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SecŃiunea 2. Reguli metodologice aplicate în 
investigarea omorului 

În investigarea oricărei infracŃiuni, organul de urmărire 
penală trebuie să respecte, alături de prevederile legale, o serie de 
reguli metodologice, atât cu caracter general, cât şi particular, 
potrivit specificului fiecărei categorii de infracŃiuni. 

Cu atât mai important se dovedeşte necesitatea respectării 
unor reguli metodologice de cercetare a omorului cu premeditare, 
cu cât această infracŃiune se distanŃează de alte categorii de fapte 
penale printr-un pericol social cu totul deosebit. 

FaŃă de cerinŃele impuse de practica judiciară, rezultă că 
regulile metodologice sunt, în esenŃă, următoarele40: 

a).Efectuarea cercetării omorului de către o echipă 
complexă, formată din procuror, medic legist şi lucrători de 
poliŃie, conducerea acesteia fiind asigurată de către procuror, 
potrivit prevederilor art. 209 Cod de procedură penală, în scopul 
activităŃii de urmărire penală într-un mod unitar, bine coordonat; 

b).Asigurarea operativităŃii, prin organizarea eficientă a 
cercetării, acordându-se prioritate activităŃilor de maximă urgenŃă, 
cum sunt: 

- cercetarea la faŃa locului; 
- ascultarea imediată a persoanelor ce au cunoştinŃă despre 

fapta săvârşită, despre victimă sau agresor; 
- urmărirea fără întârziere a persoanei suspecte; 
- dispunerea constatărilor tehnico-ştiinŃifice şi expertizelor 

judiciare. 
În legătură cu necesitatea deplasării urgente la locul faptei, 

este semnificativă concluzia desprinsă din practică, potrivit căreia 

                                                 
 
40 E. Stancu, Criminalistica, vol. II, Editura Actami, 1997, Bucureşti, pag. 

227-228 

Extras din volumul: Vasile, D., & Dascalu, I. C. (2008). Consideratii generale privind infractiunile
contra vietii. Iasi, Romania: Lumen.



 
Daniel VASILE                                         IonuŃ Ciprian DASCĂLU 

 

 40 

cca. 20% din dosarele cu autori necunoscuŃi sunt datorate 
întârzierii deplasării procurorului la locul omorului41. 

c).Cercetarea atentă, completă şi calificată a locului 
faptei, dată fiind rezonanŃa sa în stabilirea precisă a faptelor şi 
împrejurărilor cauzei, precum şi în identificarea autorului 
omorului, a instrumentelor sau mijloacelor vulnerante; 

d).Planificarea judicioasă a întregii activităŃi de 
urmărire penală, iar în elaborarea versiunilor urmează să se Ńină 
seama de datele reale, bine verificate, ale cazului, astfel încât să fie 
posibilă administrarea la timp a probelor, evitându-se acŃiunile de 
natură să tergiverseze soluŃionarea cauzei; 

e).Stabilirea cu exactitate a elementelor constitutive ale 
infracŃiunii, ancheta trebuind să pornească de la faptă la autor şi 
nu invers, cerinŃă subordonată principiului aflării adevărului şi 
prezumŃiei de nevinovăŃie; 

f).Asigurarea continuităŃii desfăşurării urmăririi 
penale, fiind indicat ca echipa de investigare, în primul rând 
procurorul care a efectuat actele premergătoare, să desfăşoare 
întreaga cercetare până la finalizarea cazului, ceea ce presupune 
ca, încă de la cercetarea la faŃa locului, să participe procurorul 
competent; 

g).Efectuarea cercetării în strictă conformitate cu 
prevederile legii procesual penale şi cu aplicarea consecventă a 
celor mai adecvate metode tehnico-ştiinŃifice şi reguli 
metodologice criminalistice pe întreaga durată a desfăşurării 
procesului penal. 

 

                                                 
41 O. Năstase, Unele aspecte teoretice şi practice privind cercetarea infracŃiunii de 

omor, studiu realizat în cadrul direcŃiei de urmărire penală şi criminalistică a 
Parchetului General de pe lângă C.S.J. 

Extras din volumul: Vasile, D., & Dascalu, I. C. (2008). Consideratii generale privind infractiunile
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SecŃiunea 3. ImportanŃa cercetării în echipă a 
omorului cu premeditare 

Referitor la regula metodologică privind cercetarea în 
echipă a omorului cu premeditare se impun câteva precizări, dată 
fiind importanŃa ei în ansamblul preocupărilor destinate 
soluŃionării infracŃiunilor contra vieŃii, aspect subliniat cu 
pregnanŃă de responsabilii domeniului Ministerului Public, 
Ministerului de Interne şi Institutul de Medicină Legală “Prof. dr. 
Mina Minovici”. 

Cercetarea în echipă permite concentrarea cunoştinŃelor, a 
priceperii, a formării unor specialişti în valorificarea completă şi 
operativă a datelor despre fapta comisă, în direcŃia aflării 
adevărului. Dar, în condiŃiile în care factorii antrenanŃi în 
clarificarea problemelor specifice omorului cu premeditare 
acŃionează disparat, necoordonat, soluŃionarea cazului ar întârzia. 

Pe de o parte, procurorul, sprijinit de ofiŃerii de poliŃie din 
serviciul judiciar şi criminalistic, efectuează actele de urmărire 
penală destinate stabilirii elementelor constitutive ale infracŃiunii 
şi identificării subiecŃilor acesteia, apelând la metodele 
criminalistice. Pe de altă parte, medicul legist cercetează aspectele 
medicale concluzionând asupra cauzei şi naturii  morŃii, asupra 
legăturii cauzale dintre acŃiune şi consecinŃele sale. 

În această situaŃie, ne aflăm în faŃa unei evidente 
interdependenŃe impusă obiectiv de necesitatea stabilirii 
adevărului, la care concură două ştiinŃe de graniŃă – criminalistica 
şi medicina legală – împrejurare ce a făcut să se afirme că în 
cercetarea infracŃiunii de omor calificat, medicul legist are o dublă 
calitate: “una de expert şi una de consilier”42. 

Calitatea de consilier ar reieşi din numeroasele probleme 
noi ce apar pe parcursul urmăririi penale, altele decât cele aflate la 
începutul cercetării şi care îşi găsesc o rezolvare medico-legală, 
conducând la completarea expertizelor iniŃiale. 
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SecŃiunea 4. Primele măsuri luate de organele de 
urmărire penală în cercetarea omorului cu premeditare 

Organele de urmărire penală pot lua cunoştinŃă despre 
săvârşirea unui omor, potrivit prevederilor art. 221 Cod 
procedură penală, prin plângere, denunŃ ori sesizându-se din 
oficiu când află pe orice cale despre săvârşirea unei omucideri sau 
a unei morŃi suspecte. În practică, aceasta presupune fie 
descoperirea unui cadavru, prezentând semne de moarte violentă, 
fie descoperirea unor fragmente sau resturi de cadavru, inclusiv 
părŃi din schelet. 

De asemenea, sesizarea poate privi dispariŃia unei persoane 
în legătură cu care există motive întemeiate să se creadă că a fost 
ucisă, împrejurarea în care este necesară întreprinderea unor 
măsuri serioase de verificare a datelor, de investigaŃii şi de 
supraveghere operativă, pentru a stabili dacă într-adevăr există 
omucidere. 

Organele de urmărire penală, altele decât cele competente 
să efectueze cercetarea la faŃa locului, precum şi alte organe, de 
regulă ofiŃeri sau subofiŃeri din Ministerul de Interne care s-au 
sesizat despre săvârşirea unei infracŃiuni ori au fost dirijaŃi la locul 
faptei sunt obligate să ia unele măsuri urgente, până la sosirea 
echipei de cercetare. Aceste măsuri, menite să asigure conservarea 
locului faptei, şi care, datorită urgenŃei, pot fi efectuate şi de alte 
organe, chiar dacă privesc o faptă ce nu intră în competenŃa lor, 
sunt următoarele43: 

• stabilirea faptului dacă victima mai este sau nu în viaŃă, 
pentru un eventual prim-ajutor şi transportarea sa imediată la 
spital; 

• determinarea locului săvârşirii faptei, punerea lui sub pază 
şi protejarea urmelor, inclusiv a zonelor adiacente; 
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• fixarea tuturor împrejurărilor, care pe parcurs se pot 
modifica sau pot dispare şi înlăturarea celor ce prezintă pericol; 

• identificarea martorilor şi reŃinerea eventualelor persoane 
suspecte sau a oricărei persoane ce poate oferi informaŃii despre 
victimă; 

• încunoştiinŃarea organului de urmărire penală competent 
să efectueze cercetarea la faŃa locului. 

În cadrul activităŃilor pregătitoare, potrivit regulilor 
metodologice, organele de urmărire penală, preferabil fiind ca 
înşişi membrii echipei de cercetare să facă acest lucru, vor 
proceda la44: 

• ascultarea imediată a martorilor oculari sau a persoanelor 
care au cunoştinŃă despre faptă; 

• urmărirea operativă a persoanelor suspecte, efectuarea de 
percheziŃii domiciliare sau corporale, pentru descoperirea 
urmelor, a instrumentelor folosite, eventual chiar a unor 
fragmente de cadavru, dacă iniŃial au fost descoperite numai părŃi 
din acesta aruncate în diverse locuri; 

• identificarea victimei şi a celorlalte persoane implicate în 
săvârşirea faptei, în primul rând a autorului, dacă acesta nu a 
putut fi stabilit de la începutul cercetări; 

• efectuarea examenului medico-legal de către medicul 
anatomopatolog din echipă, pentru desprinderea primelor 
concluzii cu privire la cauza şi natura morŃii, la mecanismele care 
au provocat-o şi la agenŃii vulneranŃi. 

                                                 
44 C. Suciu, Criminalistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1972, pag. 602-603 
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CAPITOLUL IV 
ParticularităŃile cercetării la faŃa locului  
în caz de omor săvârşit cu premeditare 

SecŃiunea 1. Aspecte generale privind cercetarea la 
faŃa locului în caz de omor cu premeditare 

Cercetarea la faŃa locului se înscrie printre activităŃile ce 
contribuie în mod substanŃial la realizarea scopului procesului 
penal. În accepŃiunea legii procesual penale, cercetarea la faŃa 
locului constituie un procedeu probatoriu care serveşte la 
administrarea sau la aflarea unor mijloace de probă45. Dar, cu tot 
caracterul aşa-zis auxiliar, acestei activităŃi i se atribuie o 
semnificaŃie deosebită, de ea depinzând direct aflarea adevărului 
cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, inclusiv cu privire la 
persoana făptuitorului46. 

Cercetarea la faŃa locului reprezintă activitatea procedurală 
şi de tactică criminalistică al cărei obiect îl constituie perceperea 
nemijlocită a locului unde s-a săvârşit infracŃiunea, descoperirea, 
relevarea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi a mijloacelor 
materiale de probă, precizarea poziŃiei şi stării acestora, având ca 
scop stabilirea naturii şi împrejurărilor comiterii faptei, precum şi 
a datelor necesare identificării făptuitorului47. 

Cercetarea la faŃa locului reprezintă condiŃia de bază pentru 
soluŃionarea cu succes a cauzelor penale, întrucât, în marea 

                                                 
45 V. Dongoroz, ExplicaŃii ale codului de procedură penală român, vol. I, 

partea generală, Editura Academiei Române, 1975, pag. 169 
46 E. Stancu, Investigarea ştiinŃifică a infracŃiunilor, Curs de criminalistică, 

partea a II-a şi a III-a, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti, 
1988, pag. 28 

47 A. Ciopraga, Criminalistica. Elemente de tactică, Universitatea A. I. Cuza 
Iaşi, Facultatea de Drept, EdiŃia 1986, pag. 24 
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majoritate a infracŃiunilor, rezultatele obŃinute cu acest prilej 
constituie punctul de plecare, determină direcŃiile în care se vor 
efectua ulterior cercetările, organul de urmărire penală percepând 
în mod nemijlocit împrejurările în care a acŃionat făptuitorul, 
obiectele folosite sau atinse de acesta. Alteori, reprezintă singura 
modalitate de obŃinere a probelor în cauză, în prima fază a 
cercetărilor. 

În ceea ce priveşte expresia “faŃa locului”, legea procesual 
penală nu precizează înŃelesul acesteia. Însă o asemenea precizare 
nu ar fi necesară atât timp cât legiuitorul, referindu-se la 
competenŃa teritorială a organelor judiciare, a definit noŃiunea de 
“locul săvârşirii infracŃiunii”, această definiŃie acoperind aproape 
în totalitate înŃelesul expresiei “faŃa locului”. 

Prin “loc al faptei” se înŃelege locul unde s-a desfăşurat 
activitatea ilicită, precum şi cel în care s-a produs rezultatul 
acesteia. Având în vedere prevederile legale şi practica organelor 
judiciare se poate trage concluzia că locul desfăşurării infracŃiunii 
diferă de la caz la caz, în raport cu natura faptei săvârşite, cu 
multitudinea de metode şi mijloace folosite în acest scop, cu 
urmările activităŃii ilicite desfăşurate de către făptuitori. 

În general, în cazul infracŃiunii de omor cu premeditare, 
prin noŃiunea de “loc al faptei” se înŃelege, după caz, următoarele:  

− porŃiunea de teren, segmentul de drum ori încăperea în 
care a fost descoperit cadavrul, părŃi din acesta, scheletul precum 
şi împrejurimile acestora; 

− locul unde s-a consumat episodul principal al faptei, 
respectiv unde a fost suprimată viaŃa victimei; 

− locul unde a fost abandonată victima ori cel în care 
cadavrul a fost dezmembrat, inclusiv împrejurimile acestuia; 

− locul unde a survenit moartea victimei, în situaŃia în care 
acesta nu coincide cu locul agresiunii; 

− căile de acces folosite de făptuitor pentru a pătrunde în 
câmpul infracŃiunii, precum şi locul pe unde l-a părăsit. 

Extras din volumul: Vasile, D., & Dascalu, I. C. (2008). Consideratii generale privind infractiunile
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Cercetarea la faŃa locului este o activitate complexă, de 
durată, care solicită exactitate, calm, perseverenŃă, prudenŃă, 
eforturi şi uneori, chiar sacrificii, pentru realizarea scopului pe 
care-l urmăreşte. Indiferent de condiŃiile în care se desfăşoară, de 
tabloul iniŃial oferit de locul unde s-a consumat evenimentul, în 
efectuarea acestei activităŃi nu trebuie să se pornească de la idei 
preconcepute. Nu trebuie omis nici un moment faptul că absolut 
toate versiunile posibile, elaborate în cauză nu au nici o valoare 
atâta timp cât nu au fost verificate şi confirmate de rezultatele 
activităŃilor întreprinse în cauză. Doar în acest mod se creează 
premisa obŃinerii probelor utile în cauză, a realizării unei 
concordanŃe depline între versiunile elaborate şi ceea ce s-a 
petrecut în realitate48. 

Pe plan, teoretic, cercetarea la faŃa locului parcurge două 
faze: faza statică şi faza dinamică. Această distincŃie între cele 
două faze ale cercetării are un caracter convenŃional, în sensul că 
nu trebuie privit ca ceva rigid. În raport cu multitudinea şi 
diversitatea situaŃiilor legate de împrejurările comiterii faptei pot 
apare cazuri când unele activităŃi din faza statică se execută în faza 
dinamică şi invers. 

1.1. Cercetarea în faza statică 

Cercetarea locului omorului va începe cu luarea unor 
măsuri pregătitoare de către procurorul care conduce echipa de 
cercetare. Pregătirea vizează verificarea sau completarea măsurilor 
iniŃiale luate de către organul de urmărire penală sosit primul la 
faŃa locului, activitate ce se circumscrie în cadrul primelor măsuri 
întreprinse în asemenea cazuri. 

Investigarea ca atare a locului faptei, în ipoteza unei morŃi 
violente, va debuta cu49: 

                                                 
48 V. Bercheşan, C. Pletea şi I. E. Sandu, Cercetarea la faŃa locului în Tratat 

de tactică criminalistică, Editura CarpaŃi, Oradea, 1992, pag. 43 
49 E. Stancu, Criminalistica, vol. II, Editura Actami, 1997, pag. 233-234 
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• constatarea morŃii victimei, efectuată de către medicul 
legist, în prezenŃa procurorului; 

• examinarea generală a locului faptei pentru ca procurorul 
să-şi formeze o imagine de ansamblu asupra câmpului 
infracŃional; 

• obŃinerea unor date referitoare la victimă, la faptă şi la 
persoanele care au cunoştinŃă despre omor şi autorul acestuia, 
interesând mai ales martorii oculari; 

• stabilirea eventualelor modificări survenite la faŃa locului 
după săvârşirea omorului; 

• determinarea punctului din care va începe cercetarea, de 
regulă plecându-se de la victimă spre marginea locului faptei; 

• selecŃionarea martorilor asistenŃi la efectuarea cercetării 
locului faptei. 

Pentru reuşita anchetei, în această fază preliminară trebuie 
respectată o regulă importantă potrivit căreia la început, în 
câmpul infracŃional vor intra numai procurorul şi medicul legist. 
Se evită, prin aceasta, posibilitatea distrugerii unor urme şi 
modificarea poziŃiei obiectelor din preajma cadavrului. Există la 
locul faptei aşa-numitele urme poziŃionale (masa sau scaune 
răsturnate, sertare deschise etc.) ce au o mare însemnătate în 
clarificarea modului de săvârşire a infracŃiunii. Orice modificare, 
provocată chiar accidental de către numărul mare de persoane ce 
pătrund adeseori la locul omorului poate conduce la concluzii 
greşite cu privire la împrejurările în care a fost comisă fapta. 

Pătrunderea unui număr mare de persoane în zona 
cercetată mai poate determina serioase dificultăŃi în exploatarea 
urmelor olfactive cu ajutorul câinelui de urmărire. 

Cercetările în faza statică se finalizează prin fixarea poziŃiei 
în care a fost găsit cadavrul, a celorlalte obiecte din câmpul 
infracŃional. Fixarea se realizează prin fotografiere, conform 
procedeelor specifice fotografiei judiciare operative, prin filmare 
sau înregistrare pe bandă video. Fixarea cu ajutorul aparaturii 
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video este extrem de utilă, pentru operativitatea sa şi pentru 
posibilitatea reŃinerii complete a întregii imagini a locului faptei, 
aşa cum se găseşte el în momentul sosirii echipei de cercetare. 

În practica de specialitate, se cunosc cazuri în care 
înregistrarea pe bandă magnetică serveşte direct la studierea 
minuŃioasă a locului faptei şi la elaborarea unor versiuni realiste 
privind autorul infracŃiunii. De exemplu, pe baza vizionărilor 
înregistrărilor pe bandă videomagnetică a locului unde a fost 
descoperit cadavrul unei fetiŃe, a poziŃiei acesteia, a drumurilor de 
acces, s-a emis ipoteza că autorul omorului e o persoană 
cunoscută de victimă, rudă sau vecin, ipoteză confirmată 
ulterior50. 

Fixarea poziŃiei cadavrului, a imaginii sau obiectelor cele 
mai semnificative ale locului faptei, coroborată cu datele obŃinute 
operativ de echipa de cercetare, serveşte la formarea unor ipoteze 
referitoare la natura faptei, a momentului şi circumstanŃelor în 
care s-ar fi putut comite omorul şi eventual a mobilului ce a 
determinat infracŃiunea. 

1.2. Cercetarea în faza dinamică 

Investigarea în faza dinamică a locului faptei este cea mai 
complexă etapă, la ea participând toŃi membrii echipei. Cercetarea 
va începe de la cadavru, fiind examinat mai întâi corpul victimei, 
precum şi locul de sub cadavru după care se va continua cu 
porŃiunea de teren din jurul victimei. 

O atenŃie deosebită va fi acordată examinării cadavrului de 
către medicul legist împreună cu procurorul sau cu unul din 
experŃii criminalişti aflaŃi la faŃa locului, această activitate oferind 
multiple posibilităŃi de descoperire a urmelor infracŃiunii. Medicul 
legist va descrie tabloul lezional şi obiectele folosite de autori 
pentru producerea plăgilor, având în vedere şi garderoba 

                                                 
50 V. Macovei, Folosirea videomagnetofonului la cercetarea la faŃa locului şi la 

reconstituire într-un caz de omor, în revista P.C.C. nr. 2, 1982, pag. 43 
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