile accidentale, 
respectiv cele intenţionate (premeditate)25. Având în vedere elementele de 
tipicitate subiectivă ale incriminării prevăzute de art. 403 C.pen., care este 
caracterizată doar de forma intenţiei26, ne vom limita doar la acele incendii 
premeditate. 

Incendiile intenţionate sunt clasificate în două categorii în funcţie de 
modul de declanşare: cu aprindere imediat# şi cu aprindere întârziat#27. O serie 
de etape sunt necesare în cercetarea criminalistică: identificarea focarului, 
fixarea urmelor, înregistrarea video şi foto a incendiului pe material 
fotosensibil întrucât culoarea fumului (albă, roşie-cenuşie, neagră) poate oferi 
indicii cu privire la bunurile ce sunt arse28. De exemplu, dacă este distrusă 
prin incendiere o instalaţie industrială de prelucrare sau transportare a 
produselor petroliere, flacăra va avea o culoare neagră29. 

Urmele de incendiu pot fi reprezentate de urmele de substanţe 
inflamabile, urme ale fitilelor etc. În vederea identificării urmelor de produse 
petroliere se utilizează analiza spectrală şi cea gazcomatografică30. 

În literatura de specialitate s-a făcut referire la producerea 
„incendiilor de tip arson”, acestea putând fi realizate cu aprindere 
imediată/întârziată31. Pentru declanşarea incendiului pot fi utilizate variate 
surse prin care să se realizeze aprinderea, fie prin flacără deschisă, fie prin 
utilizarea unor substanţe chimice, ori din surse electrice sau mecanice32. 
Acţiunea poate viza obiective strategice militare sau politice33, respectiv 
mijloace de telecomunicaţii, zone industriale sau agricole. Aceste obiective 
sunt indicate în textul de incriminare al art. 403 C. pen., însă enumerarea nu 

 
24 A. Boroi, op. cit., p. 793. 
25 A.E. Franț, op. cit., p. 145. 
26 D.C. Mâță, op. cit., p. 288. 
27 E. Stancu, op. cit., p. 252. 
28 P. Ciobanu, E. Stancu, op. cit., p. 260. 
29 A.E. Franț, op. cit., p. 151. 
30 E. Stancu, op. cit., p. 253. 
31 D.I. Cristescu, V.C. Enescu, op. cit., Vol. I, p. 187. 
32 Ibidem. 
33 De exemplu ambasade, consulate, clădiri administrative, agenții de presă etc. 
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este una limitativă, făptuitorii putând viza orice alte bunuri de a căror 
distrugere sau degradare depinde securitatea naţională. 

Elementul material al infracţiunii poate fi realizat şi prin explozii, caz 
în care făptuitorii utilizează materiale explozive cum ar fi: uleiuri explozive, 
nitroceluloza, amestecuri explozive, explozivi de ini!iere, explozivi brizan!i, explozivi 
industriali34. Amploarea distrugerii cauzate de explozie poate depinde de 
materialul exploziv ce a fost utilizat, respectiv de cantitatea acestuia şi locul 
în care a fost amplasat35. 

Materialele explozive sunt utilizate prin intermediul bombelor cu frag-
menta!ie, bombelor teleghidate36, declan"atorilor cu ceasornic şi a bombelor 
incendiare37.  

De asemenea, se mai poate realiza o clasificare a exploziilor în funcţie 
de factorul volitiv, în explozii accidentale şi explozii premeditate. În ipoteza 
infracţiunii analizate putem avea în vedere doar acele explozii intenţionate. 
Totodată, în raport de viteza de ardere explozia poate fi sub forma 
deflagraţiei (viteza de ardere este mai redusă faţă de viteza sunetului) şi sub 
forma detonaţiei (viteza de ardere este mai rapidă decât viteza sunetului)38. 
O altă clasificare se raportează la modalitatea în care se produce explozia, 
putând fi difuze, atunci când nu prezintă un caracter central, sau concentrate, 
caz în care se poate identifica un caracter central al producerii exploziei39. 

Urme specifice ale exploziilor realizate ca urmare a utilizării 
materialelor explozive pot fi reprezentate de unele resturi ale fitilului, gazele 
rezultate în urma exploziei, schijele rezultate din focar, urme de fum, 
respectiv rupturi şi arsuri40. 

În scopul realizării cercetării criminalistice se pot preleva materiale 
(cabluri, fitile) şi substanţe de la locul exploziei în vederea unui examen 

 
34 D.I. Cristescu, V.C. Enescu, op. cit., Vol. I, p. 188. 
35 M. Ruiu, E. Stancu, Criminalistica. Tehnici de investigare traseologic!. Curs 

universitar¸ Editura Universul Juridic, București, 2016, p. 70. 
36 De exemplu fapta persoanei de a așeza în partea din spate a unui autoturism 

două butelii între care era poziționat un telefon mobil, la care era atașat un 
aprinzător, acestea fiind conectate prin două fire lipite între ele. Tehnca de realizare 
a faptei presupunea amplasarea atutoturismului într-un loc aglomerat, eliberarea 
gazului din cele două butelii și efectuarea unui apel telefonic care să declanșeze 
explozia; în Sentința penală nr. 199 PI din 15.11.2007 a Curții de Apel Timișoara, 
citată în D.I. Cristescu, V.C. Enescu, Practica investigativ! penal! "i judiciar! în cazul 
infrac#iunilor contra securit!#ii na#ionale "i de terorism. Elemente de tactic! criminalistic!, 
Vol. II, Editura Solness, Timișoara, 2017, pp. 663-680.  

37 D.I. Cristescu, V.C. Enescu, op. cit., Vol. I, pp. 188-190. 
38 A.E. Franț, op. cit., p. 153. 
39 Idem, pp. 153-154. 
40 M. Ruiu, E. Stancu, op. cit., p. 70. 
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comparativ. În raport de aceste informaţii se poate determina cauza şi natura 
exploziei, materialul exploziv şi mecanismul utilizat de către făptuitor41. 

Cercetarea la faţa locului a urmelor lăsate de incendii sau explozii 
prezintă unele particularităţi, în sensul în care legiuitorul prevede într-o enu-
merare, care nu este limitativă, unele locaţii ce pot constitui obiective 
strategice pentru securitatea naţională: instalaţii şi produse industriale sau 
agricole, căi de comunicaţii şi telecomunicaţii, mijloace de transport sau alte 
astfel de bunuri. 

3. Investigarea criminalistic" a infrac!iunilor realizate  
prin atentat 

Codul penal actual incriminează atentatul săvârşit împotriva unei 
persoane ce exercită o funcţie de demnitate publică (art. 401), împotriva unei 
colectivităţi (art. 402), respectiv împotriva unui reprezentant al altui stat ori 
a unei persoane ce beneficiază de protecţie internaţională şi care se află în 
misiune oficială pe teritoriul României (art. 408). 

Atentatul presupune realizarea unui atac material şi violent 
susceptibil să cauzeze moartea ori vătămarea unei persoane şi prin care se 
urmăreşte punerea în pericol a securităţii naţionale42. În literatura de 
sepecialitate se mai face referire şi la unele modalităţi particulare de 
săvârşire a atentatului, cum ar fi prin răpiri, deturnarea unor avioane, luarea 
de ostatici, respectiv atentatele sinucigaşe43. 

Pornind de la modalitatea în care legiuitorul a înţeles să prevadă 
acţiunea tipică a infracţiunilor de atentat, putem aprecia că subzistă o 
infrac!iune în form# liber#, astfel fapta putând fi săvârşită prin explozie, 
împuşcare, incendiere, otrăvire etc.; tehnică de reglementare la care 
legiuitorul recurge atunci când doreşte să acorde o protecţie sporită unei 
valori sociale44. 

În ipoteza atentatului săvârşit împotriva unei colectivităţi subzistă o 
serie de particularităţi reprezentate de modalitatea de realizare a elementului 
material, prin otrăviri în masă ori prin provocarea unei epidemii45. 

Otrăvirea în masă se poate realiza fie prin infectarea surselor de apă, 
fie prin infectarea alimentelor destinate consumului unei anumite 
colectivităţi46. De asemenea, epidemia presupune răspândirea unei boli 

 
41 E. Stancu, op. cit., p. 256. 
42 V. Păvăleanu în G. Antoniu, T. Toader (coord.), op. cit., p. 192. 
43 D.I. Cristescu, V.C. Enescu, op. cit., Vol. I, p. 196-198. 
44 În același sens, a se vedea F. Streteanu, D. Nițu, Drept penal. Partea general!, vol. 

I, Editura Universul Juridic, București, 2014, p. 282. 
45 D.C. Mâță, op. cit., p. 283. 
46 A se vedea și D.J. George, Poisons. An introduction for forensic investigators, 

Editura CRC Press, Boca Raton, 2018, p. 351 și urm. Autorul citat exemplifică o 
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molipsitoare la un număr mare de persoane, transmiterea făcându-se prin 
aer, contact direct, alimente etc. 

În doctrină47 s-a arătat că modalităţile sus-menţionate sunt exempli-
ficative, astfel încât atentatul împotriva unei colectivităţi se poate realiza şi 
prin incendiere, explozii, înfometare, inundaţii etc48. 

În literatura de specialitate se analizează cu precădere procedeul de 
cauzare a morţii prin otrăvirea victimei. Cu toate acestea, apreciem că, în 
raport de infracţiunea prevăzută de art. 402 C.pen., subzistă unele 
particularităţi. În primul rând otrăvirea poate determina atât moartea, cât şi 
lezarea integrităţii fizice a unui număr mare de persoane, însă aceasta 
reprezintă urmarea secundară a faptei, ceea ce interesează este crearea unei 
stări de pericol pentru puterea de stat49. Pe de altă parte interesează atât 
tipul substanţei toxice, cantitatea ingerată, data intoxicării şi provenienţa 
acesteia50, cât şi aria şi direcţia de răspândire a surselor de apă sau alimente 
infectate. 

Ca şi modalitate de realizare a investigaţiei criminalistice a 
substanţelor toxice, în doctrină51 s-a făcut referire la metoda cromatografică, 
tehnică ce presupune separarea unor substanţe ori a unor amestecuri de 
substanţe în elementele componente cu scopul identificării acestora52. 

Având în vedere particularităţile modalităţii de săvârşire a faptei în 
varianta otrăvirii în masă, considerăm că aceasta relevă unele elemente 
specifice care ţin de răspândirea substanţelor toxice. Astfel, făptuitorul poate 

 
astfel de ipoteză printr-o acțiune a membrilor unui cult de a răspândi bacteria 
Salmonella prin contaminarea a zece restaurante în scopul îmbolnăvirii membrilor 
comunității și, prin urmare, împiedicarea acestora de a participa la vot. Acțiunea a 
avut ca efect îmbolnăvirea a șapte sute de persoane din cei zece mii de locuitori ai 
orașului. 

47 I. Chiș în V. Dobrinoiu, M.A. Hotca, M. Gorunescu, M. Dobrinoiu, I. Pascu, I. 
Chiș, C. Păun, N. Neagu, M.C. Sinescu, Noul Cod penal comentat. Partea special!, ed. a 
III-a, Editura Universul Juridic, București, 2016, p. 1075. 

48 Un exemplu prezentat în literatura de specialitate (D.J. George, op. cit., p. 9) 
apare relevant în acest context: astfel, în anul 2007 a fost organizat la un post de 
radio din California un concurs de băut apă, la acesta participând și o secretară 
medicală, alături de alți 18 concurenți. Concursul a durat aproximativ 3 ore, după 
care persoana a manifestat dureri, urmate de deces determinat de hipotermia 
cauzată de intoxicația cu apă. Autorul citat arată că un consum ridicat de apă într-un 
interval redus de timp determină o scădere a concentrației de sodiu plasmatic 
(hiponatremie), întrucât creșterea volumului de lichide conduce la diluarea sodiului. 
Astfel, hiponatremia poate cauza dureri de cap și amețeală, respectiv moarte.  

49 D.C. Mâță, op. cit., p. 283. 
50 E. Stancu, op. cit., p. 579. 
51 Idem, p. 69. 
52 Pentru alte modalități de detectare a otrăvirii utilizate în cercetarea 

criminalistică, a se vedea D.J. George, op. cit., pp. 45-54. 
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introduce respectivele substanţe în reţeaua de distribuţie a apei, în izvoarele 
din care aceasta este extrasă ori în componenţa diferitelor ingrediente 
utilizate la prepararea alimentelor. În funcţie de modalitatea concretă de 
săvârşire a faptei pot fi utilizate alte tipologii de investigare a urmelor, cum 
ar fi urmele de mâini, urmele de natură piloasă, urmele de sânge sau urmele 
instrumentelor întrebuinţate pentru spargere ce au fost lăsate de făptuitor la 
locul săvârşirii faptei. 

În privinţa răspândirii unei boli contagioase (epidemii) este de interes 
sub aspect criminalistic originea, modalitatea de răspândire, precum şi 
caracteristicile biologice ale bolii. 

4. Concluzii 
Investigaţia criminalistică în cazul infracţiunilor contra securităţii 

naţionale prezintă un rol deosebit de important în vederea stabilirii 
mijloacelor prin care a fost săvârşită infracţiunea, respectiv pentru 
identificarea făptuitorului.  

Complementar, investigaţia criminalistică are rolul de a contribui la 
stabilirea urmării imediate secundare în cazul infracţiunilor complexe, de 
exemplu dacă atentatul îndreptat împotriva unei colectivităţi a creat o stare 
de pericol pentru viaţa sau integritatea corporală a persoanelor, precum şi 
pentru stabilirea legăturii de cauzalitate. În privinţa acestei infracţiuni 
investigaţia criminalistică este una complexă, particularizată în raport de 
amplele modalităţi de săvârşire a faptei, precum şi în raport de multitudinea 
efectelor pe care le poate determina. 
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