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Rezumat: Cercetarea penală privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală 
presupune utilizarea, în funcţie de categoria şi complexitatea faptelor, a unor tipuri 
de mijloace de probă prin care să se afle adevărul. În acest sens, expertiza 
criminalistică poate constitui în anumite cazuri elementul cheie în activitatea de 
cercetare, respectiv poate constitui procedeul probatoriu din care se pot obţine 
probele concludente, pertinente şi utile cauzei conform cărora să fie stabilite 
infracţiunea săvârşită şi persoana care a săvârşit-o, iar ulterior aceasta să fie trasă la 
răspundere. 

Cuvinte-cheie: criminalistică, expertiză criminalistică, drept penal, investigare, 
tehnici de cercetare criminalistică 

Abstract: The criminal investigation regarding the commission of certain deeds 
provided by the criminal law presupposes the administration, depending on the 
category and complexity of the facts, of some types of means of proof through which 
to find out the truth. In this respect, forensic expertise may in some cases be the key 
element in the research activity, respectively it may be the means of evidence from 
which conclusive, relevant and useful evidence can be obtained to establish the crime 
committed and the person who committed it., and subsequently to be held 
accountable.  

Key-words: forensics, criminal law, forensic expertise, investigation, forensic 
research techniques 
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1. Aspecte introductive  
Criminalistica reprezintă o ştiinţă importantă, cu ajutorul căreia sunt 

descoperite şi sancţionate faptele de natură penală. Aceasta are o influenţă 
semnificativă în cercetarea penală, întrucât prin ea se identifică elementele ce 
constituie infracţiunile, persoana sau persoanele care au săvârşit infracţiunea 
şi se poate determina pedeapsa aplicabilă5. Ea concepe mijloacele 
tehnico-ştiinţifice şi metodele tactice pentru a se descoperi şi preveni 
săvârşirea infracţiunilor6. 

În categoria mijloacelor tehnico-ştiinţifice sunt incluse expertizele 
criminalistice. Cadrul legal7 al expertizei criminalistice îl constituie H.G. nr. 
368 din 1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice – I.N.E.C.8, O.G. nr. 75 din 2000 privind organizarea 
activităţii de expertiză criminalistică9, O.G. nr. 2 din 2000 privind 
organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară10 şi, 
bineînţeles, Legea 135 din 2010 privind Codul de procedură penală.11 
Expertizele contribuie în procesul penal cu aspecte din domenii de 
specialitatea şi expertiza unor persoane cu pregătire în aceste domenii, fapt 
susţinut şi de dispoziţiile art. 172 C. proc. pen., care prevăd că efectuarea 
unei expertize ,,se dispune atunci când pentru constatarea, clarificarea sau 
evaluarea unor fapte ori împrejur!ri ce prezint! importan"! pentru aflarea 
adev!rului în cauz! este necesar! #i opinia unui expert.”12 

De-a lungul timpului, modurile de săvârşire a infracţiunilor şi practica 
instanţelor au arătat faptul că soluţionarea cauzelor penale nu se poate 
realiza doar cu aplicarea legilor penale. S-a constatat că este nevoie de 
ajutorul unor specialişti din anumite domenii, respectiv al unor experţi cu 
studii de specialitate şi autorizaţi de Ministerul Justiţiei şi, implicit, de 
ajutorul structurilor de care aceştia aparţin. 

Din punct de vedere procesual, expertiza reprezintă procedeul 
probatoriu care duce la obţinerea de probe necesare în cercetarea penală 
efectuată de organele judiciare pentru descoperirea şi sancţionarea 

 
5 E. Stancu, P. Ciobanu, Criminalistic!. Metodologia criminalistic!, Editura 

Universul Juridic, București, 2018, p. 6. 
6 G. N. Labo, Cercetarea criminalistic!, Editura Pro Universitaria, București, 2014, 

p. 9. 
7 D. Magherescu, Teoria general! a expertizelor criminalistice, Editura Hamangiu, 

București, 2021, p. 9. 
8 Act publicat în M. Of. nr. 248, 03.07.1998. 
9 Act publicat în M. Of. nr. 407, 29.08.2000. 
10 Act publicat în M. Of. nr. 26, 25.01.2000. 
11 Act publicat în M. Of. nr. 486, 15.07.2010. 
12 A. Roman, Metode speciale de supraveghere din perspectiva investiga"iei 

criminalistice, Editura C. H. Beck, Colecția Praxis, București, 2021, p. 133. 
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infractorilor, respectiv pentru aflarea adevărului faptic: adevăraţii autori şi 
adevărata infracţiune comisă, conform prevederilor legislaţiei penale.13 

Expertizele criminalistice sunt considerate ca fiind cele mai utile 
procedee probatorii care se dispun în cursul procesului penal, datorită 
caracterului lor complex şi cel interdisciplinar, respectiv prezenţa multiplelor 
specializări, precum medicină, chimie, biologie, fizică, mecanică, psihologie 
etc.14 

Scopul principal al activităţii de expertiză criminalistică este acela al 
descoperirii tuturor faptelor ce constituie infracţiuni, al descoperirii împre-
jurărilor în care au fost săvârşite acestea şi al identificării făptuitorilor. 
Descoperirea faptelor şi împrejurărilor acestora presupune descoperirea, în 
primul rând, a cât mai multor urme ale infracţiunilor şi a mijloacelor 
materiale de probă, care, examinate în cadrul expertizelor criminalistice de 
laborator, vor putea constitui probe veritabile pentru aflarea adevărului în 
cauza penală15. 

Anumite categorii de expertize criminalistice pot influenţa parcursul 
procesului penal în sensul de schimbare a anumitor împrejurări sau 
constatări ori chiar să constituie procedeul probatoriu care poate stabili 
infracţiunea săvârşită şi făptuitorul. 

2. Clasificarea expertizelor 
Expertizele criminalistice pot fi clasificate în funcţie de mai multe 

criterii, precum natura faptelor penale comise, obiectivele şi problemele ce 
trebuie lămurite de expert, domeniul de specialitate al lor. Conform 
prevederilor actelor normative aplicabile, expertizele criminalistice sunt 
realizate în concordanţă cu specialitatea expertizei.16  

Codul de procedură penală român prevede în mod expres doar 
expertizele medico-legale, în cuprinsul capitolului VII intitulat „Expertiza şi 
constatarea” din cadrul Titlului IV al Părţii generale, intitulat „Probele, 
mijloacele de probă şi procedeele probatorii”. În această categorie sunt 
incluse expertiza medico-legală psihiatrică, autopsia medico-legală, expertiza 
toxicologică şi expertiza genetică judiciară. Alte categorii de expertize sunt 
prevăzute de art. 2 alin. (2) din O.G. 75 din 2000, respectiv: ,,Specialit!"ile de 
expertiz! criminalistic! în care se poate ob"ine calitatea de expert criminalist 

 
13 M. Olariu, C. Marin, Drept procesual penal, ediția a III-a, revăzută și adăugită, 

Editura Universul Juridic, București, 2020, p. 309. 
14 A. E. Franț, Provoc!ri contemporane privind utilizarea expertizei în procesul penal, 

în Analele Științifice ale Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” Iași, Tomul LXIII, 
Științe Juridice, 2016, Nr. II, pp. 242-244. 

15 A. E. Franț, Criminalistic!, Editura Universul Juridic, București, 2018, p. 
42-44. 

16 D. Magherescu, op. cit., p. 77. 
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autorizat sunt urm!toarele: a) expertiza grafic! #i tehnic! a documentelor; 
b) expertiza dactiloscopic! a urmelor palmare #i plantare; c) expertiza traseologic! a 
urmelor l!sate de fiin"e #i obiecte; d) expertiza balistic! a armelor #i a muni"iilor; 
e) expertiza fizico-chimic! a probelor materiale; f) expertiza criminalistic! în 
accidentele de trafic terestru; g) expertiza criminalistic! în accidentele de trafic 
aerian; h) expertiza criminalistic! în accidentele de trafic fluvial #i maritim; 
i) expertiza criminalistic! în explozii #i incendii; j) expertiza vocii #i vorbirii; 
k) expertiza imaginilor; l) expertiza biologic!; m) expertiza genetic!; n) expertiza 
aplica"iilor #i datelor informatice; o) expertiza pentru detec"ia comportamentului 
simulat (poligraf); p) expertiza drogurilor #i a stupefiantelor.”, care se 
completează cu normele şi regulile de efectuare a lor aplicabile în fiecare 
specializare, şi cu dispoziţiile Codului de Procedură Penală. 

Aşadar, în cadrul proceselor penale, expertizele anterior enunţate se 
dispun a fi efectuate pentru descoperirea unor situaţii de fapt astfel:  

a) Expertiza genetică se realizează pentru identificarea profilului 
genetic al persoanelor în baza probelor recoltate de la persoane sau orice alte 
probe găsite sau ridicate, precum sânge, salivă, ţesut sau oase. Această 
expertiză este în mod frecvent dispusă în cercetarea faptelor ce ţin de 
elementul material al infracţiunilor de omor, vătămare corporală sau viol, în 
care se prelevă probe de la victime şi/sau de la suspecţi. Subiectul principal 
al expertizei îl reprezintă ADN-ul din probele biologice prelevate şi 
examinate care va fi comparat cu cele existente în bazele de date ADN.  

b) Expertiză criminalistică a accidentelor rutiere se realizează pentru 
a determina: modul de desfăşurare a accidentului rutier; stabilirea unor 
împrejurări precum viteza, direcţia sau direcţiile de deplasare, locul în care 
s-a produs impactul (dintre vehicul şi victimă sau dintre vehicule), stabilirea 
poziţiei autovehiculului sau a victimei la momentul producerii impactului, 
momentul apariţiei stării de pericol, posibilităţile de evitare a accidentului, 
examinarea tehnică a vehiculelor, identificarea autovehiculului (în situaţia 
accidentelor cu fugă de la locul accidentului, prin examinarea fragmentelor 
din autovehicul de la locul faptei).17  

c) Expertiza grafică şi tehnică a documentelor constă în două 
subcategorii de expertiza: examinarea scrisului şi a semnăturilor din 
cuprinsul documentelor şi expertiza grafică şi tehnică a documentelor. Prin 
examinarea scrisului şi a semnăturilor se urmăreşte să se stabilească autorul 
textului, al semnăturilor şi al eventualelor modificări din cuprinsul 
documentelor, precum şi dacă există o contrafacere sau alterare a scrisului. 
Expertiza grafică şi tehnică a documentelor trebuie să stabilească: 
autenticitatea actelor, dacă există modificări, dacă documentul este falsificat, 

 
17 D. Magherescu, op. cit., p. 117-119; P. Ciobanu, Investigarea criminalistic! a 

accidentelor de trafic rutier, în Analele Științifice ale Universității ,,Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, Tom LXVIII, Supliment 1, Științe Juridice, 2022, p. 189. 
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modalităţile prin care a fost contrafăcut sau falsificat, etc. O expertiză 
particulară în inclusă în această categorie este cea a bancnotelor şi a altor 
instrumente de plată ce are ca obiectiv să se stabilească dacă acestea sunt 
autentice, contrafăcute sau falsificate.18 

d) Expertiză vocii şi vorbirii constă în examinarea vocii şi a vorbirii în 
cauzele în care intervine problema autenticităţii înregistrărilor audio şi/sau 
video. Sunt dispuse a fi efectuate în cazul infracţiunilor de corupţie; 
examinările sunt realizate asupra sistemelor de stocare media pe care au fost 
înregistraţi inculpaţii ca urmare a interceptării comunicaţiilor prin sisteme 
audio şi video. 

e) Expertiza dactiloscopică a urmelor palmare şi plantare se 
efectuează în vederea identificării persoanelor după impresiunile papilare: 
digitale, palmare şi plantare – de regulă, se realizează în cazul investigării 
infracţiunilor de furt sau omor şi autorul este necunoscut. Acest tip de 
expertiză oferă informaţii cu privire la făptuitori şi, eventual, victimă. 

f) Expertiza aplicaţiilor şi datelor informatice, a sistemelor 
informatice, mediilor de stocare şi a aplicaţiilor de pe acestea – pentru 
determinarea descoperirea şi strângerea probelor digitale, precum 
coordonatele de timp şi de loc ale utilizatorilor, identificarea reţelei în care se 
află sistemul informatic şi alte informaţii ce privesc aplicaţiile şi datele 
informatice, ce prezintă relevanţă pentru cauzele penale cercetate. Se dispun 
în cazul cercetării infracţiunilor informatice – fraude informatice, fals 
informatic. 

g) Expertiză pentru detecţia comportamentului simulat reprezintă un 
mijloc de depistare a sincerităţii sau nesincerităţii persoanei audiate. 
Persoanei examinate îi sunt adresate întrebări relevante în cauza penală, iar 
pe parcursul examinării se urmăreşte dacă există reacţii specifice 
comportamentului simulat, respectiv se urmăreşte dacă persoana examinată 
relatează adevărul sau urmăreşte inducerea în eroare a organelor judiciare. 
Acest tip de expertiză, teoretic, ar avea o oarecare valoare probantă, 
respectiv raportul de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit ulterior de expert 
în cadrul căruia sunt expuse răspunsurile persoanei intervievate şi 
modificările ce se produc pe graficul ataşat. Însă, din punct de vedere practic, 
din cauza caracterului său mai mult subiectiv decât obiectiv, este luat foarte 
puţin în considerare. Testarea comportamentului simulat este un mijloc 
tehnic imperfect care se bazează, în mare parte, pe elemente de natură 
emoţională, precum starea de spirit, agitaţia, nervozitatea, sensibilitatea 
persoanei testate. Totodată, există şi factori externi care pot contribui la 
producerea de modificări ale comportamentului, factori pe care persoanele 

 
18 D. Magherescu, op. cit., pp. 77-88; Georgescu A. (coord.), Manea T., Ghigheci C. 

C., Cârlescu N., Administrarea probatoriului în procesul penal, ghid de bune practici, 
Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2020, pp. 56-57. 
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testate nu le aduc la cunoştinţa expertului, precum bolile de care suferă, 
tratamentul medicamentos pe care îl are, mediul în care se desfăşoară 
testarea, factori alergeni, alimentaţia dinaintea testării, etc. 

h) Expertiza fizico-chimică reprezintă analiza din punct de vedere 
fizic şi chimic a materialelor sau substanţelor din care este compus un obiect 
găsit la locul faptei sau în alte împrejurări care au legătura cu faptele 
investigate şi care poate fi utilizat ca probă în respectiva cauză. În cadrul 
acestui tip de expertiză se fac examinări fizico-chimice ale microfibrelor din 
materiale textile, microurmelor de vopsea, microurmelor de materie, 
microparticulelor de sticlă, substanţelor toxice şi a altor substanţe. Acest tip 
de expertiză se poate dispune a fi efectuată în aproape toate tipurile de 
infracţiuni ce se regăsesc în Codul penal şi legile speciale. 

i) Expertiza balistică a armelor şi a muniţiilor are în vedere obţinerea 
de informaţii despre arma sau armele care au fost folosite în săvârşirea 
infracţiunilor prin împuşcare. Totodată, se pot obţine informaţii şi cu privire 
la identificarea armei cu care s-a tras, în cazul în care se găsesc doar cartuşele 
sau proiectilele. Mai mult decât atât, când i se solicită, expertul poate stabili 
şi aspecte cu privire la distanţa de la care s-a tras, eventual locul de unde s-a 
tras, direcţia în care s-a tras, starea armei cu care s-a efectuat tragerea.  

j) Expertiza drogurilor şi a stupefiantelor analizează, aşa cum îi spune 
şi denumirea, substanţele interzise precum drogurile şi stupefiantele ce fac, 
de regulă, obiectul infracţiunilor de traficul de droguri. Expertiza presupune 
aflarea tipurilor de droguri, respectiv de risc şi/sau de mare risc, precursori, 
alte substanţe, prin supunerea substanţelor la procedee fizice şi chimice. 

3. Rezultatele produse cadrului procesual  
în urma efectu"rii expertizelor 

 Expertizele criminalistice pot conduce la producerea a diferite 
schimbări asupra cadrului procesual existent, în timpul urmăririi penale sau 
al judecăţii. Rezultatele obţinute şi transpuse în rapoartele de expertiză pot 
ajuta organele judiciare în stabilirea adevăratului cadru procesual.  

Un prim rezultat este reprezentat de identificarea făptuitorului sau 
făptuitorilor. În acest sens, expertizele dactiloscopică şi genetică prezintă cea 
mai mare importanţă întrucât la locul săvârşirii faptei există o foarte mare 
probabilitate de a se găsi amprente, fire de păr, urme biologice ce provin de la 
persoanele vinovate. Ulterior examinării, rezultatele vor fi comparate cu cele 
deja existente în bazele de date sau cu cele ale persoanelor pe care organele 
de cercetare penală le suspectează. 

Un alt rezultat este proporţionalitatea vinovăţiei în săvârşirea 
infracţiunii. De exemplu, în cazul accidentelor rutiere, expertizele pot 
determina gradul de vinovăţie al inculpatului şi victimei sau victimelor. De 
regulă, cazurile de acest fel, se stabileşte că infracţiunile săvârşite pot fi 
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uciderea din culpă sau vătămarea corporală din culpă, astfel că, de regulă, 
forma de vinovăţie este culpa (şoferului). Expertizele efectuate în astfel de 
cazuri pot duce la rezultate care să aducă sau să reducă din circumstanţele în 
care au avut loc accidentele. Astfel, se poate trece de la culpă comună în 
culpă exclusivă şi viceversa. 

Tot în cazul accidentelor rutiere, expertizele pot conduce la aflarea 
autorului faptei, care iniţial poate fi necunoscut datorită împrejurărilor în 
care a avut loc accidentul (pe timpul nopţii, lipsa camerelor de supraveghere, 
lipsa martori), iar singura probă existentă este un ciob de la caroseria 
maşinii. În urma expertizei fizico-chimice a ciobului, s-a putut stabili care este 
culoarea exactă a maşinii (conform specificaţiilor producătorului de maşini), 
marca maşinii şi ulterior, persoana vinovată. Astfel, s-a ajuns de la o 
infracţiune ce avea autor necunoscut la o infracţiune cu privire la care 
persoana vinovată a fost trasă la răspundere. 

Expertiza criminalistică poate produce efecte şi asupra unui proces 
civil. Conform art. 28 alin. (1) Cod Procedură Penală, „Hot!rârea definitiv! a 
instan"ei penale are autoritate de lucru judecat în fa"a instan"ei civile care judec! 
ac"iunea civil!, cu privire la existen"a faptei #i a persoanei care a s!vâr#it-o.(…)”. 
Astfel, de exemplu, în cazul unui proces penal ce are ca obiect infracţiunea de 
fals în înscrisuri asupra unui testament, în situaţia în care, în urma unei 
expertize, se constată că acesta a fost falsificat în sensul că scrisul sau 
semnătura nu aparţin testatorului, dacă menţiunile expertului sunt însuşite şi 
de instanţa de judecată în sentinţa pronunţată, se poate schimba situaţia 
succesiunii ce urmează a fi dezbătută. 

Consecinţele anterior menţionate produc efecte şi asupra pedepselor 
aplicabile. Astfel, la individualizarea pedepselor, instanţa de judecată poate 
dispune una din următoarele pedepse principale: renunţarea aplicării 
pedepsei, amânarea aplicării pedepsei (aceste două pedepse nu constituie 
condamnare, astfel nu apar în cazierul judiciar), suspendarea aplicării 
pedepsei sau condamnare (pedepse ce constituie condamnare, astfel vor 
apărea şi în cazierul judiciar). Pe lângă acestea, cu excepţia renunţării la 
aplicarea pedepsei, se mai dispun pedepse accesorii sau complementare. În 
acest context, în urma realizării expertizelor judiciare, în funcţie de 
concluziile la care au ajuns experţii care le-au efectuat, se poate dispune 
aplicarea uneia din pedepsele principale, însoţită de una sau mai multe 
pedepse accesorii şi complementare. 

În cazul infracţiunilor săvârşite prin împuşcare, expertizele balistice 
pot determina, raportat la obiectivele ce trebuie urmărite de expert, se poate 
stabili dacă împuşcarea a fost intenţionată sau din culpă (în cazul descărcării 
armei sau în cazul accidentelor de vânătoare) 

Expertizele efectuate cu privire la droguri şi stupefiante pot 
determina pedepsele aplicabile persoanelor vinovate în funcţie de categoria 
de droguri traficată ori pot fi dispuse soluţii de clasare/renunţare la urmărire 
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penală sau achitare/încetare a procesului penal dacă drogurile se dovedesc a 
fi alte substanţe cu aspect asemănător drogurilor (medicamente, precum 
paracetamol, aspirină, sau făină de grâu). 

Un alt aspect important determinat de expertize îl reprezintă 
identificarea altor categorii de participanţi la săvârşirea infracţiunilor, alţii 
decât autorii, respectiv instigatori şi complici. Astfel, dacă se descoperă 
existenţa unui instigator sau complice la săvârşirea infracţiunii, autorul sau 
autorii pot primi o sancţiune mai blândă, pentru săvârşirea faptei din culpă, 
când este prevăzută, sau chiar se poate pronunţa o soluţie de clasare sau de 
achitare, pentru săvârşirea faptei din culpă sau fără vinovăţie. 

4. Concluzii 
Expertizele criminalistice au un rol important, uneori chiar esenţial în 

cercetarea penală, aducând în cadrul procesual probe concludente, utile şi 
relevante.  

Caracteristica principală a acestora o reprezintă specializarea şi nece-
sitatea unor cunoştinţe de specialitate în anumite domenii, astfel că acestea 
se dispun a fi efectuate de persoane ce au calitate de expert sau deţin 
cunoştinţe de specialitate în domeniul în care este solicitată expertiza.  

Datorită specializării, se pot determina anumite elemente importante 
ce trebuie luate în considerare de organele judiciare, care pot produce 
anumite consecinţe în procesul penal.  

În cele din urmă, expertiza poate conduce la aflarea adevărului, 
implicit a aflării adevăratului făptuitor sau făptuitori, la aflarea faptei comise, 
atât din punct de vedere faptic, cât şi legal, privind încadrarea. 
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