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INTRODUCTION

The American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) in Moldova 
with assistance and funding provided by the United States Department, Bureau for 
International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) and with the support of 
Donald Carroll, Director and Radu Foltea,  Staff Attorney, Criminal Justice and Law 
Enforcement Section, US Embassy in Moldova, is working to help Moldovan lawyers 
improve their performance in criminal trials, promoting the fairness and effectiveness 
of criminal proceedings in Moldova, as well as contributing to better legal representa-
tion of their clients.

In this respect, ABA ROLI Moldova has supported, during the last two years the 
publication of a series of guidebooks and manuals for lawyers on a number of topics. 
The information provided in each guidebook or manual is intended to help lawyers 
exercise their professional duties and develop good court room techniques and strate-
gies.

In 2015 ABA ROLI continued to expand the library of legal education courses 
designed to serve Moldovan lawyers. This Manual on forensic expertise reflects the 
practices of American defense attorneys and aimed at informing Moldovan profes-
sionals on the types of expertises used in the USA.

This Manual was created for the use of defense attorneys, legal interns, law profes-
sors and other professionals. The material in this Guidebook has been translated into 
the Romanian language, edited and adapted for use in Moldova by Elena Croitor, PhD, 
Law Professor, Departament of Judicial Proceedings, Faculty of Law, Moldova State 
University with assitance of ABA ROLI Moldova staff. 

ABA ROLI Moldova would like to thank Elena Croitor for her valuable contribu-
tion to making this manual useful for Moldovan lawyers. Hopefully, this manual will 
serve as a growing resource and will enable lawyers expand their knowledge and trial 
skills.

The ABA ROLI Moldova Staff whose work contributed to the preparation of this 
Manual are:

Mihaela VIDAICU, Deputy Country Director
Olimpia GRIBINCEA, Senior Staff Attorney
Alina SECRIERU, Staff Attorney
Doina POSTICA, Junior Staff Attorney
Victor DROSU, Junior Staff Attorney
Ion MIRON, Field Finance/Office Manager

Ronald A. WOLFSON
Regional Director ABA ROLI Moldova, Ukraine and Armenia
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INTRODUCERE

Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii (ABA ROLI) 
în Republica Moldova, cu asistență și fonduri oferite de către Biroul de Acordare a 
Asistenţei în vederea Controlului Drogurilor şi Aplicarea Normelor de Drept din cadrul 
Departamentului de Stat al SUA și cu sprijinul lui Donald Carroll, Director și Radu Fol-
tea, Consultant juridic, Secția Justiție Penală și Aplicarea Legii din cadrul Ambasadei 
SUA în Republica Moldova, susțin avocații din Moldova să îmbunătățească prestația, să 
promoveze echitatea și eficiența procedurilor penale în Republica Moldova și să contri-
buie la o mai bună reprezentare juridică a clienților lor.

În acest sens, ABA ROLI Moldova a susținut, în ultimii doi ani, publicarea unei 
serii de îndrumare și manuale pentru avocați pe diferite domenii. Informațiile incluse 
în fiecare publicație sunt destinate să ajute avocații în exercitarea atribuțiilor profesio-
nale, precum și să dezvolte tehnicile și strategiile adoptate în sala de judecată. 

În 2015, ABA ROLI a continuat să extindă gama de cursuri de instruire continuă 
pentru avocațiii din Republica Moldova. Acest îndrumar cu privire la expertiza 
judiciară reflectă practica avocaților din Statele Unite ale Americii și are drept scop in-
formarea profesioniștilor din Republica Moldova despre tipurile de expertize judiciare 
solicitate și folosite în SUA. 

Acest îndrumar este destinat avocaților, avocaților stagiari, profesorilor de drept, 
precum și altor profesioniști din domeniul dreptului. Informația din această lucrare 
a fost tradusă în limba română, editată și adaptată pentru a fi utilizată în Moldova de 
către dna Elena Croitor, doctor în drept, Departamentul proceduri judiciare, Facultatea 
de Drept, Unuversitatea de Stat din Moldova, cu spijinul echipei ABA ROLI Moldova. 

ABA ROLI Moldova aduce sincere mulțumiri dnei Elena Croitor pentru contribuția 
sa valoroasă în a face acest îndrumar disponibil avocaților din Republica Moldova.

Sperăm că această lucrare va servi drept o sursă de dezvoltare profesională și va 
permite avocaților să-și extindă cunoștințele și abilitățile lor.

Membrii echipei ABA ROLI Moldova, datorită cărora a fost posibilă redactarea 
prezentului manual și care au contribuit la elaborarea lui, sunt:

Mihaela VIDAICU, Director adjunct 
Olimpia GRIBINCEA, Consilier Juridic Senior 
Alina SECRIERU, Consultant Juridic 
Doina POSTICA, Consultant Juridic Junior
Victor DROSU, Consultant Juridic Junior
Ion MIRON, Manager Finanțe/Oficiu 

Ronald A. WOLFSON 
Director Regional ABA ROLI 
Moldova, Ucraina și Armenia
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GENURILE EXPERTIZELOR CRIMINALISTICE1

Sfera expertizelor criminalistice este infinită și include orice domeniu rele-
vant, atât timp cât există „experţi” dispuși să se aventureze în expunerea unei 
opinii clar/vizibil legate de o știinţă general acceptată, de o profesie, afacere 
sau ocupaţie necunoscute unui amator.

Instanţele au un drept discreționar larg vizând persoana pe care o acceptă 
în calitate de expert. Oricine poate deveni „expert”2 dacă reușește să convingă 
judecătorul că posedă o anumită pregătire, experienţă sau cunoștinţe, fie o 
combinaţie a acestora, care vor ajuta instanţa în stabilirea adevărului cu privi-
re la o anumită chestiune.

Cu toate acestea, în funcţie de tipul expertizei sau de subiectul pus în dis-
cuţie, pot exista reguli și proceduri specifice pentru stabilirea competenţelor 
expertului, precum și a temeiniciei și forţei probante a declaraţiilor făcute de 
acesta. Deși nu întotdeauna, juraţilor li se permite, în majoritatea cazurilor, să 
accepte sau nu depoziţia expertului.

Prestând serviciile sale în mod obiectiv și imparţial, expertul doar expune 
o poziţie privind certitudinea știinţific rezonabilă, nu și cea absolută. Când 
doi experţi a căror integritate nu poate fi pusă la îndoială, au poziţii diferite, 
credibilitate i se va oferi celui care va apărea în ochii instanţei ca prezentând 
un grad mai înalt de obiectivitate sau imparţialitate. În celelalte cazuri este 
potrivit a obliga un expert de a prezenta o concluzie sau a apela la serviciile 
unuia numit de instanţă. Acestor experţi constrânși, în temeiul a subpoena 
duces tecum (prezintă toate documentele) trebuie, de obicei, să li se achite o 
taxă, la fel ca și în cazul așa-numitor meta-experţi (o altă categorie de experţi) 
care în baza amicus curiae (prieten al instanţei) prezintă un rezumat încercând 
să rezolve probleme știinţifice complexe sau răspund de la distanţă la întrebări 
ipotetice. O altă categorie de experţi sunt experţii-consultanţi (nu au calitatea 

1 Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O’Connor, Manager de Program, director al 
Homeland Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public 
și webmaster al Management Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la 
Universitatea de Stat Austin Peay (Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 
oconnort@apsu.edu, căruia i se aduc mulţumiri. 

2 În prezentul manual noţiunea de expert și cea de specialist nu coincid cu noţiunile 
prezente în legislaţia Republicii Moldova,Noțiunea de specialist și de expert sunt interschim-
babile.
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de martor) care asistă una dintre părţi în procesul de selectare a juraţilor și de 
formulare a strategiilor audierii încrucișate. 

Se așteaptă ca experţii să fie adepţi ai adevărului, susţinând în egală măsură 
acuzarea și apărarea. Cu toate acestea, experţilor apărării ca regulă li se achită 
onorariul sau cheltuielile acestora sunt trecute în contul celor care îi contrac-
tează. Ei sunt liber-profesioniști, lucrând de la caz la caz. Experţii acuzării 
sunt, în principal, angajaţi ai statului, iar dacă „știinţa criminalistică” figurea-
ză undeva în fișa postului acestora, se așteaptă ca ei să se prezinte ori de câte 
ori necesar pentru a face depoziţii, fără vreo compensaţie suplimentară (cu 
unele excepţii). Cu toate că acuzarea are avantajul unei echipe de experţi gata 
să intervină oricând, riscurile în acest caz sunt mai mari, pentru că efectele 
discreditării se răsfrâng asupra laboratorului, agenţiei sau departamentului pe 
care expertul le reprezintă. 

Făcând o generalizare, acestea ar fi categoriile de experţi:
·	Experţi ai apărării (care pot fi găsiţi prin intermediul paginilor lor 

web sau anunţurilor în revistele economice);
·	Experţi ai acuzării (de obicei angajaţi ai statului sau personal de la-

borator);
·	Experţii obligaţi (la care se apelează pentru a obţine o poziţie impar-

ţială, sfârşitul încercărilor de a găsi un expert);
·	Meta-experţii (cineva care nu are capacitate de a se prezenta în instan-

ţă şi ale cărui răspunsuri sunt doar ipotetice);
·	Experţii-consultanţi (nu sunt experţi-martori, ci consultanţi cu privi-

re la juriu).
Experţii sunt, ca regulă, întrebaţi în cadrul audierii încrucișate cât de mult 

li se plătește pentru depoziţiile făcute, iar dacă suma este exorbitantă, credibi-
litatea informaţiei pe care aceștia o furnizează poate fi pusă la îndoială. Unii 
experţi chemaţi ca martori se confruntă cu problema achitării onorariului 
promis, mai ales dacă soluţia cauzei a fost defavorabilă părţii care i-a citat sau 
dacă pentru vreun oarecare motiv declaraţiile acestora au fost puse la îndoială. 
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UNELE EXPERTIZE PRACTICATE ÎN SUA

INTOXICAŢIA CU ALCOOL – unele instanţe permit ofiţerilor de poliţie 
care au urmat un curs special aprobat de Consiliul Naţional de Securitate să 
depună declaraţii în privinţa afecţiunilor prevăzute de standardul .05 (discer-
nământul), .08 (coordonarea) și .10 (reflexele), în baza instrumentelor de tip 
alcoolscop, a diferitelor teste de alcoolemie realizate în teren și a Nistagmusu-
lui privirii orizontale (Horizontal Gaze Nystagmus) care măsoară imposibili-
tatea ochilor (convulsie involuntară) de a menţine fixarea vizuală atunci când 
sunt mișcaţi într-o parte.

ACCIDENTELE RUTIERE ŞI CELE AVIATICE – unele instanţe permit 
poliţiștilor din serviciul de patrulare cu o experienţă vastă în investigarea ac-
cidentelor, care au urmat cursurile de perfecţionare să își expună părerea pri-
vind viteza, punctul de impact și a altor chestiuni nedefinitive. Expertiza avi-
oanelor de regulă solicită atât o calificare de inginer, cât și experienţă practică 
în domeniu. Pentru acest gen de expertiză este tipică folosirea prezentărilor 
care reconstruiesc accidentul.

BALISTICA – Bazele științifice ale expertizelor balistice sunt bine conso-
lidate, deși sunt frecvent puse sub semnul întrebării. În majoritatea cazurilor 
instanţele vor accepta depoziţiile care afirmă că glontele care a privat de viaţă 
o persoană a fost tras dintr-o armă ce aparţine inculpatului. De asemenea, de-
claraţiile vizând urmele percutorului și ale peretelui frontal al închizătorului, 
urmele de striaţie, precum și cele constând în reziduuri de pulbere sunt, de 
regulă, acceptate. Expertiza sticlei precum și a plăgilor împușcate nu sunt încă 
unanim acceptate. 

Prezentările în instanţă sunt, de obicei, interzise și de aceea, rezultatele de 
laborator sunt frecvent puse la îndoială prin invocarea lipsei capacitaţilor la-
boratoarelor respective comparativ cu cel al Biroului Federal de Investigații 
(FBI) sau altele asemenea. 

Există o varietate de metode ale expertizelor balistice, dar acestea ţin cu 
precădere de regulile fizice ale mișcării proiectilelor.

EXPERTIZA PLAGILOR MUŞCATE – Solicită, de obicei, studii în mate-
rie de stomatologie medico-legală, dar și un curs de pregătire profesională în 
cadrul ABFO (American Board of Forensic Odontology – Comitetul Ameri-
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can a Odontologiei Medico-legale). Cu aproximativ un deceniu în urmă acest 
domeniu al expertizelor criminalistice a fost supus unor critici vehemente, 
urmare a faptului că metoda „blue lighting” (iluminare albastră) de realizare a 
investigaţiilor și metodele de interpretare a rezultatelor acesteia au fost discre-
ditate. Se consideră un domeniu foarte controversat, chiar și pentru experţii 
în stomatologie medico-legală. 

DETERMINAREA GRUPEI DE SÂNGE ŞI ANALIZA URMELOR DE 
SÂNGE – Unele instanţe acceptă rezultatele testelor realizate în teren de că-
tre alți specialiști (alţii decât cei în materie de serologie) asupra probelor de 
sânge, în special atunci când este vorba despre stabilirea secretorilor. Cu toate 
acestea, de regulă, un specialist în serologie poate executa, fără prea multe di-
ficultăţi, teste mai precise. Analiza urmelor de sânge ţine, însă, de competenţa 
detectivilor. 

Reieșind din legile fizicii, codiţa urmelor de sânge sub formă de picătură 
indică întotdeauna asupra originii, mărimea acesteia – asupra înălţimii, iar 
forma determină unghiul impactului. 

Atunci când asemenea probe se admit, expertul face o prezentare expli-
când principiile de formare a urmelor de sânge. Instanţele au largi drepturi 
discreţionare în acest sens. 

TESTELE ADN (ACIDUL DEZOXIRIBONUCLEIC) – Este domeniul 
cu realizări semnificative, dar totodată și unul supus provocărilor. Identifica-
rea pe baza profilului ADN este, în esenţă, considerată sigură, deși provocările 
continuă să se manifeste la nivel de protocol de laborator (contaminarea) și 
limitele interpretării (cât de mult este lăsat la latitudinea juraţilor).

CECRCETAREA CRIMINALISTICĂ A DOCUMENTELOR – domeniu 
în evoluţie la investigarea fraudelor și a criminalităţii gulerelor albe. Raportat 
la criminalitatea gulerelor albe, este necesară cel puţin calificarea unui conta-
bil, deși aceasta poate fi ușor obţinută prin intermediul programelor de cer-
tificare. Cercetarea criminalistică a documentului suspectat de fals constată 
autenticitatea acestuia sau instrumentul de scris, atât în cazul documentelor 
dactilografiate, cât și al celor scrise de mână. 

Grafoscopia este analiza scrisului de mână. Alte categorii de experţi sunt 
implicaţi în cercetarea hârtiei și cernelurilor, a textului înlăturat sau șters. Unii 
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din investigatorii fraudelor în domeniul asigurărilor sau a incendiilor, speci-
al calificaţi în acest sens, sunt competenţi să cerceteze documentele arse sau 
carbonizate.

EVALUARILE DE TIP PROFILING ŞI PROFILING-UL CURIERULUI 
DE DROGURI – instanţele pot permite unor ofiţeri de poliţie special pregătiţi 
în acest sens (în special celor din Departamentul Antidrog – DEA) să investi-
gheze mișcările traficanţilor de droguri (sau a autorului unor alte infracţiuni), 
argoul specific acestora, accesoriile necesare “activităţii” lor, semnificaţia co-
nexiunilor telefonice și alte forme de manifestare a comportamentului. Toate 
acestea sunt realizate cu titlu de expertiză. 

“Profiling-ul John” (solicitarea prostituării) este de asemenea aplicat, fiind 
acceptat de instanţele judecătorești. În același timp, dacă profilarea crimina-
lului în serie este un domeniu foarte controversat, aflat în căutarea propriei 
metode știinţifice, atunci profiling-ul rasial se apreciază, în principiu, ca unul 
neștiinţific. 

IDENTIFICAREA DE CĂTRE MARTORII OCULARI
Presupune, de obicei, participarea unui psiholog care ajută martorul în 

procesul de reamintire a evenimentelor sau pune la îndoială capacităţile cog-
nitive sau de percepţie ale acestuia în cadrul prezentărilor spre recunoaștere 
sau a audierilor. „Experţii” în materie de memorie tind să aducă multe cărţi 
în ședinţă, pe când „experţii” în percepţie se limitează la simple demonstraţii. 
Însă, ambele categorii fac referinţă la erorile de percepţie: asimilare/ efectul de 
contrast, prejudecăţile socio-demografice, iluminare, aparenta ieșire în evi-
denţă a unor obiecte potrivit psihologiei, gestaltism, etc. 

IDENTIFICAREA DACTILOSCOPICĂ 
Este un domeniu al expertizei foarte bine consolidat. În acest sens, un ofi-

ţer de poliţie mediu este competent doar să declare în privinţa obţinerii unui 
set de urme latente de la faţa locului, pe când pentru stabilirea apartenenţei 
acestora unui anume subiect este necesară implicarea unui expert AFIS (Auto-
mated Fingerprint Identification System – Sistemul automatizat de identifica-
re dactiloscopică.) licenţiat. De obicei, acești experţi, calificaţi sau în formare, 
se află pe lângă laboratoarele criminalistice de nivel naţional sau local și secţi-
ile de poliţie. În anumite condiţii, instanţele vor permite unui ofiţer de poliţie 
mediu, să facă depoziţii. De regulă fotografiile mărite sau alte modalităţi de 
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prezentare în instanţă demonstrează punctele de comparaţie în baza cărora 
s-a ajuns la o anumită concluzie. În cadrul laboratoarelor de criminalistică, 
unitatea competentă în sensul enunţat se numește Latent Fingerprint Unit 
(Secţi Urmelor Latente), în sarcinile căreia intră prelucrarea urmelor latente 
care parvin în legătură cu cauzele instrumentate de secţiile de poliţie. 

IDENTIFICAREA ARMELOR DE FOC – Se poate referi la activitatea 
secţiei unui laborator criminalistic sau la cea a unui expert independent, apt 
să examineze tuburile cartușelor, proiectilelor și a tuturor tipurilor de muniţie. 
Îmbrăcămintea precum și alte obiecte sunt, câteodată, supuse examinării pen-
tru stabilirea reziduurilor de tragere. În identificarea armelor de foc experţii se 
bazează pe aceleași principii ca și cei care examinează urmele de instrumente.

ANTROPOLOGIA MEDICO-LEGALĂ – Un domeniu care include pro-
bleme ca timpul morţii, vârsta, rasa, sexul victimei, precum și reconstituirea 
trăsăturilor faciale după rămășiţele de schelet. Ar putea implica, de aseme-
nea, calcularea dimensiunilor celui mai mare vierme pentru a stabili timpul 
aproximativ al morţii. Este, în principiu, un domeniu high-tech care apelează 
la programele computerizate pentru reconstruirea ţesutului cutanat în jurul 
rămășiţelor de schelet identificate sau pentru progresia în vârstă în ceea ce 
privește persoanele dispărute. 

Un alt domeniu conex antropologiei medico-legale are ca obiect identifica-
rea victimelor dezastrelor în masă, cum ar fi, spre exemplu, accidentele de avion.

BIOLOGIA JUDICIARĂ – de regulă presupune identificarea și atribuirea 
la o anumită categorie a urmelor uscate de sânge, altor lichide excretate sau se-
cretate de organism, precum și ADN, realizate de către biologii și serologii la-
boratoarelor de criminalistică. Alţi experţi operează cu firele de păr și fibrele, 
precum și identifică și compară mostrele botanice, cum ar fi lemnul sau plantele.

INGINERIA CRIMINALISTICĂ – Un domeniu extins, frecvent referin-
du-se la investigarea locului accidentelor, analiza structurală a eșecului3, iar 
câteodată la explozii sau incendii. Expertiza de obicei, presupune expunerea 
opiniei asupra problemei fundamentale: care parte este răspunzătoare de fapta 
prejudiciabilă și/sau a manifestat neglijenţă.

3 Analiza structurală presupune determinarea efectelor încărcăturii asupra structurilor 
fizice și componentelor acestora.
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ETNOMOLOGIA MEDICO-LEGALĂ – studiul insectelor și a legăturii 
lor cu investigarea unei cauze penale. Are ca obiect examinarea larvelor și 
viermilor, implicând uneori cunoștinţe speciale în materie de insecte, habita-
tele acestora, ciclul lor de viaţă și comportamentul.

ODONTOLOGIA MEDICO-LEGALĂ – denumită de asemenea și sto-
matologia medico-legală, reprezintă studiul celei mai dure substanţe din cor-
pul uman – smalț dentar. Cu folosirea anamnezelor și a radiografiilor, mula-
jelor sau chiar a fotografiei zâmbetului unei persoane experţii pot frecvent 
realiza comparaţii și identificări. O subspecialitate conexă este expertiza plă-
gilor mușcate. 

PATOLOGIA MEDICO-LEGALĂ – o capacitate a coronerului districtu-
al special calificat sau medicului legist, care colaborează strâns cu poliţia și 
cărora le „aparţine” cadavrul aflat la faţa locului. Patologia criminalistică are 
la bază numeroase tehnici, în funcţie de asigurarea financiară a comunităţii, 
care sunt, totuși, în cea mai mare parte, bazate pe autopsie. Expertiza implică 
investigarea medico-legală a morţilor subite, inexplicabile sau violente.

FIZICA JUDICIARĂ – de regulă descrie serviciile oferite de secţia de știin-
ţe fizice a laboratorului criminalistic, unde metodele chimiei, fizicii și geologiei 
sunt folosite pentru identificarea urmelor și probelor la faţa locului. Exper-
ţii respectivi sunt, de regulă, numiţi criminaliști fiind competenţi să realizeze 
o multitudine de teste, precum și să folosească instrumente analitice pentru 
identificarea urmelor, spre exemplu a celor de pământ, vopsea sau sticlă.

PSIHIATRIA JUDICIARĂ – un termen larg folosit pentru definirea unui 
domeniu care cuprinde totul de la evaluarea posibilităţii de a fi judecat, a demen-
ţei sau legăturii dintre anumite procese psihologice și comportamentul uman.

ANALIZA FIRELOR DE PĂR ŞI A FIBRELOR – se bazează, de obicei pe 
utilaje de laborator care aplică metodele spectrografiei (absorbţia luminii de o 
substanţă) și cromatografia (reacţia chimică a unei substanţe) pentru a realiza 
constatări de tipul celor care stabilesc ce ai mâncat cu trei ani în urmă (în mos-
trele de fire de păr). Analiza fibrelor folosește mijloace mai puţin sofisticate, 
cum ar fi un microscop cu o capacitate de mărire de 10 ori (sau mai mare).

COMPARAREA SCRISULUI DE MÂNĂ – de regulă solicită o pregătire 
specială și experiență de lucru în analiza scrisului de mână, precum și o bună 
cunoaștere a scrisului persoanei respective. Majoritatea instanţelor acceptă 
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concluzii „cu un înalt grad de probabilitate” fără a solicita certitudine abso-
lută, iar un eșantion de 10 puncte de comparaţie tinde să devină un standard.

HIPNOZA – în principiu nu este acceptată de instanţe, iar acolo unde 
este admisă pentru reamintirea evenimentelor de către victimă, este frecvent 
supusă criticilor. Un domeniu interesant, care aplică reguli similare audierii 
realizate de poliţie.

ANALIZA MICROURMELOR – expresie folosită pentru a descrie un 
spectru de metode bazate pe studiul sub microscop a specimenelor. Probele 
sunt colectate folosind un micro-aspirator, de tipul celui folosit pentru cu-
răţarea tastelor. Expertiza realizată în acest sens poartă denumirea de fizică 
judiciară, criminalistică generală, colectarea urmelor sau criminalistică.

ANALIZA ACTIVĂRII NEURTRONULUI – uneori instanţele acceptă 
acest fel de expertiză, care nu reprezintă altceva decât aplicarea soluţiei de acid 
azotic pe suprafaţa reticulară a mâinii unei persoane pentru a stabili existenţa 
și nivelul reziduurilor de antimoniu și bariu, caracteristice pentru persoanele 
care recent au tras din arme de foc. Pretinde și depistarea altor „lucruri” chiar 
și după trecerea unei perioade mai mari de timp.

FOTOGRAFIA – fotografia judiciară devine în ritmuri accelerate un do-
meniu al expertizelor criminalistice, apelând la etapa actuală la examinarea 
prin radiaţia infraroșie și alte dispozitive performante. O parte a muncii de 
detectiv a fost dintotdeauna expunerea unei istorii despre infracţiune prin in-
termediul pozelor, iar fotografia operativă realizată la faţa locului a avut mereu 
propriile standarde, superioare celor înaintate de instanţe. Fotografiile digitale 
trebuie să aibă standarde de același nivel, întrucât pot fi cu ușurinţă retușate 
prin intermediul computerului. Experţii amatori în materie de fotografie (ca-
re-și cunosc filtrele și lentilele) sunt uneori acceptaţi de instanţe în chestiuni 
de specialitate, iar laboratoarele foto utilizează frecvent metode ce implică ra-
diaţia infraroșie, ultravioletă și Roentgen. Dacă laboratoarele criminalistice au 
o secţie de fotografie atunci aceasta va contribui la pregătirea unor mijloace 
materiale de probă prezentate instanţei.

STAREA FIZICĂ ŞI MENTALĂ – experţi în domeniu sunt, de obicei, 
medici sau psihiatri, dar care nu întotdeauna trebuie să fie doctori licențiați. 
Cercetătorii, specialiștii în optometrie, toxicologii, sau chiar personalul medi-
cal tehnic/ tehnologul medical4 sunt admiși de instanţe pentru face depoziţii, 

4 De regula cel care realizează activitatea de laborator, colaborator al laboratorului 
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cu excepţia faptului că în materie de psihiatrie poate face declarații doar un 
psihiatru, nu și un psiholog. În majoritatea jurisdicţiilor chiar și celor care 
practică psihologia clinică li se interzice să își expună părerea în instanţă. In-
stanţele au o competenţă largă în determinarea admisibilităţii mărturiei vi-
zând starea mentală a acuzatului (cum ar fi spre exemplu capacitatea de for-
mare a intenţiei).

TESTAREA LA POLIGRAF – de regulă nu se acceptă de instanţe datorită 
lipsei de fiabilitate și a unor programe de formare recunoscute. Cu toate aces-
tea, testarea la poligraf poate fi admisă dacă ambele părţi (a acuzării și apără-
rii) convin în acest sens, dar fără ca înţelegerile dintre părţi (sau rezultatele) 
să fie obligatorii pentru apărare. O alternativă a poligrafului, denumită Psy-
chological Stress Evaluator – Evaluatorul Stresului Psihologic, a apărut relativ 
recent și urmează încă a-și demonstra eficienţa și exactitatea pentru a câștiga 
acceptarea. Ca instrument, poligraful este mai potrivit pentru investigator de-
cât ar fi pentru criminalist. 

DESENATORUL – arta criminalistică a rămas subdezvoltată, dar continuă 
să includă asemenea tehnici ca schiţa de portret și schiţa locului faptei. Se tin-
de tot mai mult spre utilizarea în instanţe a programelor computerizate, a celor 
de cartografiere și dispozitivelor de proiecţie high-tech. 

ANALIZA MOSTRELOR DE SOL – solicită, de obicei, studii și experi-
enţă în știinţa agriculturii, geologiei și/sau chimiei. Metode de tipul testul de 
gradient al densităţii (compararea a două mostre în limitele a 15,24 m distanţă 
una de alta) sunt aplicate cu ușurinţă în orice laborator. Teste mai exacte, pen-
tru determinarea unei locaţii diferite de oricare alta, solicită un laborator mai 
sofisticat. 

INTERPRETAREA INDICAŢIILOR DE VITEZĂ – dispozitivele RA-
DAR (detectarea prin radio și determinarea distanţei) sunt de multă vreme 
admise de instanţă, întrucât se bazează pe efectul Doppler (apreciat drept 
bine-consolidat), iar secţiile de poliţie au demonstrat în mod corespunzător 
suficientă pregătire și iscusinţă în aplicarea lor. Cu toate acestea, unele instan-
ţe nu au luat în consideraţie probele radar atunci când poliţia nu avea nicio 
înregistrare a testelor de calibrare pe circuitele LED și / sau furcilor de reglare 
utilizate în calibrare. 

În plus, ocazional, investigaţiile realizate de avocatul apărării au identificat 
asemenea aspecte ca dozarea, cosinusul și efectul de ecran care inerent vicia-
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ză aplicarea acestor dispozitive. VASCAR (Computerul și registratorul vitezei 
vizuale medii – Visual Average Speed Computer and Recorder) este un aparat 
mai mult mecanic fără erori, care presupune activarea/dezactivarea comuta-
toarelor pe măsură ce automobilul se deplasează între două puncte fixe, cu 
participarea poliţistului și aplicarea formulei dt = r x t. Mai recent, pe larg 
folosite sunt armele LASER, care de asemenea captează sunetele din spatele 
unor panouri de sticlă, fără ca să se constate vreun caz în care instanţa să fi 
soluţionat speţa în temeiul respectivelor.

EXAMINAREA URMELOR DE INSTRUMENTE – un meșteșug poliţi-
enesc constând în mularea urmelor de adâncime (semnele lăsate asupra unei 
suprafețe mai puţin dure decât obiectul creator de urmă) și ridicarea urmelor 
de suprafaţă (lăsate pe suprafeţe mai dure decât obiectul creator de urmă). Im-
plică și cunoștinţe speciale vizând fabricarea și folosirea ciocanelor, a răngilor, 
etc. De regulă mulajele, sau mijloacele prin care s-au ridicat urmele de suprafa-
ţă sunt admise ca mijloace materiale de probă în legătură cu lanţul de custodie5, 
de aceea subiectul în acest caz prezintă în instanţă declaraţii mai mult în calita-
te de martor decât în calitate de expert. Specialistul în domeniu se bazează pe 
aproximativ aceleași principii de identificare ca și experţii în balistică.

TOXICOLOGIA – uneori instanţele consideră calificaţi și tehnicienii de 
laborator, dar, ca regulă, acest fel de expertiză se realizează de cei care au studii 
universitare în materie de chimie sau medicină; frecvent chiar titlul de master 
în domeniu este necesar. Presupune investigaţii a toxicelor, drogurilor, sânge-
lui sau altor lichide excretate sau secretate de corpul uman. Deseori secţia de 
toxicologie are în competența sa și identificarea alcoolului sau a drogurilor, 
precum și pregătirea specialiștilor în realizarea testărilor toxicologice.

REZULTATELE FOLOSIRII SERULUI ADEVĂRULUI – se mai numește 
și narcoanaliză. Este important de reţinut faptul că recunoașterea făcută în 
rezultatul administrării drogurilor este constituţional inadmisibilă. În pofida 
acestui fapt, unele instanţe au acceptat interpretări ale depoziţiilor astfel date, 
precum și chiar testele respective realizate de expertul medic psihiatru, che-
mat în calitate martor. Aceste situaţii implică, de obicei un placebo (sodium 
amytal sau sodium pentothal, care nu au proprietăţi de a impune persoana să 

5 Lanţul de custodie în contextul reglementărilor normative ale SUA se referă la docu-
mentarea cronologică sau la orice urmă documentară care indică asupra oricărei măsuri de 
ridicare, control, custodie, transfer, examinare și dispoziţie luată în privinţa probelor electro-
nice sau mijloacelor materiale de probă. 
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„spună adevărul”, dar o pot determina să vorbească mai liber; spre deosebire 
de scopolamină care produce un asemenea efect chimic).

COMPARAREA MAŞINILOR DE SCRIS – metodele care demonstrează 
că un document a fost tipărit cu ajutorul unei mașini de scris sunt acceptate 
demult și nu au pretins condiţii deosibite de calificare, deși FBI are un labora-
tor care realizează expertize de acest fel. În unele cazuri, expertul poate stabili 
dacă o persoană a dactilografiat acel document, având la bază particularităţile 
de stil în ceea ce privește punctuaţia, lungimea liniilor, mărimea alineatelor, 
etc. O noutate în acest sens este expertiza calculatorului și a imprimantelor.

ANALIZA ÎNREGISTĂRILOR DE VOCE ŞI VORBIRE – analiza spec-
trografică a vocii nu este unanim acceptată, astfel încât sa fie admisă de toate 
instanţele, în principal datorită numărului redus de experţi în domeniu. În ma-
joritatea cazurilor juriului i se permite să audieze personal mostrele de înregis-
trări. Se apelează la acest fel de expertiză în cazurile privind ameninţările prin 
telefon sau a mesajelor înregistrate de investigatori, dar nu și de criminaliști. 
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1. ANTROPOLOGIA JUDICIARĂ6

Antropologia, ca de fapt și   arheologia, reprezintă un vast domeniu de 
studiu, ambele putând fi știinţe criminalistice aplicate. Frecvent divizată în 
două domenii, antropologia este fie: (1) știinţa care se ocupă cu studiul origi-
nii, dezvoltării culturale, particularităţilor, obiceiurilor sociale și credinţelor 
oamenilor (antropologia culturală); și (2) studiul asemănărilor și deosebi-
rilor dintre oameni și animale (antropologia fizică). Antropologia culturală 
nu prea a avut vreodată legătură cu legea, pe când antropologia fizică a fost 
dintotdeauna recunoscută drept domeniu de expertiză criminalistică, datând 
din 1850. Este unanim acceptat că antropologia judiciară constituie aplicarea 
știinţei antropologiei fizice în scopul identificării rămășiţelor de schelet grav 
descompuse sau celor neidentificate într-un alt mod. Antropologii judiciari 
aplică metodele știinţifice standarde elaborate de antropologia fizică pentru 
identificarea părţilor cadavrului uman, precum și pentru asistarea în procesul 
descoperirii infracţiunii. Antropologii judiciari frecvent lucrează în comun 
cu medicii legiști, experţii în odontologie, precum și cu subiecţii care investi-
ghează infracţiunile de omor, în scopul identificării decedatului, descoperirii 
semnelor morţii violente și/sau a intervalului post-mortem. Adiţional asistării 
în procesul localizării și restabilirii rămășiţelor umane suspecte, criminaliștii 
antropologi efectuează investigaţii pentru a putea presupune vârsta, sexul, ori-
ginea, statura precum și trăsăturile unice ale celui decedat în baza scheletului.

Specialităţile înrudite sunt arheologia judiciară (în special protocoalele de 
excavaţie), entomologia medico-legală (în special studiul larvelor insectelor), 
precum și botanica judiciară (folosirea probelor de plante pertinente de la faţa 
locului). Geologia criminalistică este, de asemenea, o specialitate conexă. Tot 
ce nu a fost descoperit timp de 50 de ani sau mai mult, este de regulă arbitrar 
definit ca „arheologic”, deși există mulţi care nu acceptă această poziţie sau 
care atribuie lucrurile la categoria „arheologic” într-un alt mod.

Studiul insectelor sau entomologia constituie o abordare mai generică, în-

6 Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O’Connor, Manager de Program, director al 
Homeland Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public 
și webmaster al Management Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la 
Universitatea de Stat Austin Peay (Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 
oconnort@apsu.edu , căruia i se aduc mulţumiri. 
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trucât are de a face cu principii bine consolidate, din domeniul anatomiei, 
morfologiei și fiziologiei. Prezentul studiu acoperă majoritatea specialităţilor 
relevante, dar se consideră adecvat a aborda în primul rând antropologia. 

Calificările expertului presupun existenţa unui doctorat în antropologie 
cu accent pe antropologia fizică. Cei care aplică trebuie, de asemenea, să aibă 
experienţă profesională de muncă cu normă întreagă de cel puţin 3 ani, în 
tot sau în parte dedicată practicării antropologiei medico-legale. Ei trebuie 
să certifice activitatea practică corespunzătoare, precum și să obţină note de 
trecere la probele scrise și practice, care abordează principiile generale ale an-
tropologiei medico-legale. 

Antropologii judiciari sunt „detectivi ai oaselor” care contribuie la soluţi-
onarea de către poliţie a cazurilor complexe legate de rămășiţele umane nei-
dentificate. Metodele folosite de către experţii în antropologie fizică pentru 
descoperirea informaţiei despre primii oameni în baza scheletului lor, sunt 
în egală măsură folosite pentru a stabili identitatea victimelor accidentelor, 
incendiilor, accidentelor de avion, victimelor de război sau a infracţiunilor, 
cum ar fi cele de omor. Antropologii judiciari, în rezultatul examinării oaselor 
scheletului uman, pot stabili:

·	Sexul persoanei. Acest fapt se determină prin studiul pelvisului, bazei 
craniului, frunţii și maxilarului. Bărbaţii de obicei au arcurile sprâncene-
lor, orbitele și maxilarele mai proeminente. Femeile au un pelvis mai lat.

·	Vârsta aproximativă a persoanei, prin examinarea articulaţiilor, oase-
lor și dinţilor. Craniul unui copil se caracterizează printr-o distanţă mai 
mare dintre plăcile osoase. Cu cât craniul este mai neted cu atât vârsta 
persoanei este mai mare. Pentru copiii de până la 13 ani, examinarea în-
cheieturii mâinii și a nivelului ei de dezvoltare constituie, de asemenea, 
o metodă sigură de stabilire a vârstei. Estimarea vârstei în baza oaselor 
scheletului (pentru majoritatea acestora) este mai exactă dacă victima 
are sub 30 de ani.

·	 Înălţimea persoanei, prin aplicarea unor formule bazate pe lungimea pi-
ciorului și a oaselor braţelor. Femurul, fiind cel mai lung os, este cel mai 
potrivit pentru asemenea estimări, deși acestea pot fi realizate și prin 
intermediul oaselor metacarpiene.

·	Greutatea persoanei, prin uzura oaselor în anumite puncte.
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·	Apartenenţa la grup rasial a persoanei, prin examinarea înălţimii și lăţi-
mii nasului. Părul facial sau capilar, dacă se reușește a-l descoperi împre-
ună cu scheletul, poate la fel stabili rasa. Septurile nazale ale reprezentan-
ţilor rasei caucaziană au formă triunghiulară, a rasei negroide – pătrate, 
iar a mongoloizilor au forma diamantului. Oasele femurale ale negroizi-
lor sunt, de asemenea, mai drepte decât cele ale altor rase.

·	Presupusa ocupaţie a persoanei. Spre exemplu, dacă aceasta a obișnuit 
să cânte la clarinet sau flaut, oasele din jurul gurii și dinţii vor fi afectaţi. 
Dinţii din faţă unui tâmplar sau ţiglar pot fi tăiaţi, din cauza cuielor ţi-
nute în gură.

·	Constituţia persoanei. Locul concrescenţei dintre mușchi și oase arată 
fizicul persoanei.

·	Dacă persoana este dreptace sau stângace. Ar trebui ca mușchii să fie mai 
dezvoltaţi în partea dominantă.

·	Dacă persoana a avut vreodată vreun os vătămat sau fracturat pe parcur-
sul vieţii. Odată stabilite vătămările de oase pot fi comparate cu roentge-
nogramele unei persoane pentru a confirma identitatea.

·	Dacă moartea subiectului a fost violentă. Faptul dat se determină prin 
descoperirea urmelor traumelor, care se pot referi la cele ale înjunghierii, 
oase rupte, semnele respective pe craniu, a gloanţelor sau alicelor în in-
teriorul sau în preajma cadavrului. Dacă persoana a fost strangulată osul 
hioid ar putea fi fracturat.

·	Timpul aproximativ al morţii. Proporţia ţesuturilor moi încă nedescom-
puse este cheia spre determinarea timpului decesului, deși fisurile de 
dezagregare a oaselor (din iarnă) sau mușcăturile animalelor/rozătoare-
lor pot de asemenea fi folosite în acest sens. Femeile pierd aproximativ 
0,453kg de ţesut pe zi în timpul descompunerii, pe când bărbaţii – apro-
ximativ 1,360 kg. Solul acid accelerează descompunerea, spre deosebire 
de solul alcalin, care o încetinește.

În mare parte cele enumerate mai sus constituie caracteristici de clasă (pre-
cum vârsta, sexul, rasa și înălţimea), dar reflectă și unele caracteristici indivi-
duale (spre ex. trauma). Cel mai probabil instanţele nu se vor baza niciodată 
în exclusivitate pe identificarea antropologică judiciară, fiind predispuse a o 
folosi pentru coroborarea cu alte probe sau pentru completarea depoziţiilor 
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altor experţi. Avocaţii frecvent condiţionează proba cu expertiza antropolo-
gică, întrucât prezentarea rezultatelor acesteia poate îngrozi și afecta juraţii. 
Spre exemplu, prezentarea oaselor în instanţa de judecată pentru a fi exami-
nate în ședinţă este o situaţie oarecum controversată. Experţilor, de regulă, li 
se permite să expună opinii în sfere aparţinând disciplinelor conexe, atât timp 
cât sunt bine pregătiţi în acele domenii.

În SUA poliţiștii se pot, de asemenea, transforma în antropologi, atunci 
când vine vorba de reconstituirea facială, adică recrearea feţei în baza sche-
letului pentru a contribui la identificarea celui decedat. Înainte de a purcede 
la reconstrucţia propriu-zisă antropologii vor obţine cât mai multe date prin 
examinarea scheletului, inclusiv rasa, sexul și vârsta. Ulterior, folosind diagra-
mele-eșantion privind grosimea ţesuturilor, specialistul lipește pe craniu bu-
căţi de plastic (care arată ca radierele de diferită lungime) sau o copie de ghips 
pe anumite puncte-cheie (de la 18 la 26 de astfel de puncte). Folosind cuiele 
drept ghid, artistul va umple suprafeţele stabilite cu plastilină. Ochii sunt cel 
mai greu de executat, întrucât ei sunt, în cea mai mare parte, ţesut. O altă zonă 
dificilă o reprezintă urechile, pentru că mărimea acestora este greu de deter-
minat. Este de asemenea importantă reconstruirea părţilor inferioare a nasu-
lui și buzelor. Există și program computerizat de reconstituire a feţei (FACES), 
versiunea demo a căruia poate fi văzută la http://www.facesinterquest.com/.

2. ARHEOLOGIA 

Metodologia săpăturilor arheologice urmărește o procedură standard re-
glementată de mai multe protocoale, unele dintre ele publice, iar altele private 
sau deţinute cu drept de proprietate. Este important a stabili de la început dacă 
se are de a face cu ţesuturi parţial descompuse sau doar cu artefacte scheletice. 
În primul caz, se trece pe tărâmul bioarheologiei, un domeniu de specializare 
cu o bogată bază bibliografică. Există puţine modalităţi prin care practica de 
laborator în acest domeniu poate fi înlocuită și experienţa care se solicită în 
acest sens în SUA poate fi probabil obţinută lucrând la vreo „fermă de cada-
vre” amenajată de vreun profesor. Pentru a studia descompunerea, „ferma de 
cadavre” tipică va folosi un porc de aproximativ 22,68 kg (50 funţi) (din lumea 
animală se consideră cel mai bun substituent al cadavrului uman) al cărui 
proces de descompunere este similar cu cel al omului. Porcul va fi îngropat în 
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prealabil fiind supus unor acţiuni, cum ar fi învelirea acestuia în ceva, arderea, 
diferite condiţii de mediu – care simulează multitudinea condiţiilor în care 
cadavrele umane pot fi descoperite. Într-un mediu foarte umed (cum ar fi 
pădurile tropicale), cadavrul se va descompune până la os în aproximativ 18 
zile, iar într-un mediu arid (spre exemplu în deșert) este posibil ca și după un 
an oasele să fi acoperite cu ţesut. Unele dintre procedurile standard stabilite 
pentru toate proiectele arheologice sunt următoarele:

(1) Clarificarea stratigrafiei amplasamentului. Solurile sunt de regulă îm-
părţite în straturi natural constituite care se diferenţiază prin culoare, textu-
ră, mărimea granulelor precum și componentele de materie (argila, nisip și 
nămol). Stratul superior este de obicei întunecat la culoare, deoarece conţine 
o cantitate sporită de materie organică de vegetaţie descompusă. Straturile 
din profunzime (subsolul) sunt ca regulă mai deschise la culoare, având un 
conţinut mai mic de materie organică și fiind constituit în principal din ar-
gilă și pietriș. Procesul de excavare sau curăţarea unui perimetru de 40’ x 40’ 
(aproximativ 12,20 m x 12,20 m) afectează stratificarea normală, rezultând în 
amestecarea solurilor din diferite straturi. Arheologul determină stratificarea 
iniţială și stabilește succesiunea evenimentelor care au dus la respectiva afec-
tare. Unele modalităţi specifice de prejudiciere stratificării naturale cum ar fi 
tunelurile săpate de animale, mormintele, gropile de gunoi, focurile de tabără, 
șanţurile de drenaj, fundațiile de case, copacii dezrădăcinați, etc. se numesc 
detalii de teren. Arheologii înlătură, de obicei, câte un strat natural, înaintând 
spre cel de adâncime. Acest fapt garantează ca probele sau urmele din diferite 
straturi sau detalii de teren nu vor fi amestecate întâmplător. Este posibil ca 
ulterior arheologul sa subdivizeze straturile în mod arbitrar, dar de o grosime 
standard (de obicei 5 sau 10 cm). Este necesar de reţinut că structura solului 
în zona respectivă s-ar putea să fi fost modificată de lichidele care s-au scurs 
din cadavrul respectiv, fapt deosebit de important în cazul în care se lucrează 
cu rămășiţele de schelet. 

(2) Recuperarea tuturor probelor. Oasele mai mici precum și articolele 
neobișnuite (cum ar fi coconul unei insecte) pot fi ușor pierdute din vedere 
de un ochi neexperimentat, iar aderarea noroiului sau molozului fac procesul 
și mai dificil. Dacă se presupune că micro-probe pot fi descoperite, solul și 
pietrișul se trece printr-o plasă de sârmă de 0,635cm (1/4”) sau chiar mai fină. 
Se apelează de obicei la ecrane balansante de dimensiuni mari, ecrane porta-
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bile și site geologice. Termenul de „probă” se folosește convenţional pentru a 
defini toate artefactele și rămășiţele umane descoperite, dar se referă și alte 
„aspecte”, cum ar fi urmele de picioare, de instrumente, rădăcini de plante, 
insecte, semne de morminte, precum și informaţia cu caracter stratigrafic, de 
localizare sau contextuală. „Artefactul” face referinţă în special la obiecte ale 
lumii materiale, care au fost folosite și/sau mânuite de oameni, inclusiv, dar 
nu exhaustiv referindu-se la bijuterii, monede, îmbrăcăminte, arme, proiectile 
și gunoi. „Rămășiţe” reprezintă oasele sau ţesuturile moi ale omului, inclusiv 
dinţii, părul și unghiile.

(3) Documentarea exactă a provenienţei tuturor probelor. Provenienţa 
se referă la coordonatele locaţiei „obiectului” într-un spaţiu tridimensional, 
reflectând latitudinea (localizarea în funcţie punctele cardinale N și S) și lon-
gitudinea (localizarea în funcţie punctele cardinale E și V), precum și pozi-
ţia verticală (adâncimea), măsurată în metri (m) și centimetri (cm). Fără un 
asemenea control s-ar putea dovedi imposibil de a stabili cu exactitate cum și 
dacă un „obiect” este cu adevărat legat de „rămășiţele” în discuţie. Arheologii 
folosesc sistemul metric de măsurare pentru înregistrare deoarece este mai 
operabil decât cel englez. 

(4) Determinarea faptului dacă proba este in situ. Se spune despre un 
obiect că este in situ atunci când se află în aceeași poziţie în care a fost iniţial 
depozitat. Forţele care deplasează obiectul în afara poziţiei (de ex. oamenii, 
animalele, apa) trebuie să fie explicate și înţelese.

(5) Limitarea prejudicierii post mortem a rămășiţelor. Mișcările necon-
trolate cu lopata inevitabil vor deteriora oasele fragile și probele. Determina-
rea traumei produse imediat înainte sau în timpul survenirii morţii este cu 
mult mai sigură dacă se apelează la săpături arheologice controlate cu aplicare 
de instrumente de dimensiuni mici, cum ar fi mistriile, lingurile de lăcărit și 
penele din lemn.

3. ENTOMOLOGIA

Insectele sunt creaturi remarcabile, reprezentând cea mai veche și nume-
roasă forma a vieţii pe pământ, depășind animalele în proporţie de 3 la 1. 
Comparate cu oamenii, insectele sunt caracterizate ca fiind „pe dos”, întrucât 
scheletul lor este în exterior, iar măduva spinării la ele este orientată de jos în 
sus. Acestea nu au plămâni, respirând prin intermediul unor găuri minuscule 
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din spatele capului, repartizate pe toată suprafaţa corpului lor într-un sistem 
de micro-tuburi. Majoritatea au două perechi de ochi, doi sau trei ochi simpli 
și o pereche de ochi compuși. Sistemul auditiv funcţionează pe baza timpane-
lor (pentru unele) sau a antenelor (pentru majoritatea). Cele mai multe insec-
te au bune abilităţi de camuflare. Ele pot imita mediul prin schimbarea culorii, 
ori imita alte insecte prin schimbarea comportamentului. Majoritatea pot fi 
îngheţate la temperaturi sub 0o C și oricum readuse la viaţă. De asemenea, 
insectele pot suporta destul de ușor diferenţe extreme în vacuum sau presiune 
atmosferică. Temperatura cea mai confortabilă pentru ele este cea între 20 30 
grade. Organizarea lor socială, controlul sexual, capacitate de a depune ouă 
sunt semne ale inteligenţei. Se pare că acestea caută permanent habitate noi 
și curioase, orientându-se după miros (feromoni), temperatură, lumină, gra-
vitaţie, curenţi de aer și apă. Insectele nu sunt afectate de stimulările tactile. 
Procesul lor reproductiv este unic. Din ouăle lor ies larve, care ulterior trec în 
etapa de pupă, crescând din larve sau viermi în adulţi (metamorfoză).

Insectele se hrănesc cu aproape orice. Un număr mic al acestora sunt ve-
getariene (se hrănesc cu plante), majoritatea fiind carnivore. Unele dintre ele 
sunt răpitoare, altele parazite, iar altele sug sânge. Multe dintre ele au prefe-
rinţă pentru materia putrezită sau descompusă. Gurile lor sunt dotate cu fălci 
puternice și părţi asemănătoare cu acele, funcţionând în calitate de dinţi. În 
procesul de masticaţie mandibulele insectelor se mișcă în lături. Insectele su-
gătoare au trompă lungă și necesită mâncare lichidă. Majoritatea nu au nevoie 
de apă, deoarece corpul lor fie o conservă, fie o metabolizează din mâncare. 
Sistemul lor digestiv, precum și sexul insectelor nu este diferit de cel al oame-
nilor. Într-un mediu umed și favorabil peste 300 de specii de insecte vor vizita 
cadavrul uman în descompunere, începând cu momentul morţii și terminând 
cu etapa de schelet. 

Entomologii criminaliști sunt de obicei chemaţi să analizeze larvele insec-
telor în cazurile în care acestea se hrănesc din, și cresc în, ţesuturile umane 
aflate în stare de descompunere. Insectele pătrund în corp prin orificiile na-
turale – ochi, urechi, nas, gură, anus și organele genitale – pentru a depune 
ouă. Dacă ele pătrund printr-un alt loc, acesta ar putea indice asupra zonei de 
rănire. În procesul de ieșire din ou a larvelor și de hrănire, acestea atrag alţi 
prădători și paraziţi, precum muștele, viespile și cărăbușii. Unele dintre insec-
te preferă „carnea”, altele un cadavru „proaspăt”, iar altele – mirosul descom-
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punerii. Muștele sunt, de obicei, atrase de mirosul de „carne” în putrefacţie, 
dar ele vor fi active în jurul acesteia doar dacă temperatura este de cel puţin 52 
grade. La moment, principalul prădător în acest sens este musca albastră (Or-
dinul Diptera Familia Callilphoridae Genul Lucilia Caesar), a se vedea mai jos.

În colţul stâng de jos este reprezentat un prădător înrudit, musca de carne 
(familia Sarcophaga Haemorrhoidalis), iar din dreapta jos este musca vierme-
lui-șurub (Famila Callitroga Hominivorax). 

Toate fiinţele sunt repartizate în cadrul sistemul Încrengătură – Clasă –
Ordin – Familie – Gen – Specie. Încrengătura arată la ce nivel se află forma 
respectivă de viaţă pe scara evoluţiei. Clasa de obicei distinge între caracteris-
ticile structurale (insectele, de exemplu aparţin clasei Insecta din încrengătura 
Arthropods (Artropode). Ordinul diptera este un grup de insecte, în care cu-
vântul muscă se include în mod obligatoriu în denumirea acestora, spre exem-
plu musca albastră. Se zice că ordinul diptera se referă la muștele „adevărate”. 
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Ordinele se subdivid în familii, familiile în genuri, iar genurile în specii. Noile 
„tipuri” sau specii sunt mereu în evoluţie, dar principala regulă a zoologiei 
este cea potrivit căreia nu pot exista două specii cu aceeași denumire în cadrul 
unui aceluiași gen. În scopurile prezentei cercetări vom concentra analiza asu-
pra ordinului Diptera și anumite familii ale acestuia care au oamenii ca pradă. 

Reprezentanţii Diptera au două perechi de aripi (anterioare și posterioare), 
guri deosebit de ascuţite, larve denumite „viermi”, iar procesul lor de meta-
morfoză are loc fie în excremente fie în ţesuturi animale. Ei sunt politicos pri-
viţi ca „gunoierii naturii”, întrucât, dacă li se oferă timp vor înlătura din zonă 
toate urmele de hoit. Cu toate acestea, acolo unde sunt mai multe cadavre și 
mai multe diptere se creează, de obicei, focare de dizenterie. Unele diptere 
sunt parazite, adică ele vor încerca să găsească o vietate din lumea animală 
ca gazdă unde își vor depune ouăle (de ex. caii, sunt foarte solicitaţi în acest 
sens, ouăle fiind depuse în gură, pentru ca apoi să fie înghiţite, iar larvele să se 
dezvolte în stomacul acestuia).

Există în familia dipterelor și prădători (reprezentate în foto de mai sus). 
Ele caută, vânează și își fac pradă animalele cu scopul de a le ucide sau să de-
pună ouă. Acesta este grupul care ne preocupă deoarece nu preferă altceva mai 
mult decât cadavrul uman. Muștele albastre se găsesc practic pretutindeni, 
fiind asemănătoare cu muștele de casă, sau fiind un pic mai mari. Multe dintre 
ele sunt de culoare albastru-metalic sau verde, având picioarele din spate foar-
te puternice. Fiecare femelă depune cel puţin 100 ouă. Un hoit plin de viermi 
este de obicei dens populat și de larvele muștei albastre. Muștele de carne, sunt 
la fel de răspândite, asemănătoare la culoare, dar diferite ca formă (spre exem-
plu, au picioare mai mici). Larvele lor sunt mai mici decât cele ale muștelor 
albastre atât ca număr, cât și ca mărime. 

O specie parazitează doar oamenii – Wohlfahrtia. Muștele viermelui șurub 
sunt mai degrabă scunde, grase și rotunde, existând în numeroase specii. Ele 
preferă să depună ouă pe pielea unei vietăţi-gazdă. După ce ies din ou, larvele 
pătrund prin piele în interiorul corpului, până la nivelul organelor interne. 
Unele specii parazitare sunt atât de inteligente încât depun ouăle pe hrană 
chiar imediat înainte ca animalul să o consume.

Prin analiza ratei și a modului de viaţă a larvei în coroborare cu datele me-
teo entomologii criminaliști pot deseori estima timpul morţii (localizează cea 
mai mare larvă, o măsoară în milimetri și adaugă 2, obţinând numărul exact 
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de zile de când moartea a survenit), pot oferi unele indicii privind caracterul 
plăgii, întrucât insectele frecvent vor folosi rănile deschise sau zone excoriate 
ca orificii de intrare. Cu toate acestea, respectiva expertiză este în mare parte 
limitată la studiul muștelor albastre care operează în felul dat. Pentru a vă crea 
o impresie generală asupră miilor de specii implicate, vedeţi statistica Depar-
tamentului de Agricultură în tabelul care urmează:

Ordinul:
Carolina
de Nord Maine New York Texas Mapamond

Diptera 2,111 1,626 3,615 16,700 85,000

Insectele sunt creaturi atât de puternice încât războiul entomologic nu este 
exclus. Lockwood (2008) susţine că o asemenea luptă s-ar putea manifesta 
în trei forme: insectele ca vectori ai bolilor; insectele ca paraziţi ai culturilor 
agricole; și folosirea insectelor în atacuri directe. Ţânţarii sunt cei mai buni 
vectori, alături de păduchi, purici, muște și diverși cărăbuși (a se vedea tabelul 
de mai jos). Unicele insecte care nu prezintă aproape niciun pericol sunt dău-
nătorii agricoli, precum lăcustele și greierii. 

Din cele 488000 de soldaţi căzuţi în războiul civil din SUA, 2/3 au decedat 
din cauza agenţilor patogeni răspândiţi de insecte. Veninul și toxinele insec-
telor sunt de asemenea folosite ca arme, spre exemplu prelucrarea vârfurilor 
suliţelor, săgeţilor și lăncilor cu otravă. Savanţii criminaliști deseori nu au idee 
despre originea acestor otrăvuri, decât dacă posedă cunoștinţe de entomologie. 

Insectele purtătoare de agenţi patogeni 

Muștele (speciile 
comune)

Pot fi purtători ai antraxului; toate sunt purtătoare de tifos, 
holeră și dizenterie 

Ţânţarii Răspândesc frigurile galbene, tifosul, putând fi purtători ai 
altor maladii

Puricii Răspândesc ciuma bubonică

Cărăbușii Pot fi purtători de antrax și alte boli

Păianjenii Sunt purtători de antrax, holeră și alte maladii
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4. INCENDIEREA PREMEDITATĂ ŞI EXPLOZIBILII7

Parţial știinţă investigativă și parţial știinţă criminalistică, domeniul inves-
tigaţiilor criminalistice a incendierii/exploziilor implică participarea profesi-
oniștilor din diverse sfere – detașamentele de poliţie specializate în incendii și 
bombe; pompieri și persoanele competente din departamentele de pompieri 
care investighează respectivele cazuri; profesioniști în tehnica securităţii, în 
asigurări precum și detectivi particulari; chimiștii criminaliști, precum și alţi 
criminaliști; specialiști în ingineria civilă, mecanică și electricieni. O bună par-
te din aceștia sunt angajaţi ai statului. Investigatorii incendiilor (atunci când 
incendierea este o metodă de comitere a omorului), care uneori se auto-echi-
valează cu investigatorii omorurilor, și experţii în materie de explozibili (care 
pot crede despre sine că sunt implicaţi în activitatea de combatere a teroris-
mului) au, de obicei, fie calitatea de poliţist, fie cea de angajat al laboratorului.

Clasificarea tradiţională tipică (în pofida unor variaţii terminologice) a in-
cendiilor este următoarea: a) natural; b) accidental; c) de origine necunoscută; 
d) suspect; e) provocat.

Este dificil a aprecia care este criminalistul competent în acest domeniu, 
adică cel ce va depune declaraţii ca expert în instanţă și care ar putea fi doar 
un expert-martor, ce își va expune opinia. Detașamentele de geniști ai poliţiei 
au de regulă atribuţii de recuperare și evacuare, adică responsabilităţi carac-
teristice mai mult pentru HAZMAT8, decât pentru investigaţiile incendiilor și 
exploziilor. De asemenea, mulţi pompieri nu au competenţele specialiștilor în 
investigarea incendiilor. La aceasta se adaugă problemele de jurisdicţie și sfera 
parţial coincidentă a atribuţiilor poliţiei și ale departamentelor de pompieri. 
Foarte multe lucruri depind de funcţia deţinută și responsabilitățile legate de 
muncă. În această ramură a criminalisticii, funcţia deţinută determină exper-
tiza.

Incendiile și exploziile, prin natura lor intrinsecă solicită o vastă investi-

7 Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O’Connor, Manager de Program, director al 
Homeland Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public 
și webmaster al Management Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la 
Universitatea de Stat Austin Peay (Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 
oconnort@apsu.edu, căruia i se aduc mulţumiri. 

8 Materiale explozibile periculoase, acronim pentru Hazardous Materials. 
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gaţie a locului faptei, de aceea este corect a spune că cel care depune mărturii 
ca expert criminalist este cel capabil să înţeleagă testele chimice realizate de 
criminaliști și are experienţă practică de lucru la faţa locului. În majoritatea 
cazurilor, acesta va fi așa-numitul investigator al incendiilor, deși există, de 
asemenea, și investigatori ai exploziilor. Rareori criminaliștii chimiști, patolo-
gii sau alţi experţi pot depune mărturii.

Orice expert în acest domeniu trebuie să posede cunoștinţe vizând regulile 
și principiile chimice ale arderii. Ei nu doar trebuie să fie la curent cu literatura 
de specialitate, dar ar trebui de asemenea să posede experienţă de operare cu 
explozibilii. Există câteva programe educaţionale privind tehnica securităţii în 
caz de incendiu, de aceea studiile universitare nu sunt obligatorii (deși aceasta 
ar constitui un avantaj). Atât cursurile de pregătire iniţială cât și cea avansată 
sunt oferite de diferite instituţii, iar acestea sunt selectate reieșind din acre-
ditarea lor. Personalul de laborator trebuie, în principiu, să poată recunoaște 
diagramele cromatografice. Experţii, de asemenea ar trebui să cunoască tes-
tele și standardele producătorilor și ale asociaţiei din care fac parte. Aceasta 
nu pentru că ar exista anumite teste de competenţă, ci pentru că apartenenţa 
la o asociaţie profesională presupune o activitate anterioară îndelungată de 
calificare în calitate de expert, asigurând, astfel, menţinerea competențelor 
expertului la nivelul corespunzător. În SUA, Asociaţia Naţională de Protec-
ţie Împotriva Incendiilor (National Fire Protection Association–NFPA) este 
asociaţia profesională – lider în acest sens, elaborând numeroase ghiduri, spre 
ex. NFPA 921 (Ghidul privind investigarea incendiilor și exploziilor din 2004) 
care a contribuit esenţialmente la depășirea confuziilor privind procedurile în 
domeniu.

4.1 PRINCIPIILE ARDERII 

Toate formele de incendii și explozii reprezintă, în esenţă, subtipuri ale 
unui termen mai larg – ardere/combustie. Arderea este o reacţie chimică esen-
ţială, fiind bazată pe oxidare. Explozia este o reacţie chimică cu două nivele, 
bazată pe volatilitatea amestecului din cel puţin două substanţe. Următoarele 
definiţii s-ar putea dovedi utile:

·	Catalizator – orice care contribuie la răspândirea focului (gaz, benzi-
nă, gaz lampant, butan, terebentină, etc.)
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·	Binar – un amestec din două substanţe
·	Suflu – modelul circular al gazelor care se scurg 
·	Bombă – dispozitiv constând în principal dintr-un explozibil şi un 

detonator 
·	Amplificator – numit de asemenea „amorsă” este explozibilul care de-

tonează explozia primară
·	Brizanţă – unda de şoc produsă de descompunerea termică rapidă
·	Combustie – căldură şi lumina, dar fără undă de şoc (focul este un 

subtip al combustiei/arderii)
·	Detonare – temperatură ridicată şi undă de şoc
·	Explozie – temperatură ridicată, undă de şoc şi zgomot

Căldura este unul din termenii cei mai importanţi. Aceasta se datorează 
ruperii și formării legăturilor chimice. Într-o reacţie chimica, atomii nut sunt 
repartizaţi haotic, ci pur și simplu distribuiţi. Moleculele absorb energia când 
legăturile lor chimice se rup, și elimină energie atunci când legăturile chimice 
se formează. Toate reacţiile de oxidare emană mai multă energie decât con-
sumă atunci când legăturile se formează. Energia respectivă este degajată sub 
formă de căldură, lumină, zguduitură, gălăgie sau vreo combinaţie între ele, 
depinzând de faptul dacă se formează o singură legătură sau legături duble 
atunci când moleculele se reformează. Majoritatea reacţiilor sunt exotermice, 
ceea ce înseamnă că ele au nevoie de foarte puţină energie pentru a începe (o 
temperatură de aprindere mai mică). Unele reacţii sunt endotermice, ceea ce 
presupune că au nevoie de mai multă energie pentru a se produce (un catali-
zator).

Reacţiile se produc, de asemenea, cu viteze diferite. Focul, este, bunăoară, 
o reacţie destul de lentă, deoarece schimbările moleculare au, de regulă, loc la 
suprafaţa substanţelor (aceasta poartă denumirea de incandescenţă, ca opus al 
pirolizei care presupune flăcări și care indică asupra schimbărilor moleculare 
ireversibile). Piroliza are loc doar atunci când focul are o permanentă sursă de 
oxigen. Amestecul combustibil-aer determină apariţia a ceea ce se numește 
zonă de inflamabilitate, sub care se găsește limita de inflamabilitate, iar la un 
nivel și mai inferior – temperatura de inflamabilitate. Condiţiile sunt apte să 
susţină combustia (dacă există o sursă exterioară) la nivelul temperaturii de 
inflamabilitate; reacţiile se vor susţine reciproc în cadrul limitei de inflama-
bilitate; iar amestecul combustibil-aer va fi perfect în zona de inflamabilitate. 
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Rapiditatea cu care reacţiile parcurg aceste nivele constituie viteza de reacţie. 
Temperatura poate mări viteza, deși o creștere de 18° Fahrenheit de obicei 
dublează sau triplează rata reacţiei. Focurile spre exemplu, ard mai tare atunci 
când ajung la temperatura mediului. 

Atmosfera pământului are o proporţie de oxigen de 21%, iar majoritatea 
focurilor se vor stinge de sine stătător la 16% oxigen. Totuși, aceasta nu este 
doar o simplă problemă de asigurare exterioară cu oxigen. Reacţiile chimi-
ce implică o modalitate proprie de extragere a oxigenului necesar. În cazul 
arderii hidrocarburilor (lemn), oxigenul este extras din bioxidul de carbon, 
monoxidul de carbon, oxidul de sulf, și oxidul de azot. În cazul unui foc im-
plicând masa plastică, reacţia se bazează pe gazele otrăvitoare degajate: acid 
cianhidric, acid clorhidric și fosgen. Exploziile se bazează pe oxigenul emanat 
de nitraţi sau compuși ai potasiului, de obicei nitrat de potasiu, fosfat de po-
tasiu sau chiar azot. Multe dintre cele necesare asigurării cu oxigen a reacţiei 
chimice se regăsesc din abundenţă în aer (bioxidul de carbon) sau în natură 
(azot și potasiu). Aceste substanţe ușor-disponibile se numesc oxidanţi. 

Triunghiul focului:
COMBUSTIBIL + OXIGEN + SURSA DE CĂLDURĂ =  

COMBUSTIE/ ARDERE
Triunghiul exploziei:

COMBUSTIBIL + OXIDANT + SURSA DE APRINDERE = EXPLOZIE

4.2 INVESTIGAREA INCENDIERILOR PREMEDITATE

O abordare știinţifică și mai pragmatică se regăsește în „Kirk’s Fire Investi-
gation” o carte scrisă de John DeHaan (2002), iar într-o manieră mai tehnică 
în NFPA 921 ( National Fire Protection Association Guide Number 921 – Ghi-
dul Asociației Naţionale de Protecţie împotriva Incendiilor, nr. 921) (Guide to 
Arson and Explosion Investigation – Ghidul privind investigarea incendieri-
lor premeditate și a exploziilor). În ambele surse procedurile, descrise pas cu 
pas, implică analize și prelevări de materiale cu ajutorul mijloacelor tehnice. 
Este un proces de formulare a unei ipoteze și de verificare a acesteia similar 
metodologiei știinţifice, care duc spre acceptarea sau respingerea ipotezelor al-
ternative. Se iau măsuri de precauţie pentru a nu afecta nicio urmă de la locul 
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faptei. „Modelul” unui anume incendiu este comparat cu cele realizate în con-
diţiile altor incendii pentru a stabili noi ipoteze și orientări ale investigaţiei. 

În spiritul tradiţiilor dreptului anglo-saxon, legea privind incendierile 
premeditate solicită ca focul să acceadă la o anumită structură provocând ca 
rezultat arderea. Exploziile sunt tratate ca „arderi” în sensul legii. Nu prezintă 
importanţă cum are loc procesul de ardere. Regula în dreptul anglo-saxon 
stabilește că indiferent cât de superficială este arderea, incendierea este con-
sumată. În unele state se face diferenţa între „acoperirea cu funingine” (pre-
judiciul cauzat de fum), „dogorire” (brizanţă), „carbonizare” (când suprafe-
ţele exterioare sunt distruse) etc., dar esenţial este că structura nu trebuie să 
ardă din temelii. Tipul structurii și mărimea pagubei sunt circumstanţe care 
trebuie luate în consideraţie. O incendiere se poate produce în interiorul unei 
case dacă obiectul deteriorat se apreciază ca fixat permanent. Se consideră 
ca atare chiuvetele, sursele de iluminat și electrocasnicele; bunuri personale 
precum mobila, îmbrăcămintea sau documentele de regulă nu se includ. În 
temeiul legii există diferenţă între „aprindere a focului” și „ardere”, întrucât 
este posibil ca focul să fi fost aprins, dar stins înainte ca orice ardere să se pro-
ducă. Din aceste motive este important să se citească cu acurateţe textul sta-
tutului. Dacă limbajul statutar conţine conjuncţia „SAU” între „aprindere a 
focului” și „ardere”atunci statul respectiv consideră ca există incendiere chiar 
dacă nu vor surveni arderi. Incendierea este o infracţiune, care se comite, de 
regulă cu o intenţie generală mai mult decât cu intenţie specifică. În sistemul 
de drept comun latura subiectivă în cazul incendierilor presupune intenţia 
(„willfully and maliciously” – intenţionat și cu premeditare), dar reieșind din 
intenţia generală a infracţiunii, premeditarea poate fi dedusă din însuși actul 
criminal. 

Tot ce este necesar să se demonstreze este că persoana (la orice nivel de 
intenţie prevăzut de Codul Penal Model, chiar și din neglijenţă, deși fapta re-
spectivă, în unele state se califică drept ardere din neglijenţă) a pornit focul. 
Cu toate acestea, incendierea nu presupune totdeauna intenţia criminală. De-
partamentul de pompieri și nu poliţia va determina dacă focul este de origine 
incendiară (ca opus celui de origine necunoscută). Un inspector al incendiilor 
va declara în instanţă că el/ea de asemenea a suspectat incendierea premedita-
tă, pentru ca ulterior un alt expert să fie chemat în scopul coroborării opiniei 
inspectorului.
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Ştiinţa criminalistică în devenire –  
profiling-ul incendiatorului

Numeroase motive determină incendierea: recompensa materia-
lă, convingerile politice, tăinuirea unei alte infracţiuni, necesitatea de a 
obţine atenţie, răzbunarea, mânia. O teză fundamentală a profilingului 
comportamental ţine de faptul că dacă se cunoaște „ce” și „de ce”, „cine” 
va putea fi stabilit. De aceea, câteodată, profilerii comportamentului sunt 
chemaţi pentru a depune mărturii în instanţă în cazurile privind incen-
dierile. Ca regulă, aceștia prezintă rezultate ale cercetărilor care sugerează 
profilul incendiatorului tipic drept un subiect care ar putea avea o boală 
psihică gravă și/sau ar putea fi sub influenţa unor substanţe la momen-
tul săvârșirii infracţiunii, ceea ce poate pleda în favoarea responsabilităţii 
reduse. O apărare bazată totalmente pe piromanie, de regulă, nu duce la 
efectele scontate, deoarece cazurile de piromanie în medicina legală sunt 
foarte rare.

Mai jos se găsește un sumar al unor trăsături bine-stabilite ale persona-
lităţii incendiatorilor, reieșind din studiile realizate în SUA: 

VÂRSTA: 10-14 (26%), majoritatea sub 18 (51%) dacă este adult, 
atunci după 20 (ani) însă niciodată peste 35 ani; motivul este răzbunarea 
sau profitul.

SEXUL: 9 din 10 cazuri (90%) este bărbat; dacă este femeie, motivul 
este răzbunarea.

RASA: 3 din 4 cazuri (75%) un reprezentat al rasei europoide; rasa 
negroidă (20%) dacă infracţiunea se comite pentru prima dată; Nativii 
Americani constituie cel de-al treilea grup major al incendiatorilor.

CLASA: majoritatea provin din clasele inferioare și clasa muncitoare; 
clasa mijlocie poate comite asemenea infracţiuni ca act de vandalism sau 
pentru senzaţii.

IQ: marea majoritate este subnormală (70-90) cu 22% diagnosticaţi ca 
retardaţi (sub 70), în cazuri rare – genii. 

FAMILIA: tatăl lipsește sau este abuziv, probleme emoţionale în trecut 
cu familia/ mama.

ŞCOALA: probleme la învăţătura și de obicei sunt restanţieri la studiu, 
rămânând repetent, ca regulă în clasa a X-a; cei mai mici (clasele VI-a-
VIII-a) – ca act de vandalism.
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SEMENII: inadaptabili social, probleme interpersonale cu reprezen-
tanţii sexului opus; slabi din punct de vedere fizic și emoţional în raport 
cu semenii. 

SERVICIUL: de regulă alege poziţia de servil, la care ulterior renunţă 
(manifestă atât ambivalenţă cât și antipatie faţă de cei reprimaţi de auto-
ritate); neangajat în cazul în care este vandal; infracţiunea o săvârșește cu 
scop de profit sau pentru senzaţii.

CAZIERUL JUDICIAR: multiple infracţiuni comise în perioada mi-
noratului, infracţiuni contra patrimoniului; majoritatea au fost supuși 
arestării. 

DROGURILE/ALCOOLUL: nu constituie o problemă
MENTAL: lipsa remușcărilor se poate prezenta ca psihopatie, dar de 

regulă constituie rezultatul unei stări disociative obsesiv-convulsive simi-
lară celei de trans (în momentul aprinderii focului). 

ARRESTAREA: majoritatea rămân la locul faptei cu excepţia cazului 
incendierii din motive de răzbunare, cu scopul ascunderii unei alte in-
fracţiuni, sau săvârșirii infracţiunii cu scop de profit. Unii încearcă să se 
sinucidă încuindu-se în încăperea incendiată; mărturisesc cel mai ușor 
prin cooperare.

ALTE TIPURI de incendiatori (decât cei care comit infracţiunea pentru 
profit sau pentru a ascunde o altă faptă prejudiciabilă și care constituie 22%):

INCENDIEREA CA RĂZBUNARE (41%) – factorul determinant este 
o ofensă reală sau imaginară care a avut loc luni sau ani în urmă; atacul 
este orientat pe rivali individuali, pe o reţea de afaceri, pe școli, sau infra-
structură cu care făptuitorul este legat.

INCENDIEREA PENTRU SENZAŢII (30%) – factorul declanșator 
este plictiseala, fiorii sexuali ai ciclului sau nevoia de atenţie; atacul este 
orientat spre obiective mari sau amplasate în aer liber, precum parcurile, 
zonele de construcţii, arenele sau zonele locative.

INCENDIEREA CA ACT DE VANDALISM (7%) – factorul declanșa-
tor sunt problemele familiale sau presiunile semenilor; atacul este ca regu-
lă orientat spre instituţiile de învăţământ, dar și asupra spaţiilor/ zonelor 
în aer liber sau caselor de locuit.

INCENDIEREA PENTRU PROFIT (5%) ŞI INCENDIEREA PENTRU A 
ASCUNDE O ALTĂ INFRACŢIUNE (17%).
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4.3 EXPERTIZA EXPLOZIBILILOR 

Bombele pot fi făcute simplu sau sofisticat în funcţie de cât de bine bă-
nuitul cunoaște chimia. Dacă suspectul nu este suficient de versat și vrea să 
facă o bombă rapidă, acesta va alege „bomba ţeavă”, unde pur și simplu se 
desfac cartușele armelor de vânătoare, se pune praful de pușcă într-o ţeavă, 
căreia i se închid capetele și se adaugă o siguranţă. În cazul unor asemenea 
bombe, întrucât explozia este închisă într-un recipient etanș, se produce un 
volum mare de gaz, care determină ca pereţii ţevii să se umfle și extindă, până 
când bucăţile rupte de șrapnel zboară în părţi. Bombele de acest fel, bazate pe 
compresia gazelor, produc un puternic efect al undei de șoc, de până la 7000 
mile/oră (3129.28 m/s). Daunele cele mai mari se produc, însă mai mult ca 
urmare a exploziei însăși, decât a fragmentării. Este similar producerii unui 
uragan într-o cutie. Bombele pot fi clasificate în „explozivi de mică putere” și 
„explozivi de mare putere”. Unda de șoc a explozivilor de mică putere (precum 
pulberea neagra) este de doar 2300 m/s, capsa nu este necesară, bomba fiind 
sensibilă la căldură, fricţiune și temperatură (deci, ai grijă să nu o scapi). În ca-
zul explozivilor de mare putere (precum TNT) unda de șoc este de 6900 m/s, 
ceva asemănător cu o capsă detonantă sau un percutor este necesar. Bomba 
este relativ stabilă la căldură, fricţiune și temperatură (dar nu juca fotbal cu 
ea). Explozivii de mică putere sunt letali atunci când sunt închiși într-un con-
tainer. Dacă ai etanșat gaz natural, un amestec de benzină și aer, lignit, sulf, 
amidon, fosfor, magneziu, sau orice alt produs de uz casnic într-un container 
ai realizat o bombă cu exploziv de mică putere. Amestecurile cu o proporţie 
de 20% oxigen sau mai mare („gama săracă”) mai mult produc explozii, decât 
generează foc. Amestecurile cu 10% oxigen sau mai puţin („gama bogată”) de 
obicei explodează, absorbind cu zgomot aerul și generând un foc cu o putere 
distructivă mai mare decât explozia însăși.

Explozivii de putere mare (precum TNT, RDX și PETN) se găsesc numai în 
comerţ sau armată. Dinamita este disponibilă din 1890, când a fost descoperi-
tă de Alfred Nobel, dar metodele ei bazate pe nitroglicerină au fost înlocuite, 
în ultimii ani de metodele bazate pe amoniu sau emulsie. Dinamita lui Nobel, 
era mai mult un amestec solid, cu 78% de nitrat de sodiu și 12% nitroglice-
rină; dinamita modernă este un gel care îmbină nitratul de amoniu bogat în 
oxigen cu gumă de guarana sau folosește micro-picături de apă/ulei pe bază 
de hidrocarbură cu sticlă de câţiva microni mărime, rășină sau sfere micro din 
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ceramică. Iată de ce termenul modern pentru dinamită este „gelinită”, care 
deși continuă să cauzeze durere de cap atunci când este absorbită prin piele, 
este, totuși, mai puţin solubilă în apă. Nitratul de amoniu este un îngrășământ 
obișnuit. Amestecul acestuia cu păcura formează ANFO, acest tip de exploziv 
fiind folosit în 1993 în New York World Trade Center. 

TNT, deoarece este acoperit cu ceară, nu este afectat de umezeală, fiind fo-
losit în bombele, grenadele și obuzele în cadrul celui de-al doilea război mon-
dial. Nitroglicerina este derivat al Toluenului (un produs petrolier), de unde 
și provine denumirea de Trinitrotoluen. TNT este trinitrotoluen, în timp de 
nitroglicerina este trinitroglicerină, derivat al glicerinei. Nitroglicerina este un 
o substanţă instabilă și imprevizibilă. TNT este toluenul nitrat și este cu mult 
mai stabil. Acesta este mai apropiat de nitraţii de fenol. 

RDX este o invenţie britanică datând din cel de-al doilea război mondial 
(descifrându-se ca Research Dept. Explosive – Explozivul Departamentului 
de Cercetare) care se folosește în armată și la etapa actuală. Uneori se utilizea-
ză amestecul de RDX și TNT, obţinându-se C-6 (cyclotol). Luat separat, RDX 
este de regulă numit C-4 (în termeni militari Composition 4 – Compoziţia 
C-4). Este foarte plastic, având consistenţa unui aluat, iar sarcinile pot fi ajus-
tate pentru efecte speciale de detonare. Inhalarea prafului acestuia poate cauza 
epilepsie sau amnezie. 

PETN (pentritul) este un ester nitrat/azotat. Esterii sunt substanţe special 
create în laboratoarele chimice, printr-un proces de distilare asemănător celui 
de producere a alcoolului. Aceștia aparțin clasei derivaţilor acizilor carboxi-
lici, plasându-se între amide și anhidride (amide amide < ester < anhidride < 
halogenuri). Trăsătura distinctivă a PETN este mărimea inelului la nivel mole-
cular (Oxi -1, Oxi-2, Oxi-3, sau Oxi-4). Este folosit în fitilul detonant, sarcinile 
căruia de asemenea pot fi ajustate.

Bombele în pachete, valize, cutii, etc. sunt, ca regulă, detonate de un meca-
nism de comutare alimentat de baterii (ceas, comutator de mercur) care este 
activat atunci când pachetul se deschide. Unii preferă o sursă externă mai sta-
bilă și sigură. Bombele pentru automobile, spre exemplu, sunt de obicei acţio-
nate de cheia de contact a vehiculului. Toată ingeniozitatea autorului bombei 
este orientată în special spre mecanismul de cuplare.

Testele de culoare există pentru cele mai răspândite materiale volatile. Exa-
minarea în raze X și spectrofotometria infraroșie vor releva majoritatea ex-
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plozivilor de natură organică. Cromatografia este necesară pentru depistarea 
urmelor explozivilor plastici sau celor folosiţi în armată.
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5. IDENTIFICAREA ARMELOR DE FOC ŞI BALISTICA9

Experţii în domeniul general al identificării armelor de foc sunt numiţi 
„cercetători ai armelor de foc”, iar competenţele acestora cuprind identificarea, 
compararea și testarea cartușelor, proiectilelor, reziduurilor tragerii cu arma 
de foc, știinţa balisticii, restabilirea numărului de serie, examinarea urmelor 
de instrumente precum și altor urme de adâncime, detectarea metalelor, pre-
cum și ridicarea și conservarea urmelor lăsate de armele de foc. Datorită unei 
varietăţi enorme a armelor de foc, precum și a unei bogate literaturi de speci-
alitate, este dificil (dar nu și imposibil) a deveni un practician de competenţă 
generală în domeniu. De fapt, oricine se pretinde expert în balistică, cel mai 
probabil deţine calificări de nivelul cursurilor de colegiu la matematică sau 
fizică. Cu toate acestea, există ca excepţie experţi autoinstruiţi, dar domeniile 
de specialitate, precum reziduurile tragerii din arma de foc ar trebui să implice 
cunoștinţe de chimie analitică. Alţi experţi pot fi calificaţi pe baza cursurilor 
de biologie sau știinţe generale (implicând folosirea microscoapelor și/sau a 
echipamentelor speciale, etc.). Cei care examinează urmele de instrumente 
sunt de obicei calificaţi pe aceleași temeiuri ca și „cercetătorii armelor de foc”. 
Identificarea armelor de foc, precum și investigarea urmelor de instrumente 
constituie abilităţi strâns legate între ele, ambele având o istorie îndelungată10. 

Legislaţia SUA în materie nu stabilește obligativitatea studiilor formale de 
colegiu pentru a deveni un specialist în investigarea armelor de foc. Nu exis-
tă, de asemenea, prevederi normative care ar impune instruiri, certificări sau 
licenţieri în acest sens. Tot ce contează este ca expertul să poată oferi instanţei 
o opinie care o depășește pe cea a unui nespecialist și este bazată pe criterii 
standard ale domeniului. Majoritatea experţilor depun declaraţii în favoarea 
acuzării (încercând să contrabalanseze această tendinţă, prezentând din când 
în când și opinii în favoarea apărării), iar instanţa de obicei tinde să ofere 
prioritate concluziilor unui angajat a laboratorului criminalistic, decât celor 
date de un armurier. Judecata îl va considera competent și pe cel în privinţa 

9 Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O’Connor, Manager de Program, director al 
Homeland Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public 
și webmaster al Management Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la 
Universitatea de Stat Austin Peay (Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 
oconnort@apsu.edu , căruia i se aduc mulţumiri. 

10 http://www.firearmsid.com/A_historyoffirearmsID.htm
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căruia s-au adus recomandaţii privind experienţa profesională (spre exemplu 
a fost anterior angajat al laboratorului de criminalistică). Experienţa practică 
în activitatea de aplicare a legii (sau în armată, ori în cadrul unei anume ac-
tivităţi de producere) se ia de asemenea în consideraţie la stabilirea calificării 
expertului, la fel ca și autoinstruirea, lucrul sub supraveghere și peste 3 ani de 
experienţă profesională practică.

5.1 PENTRU CEI CARE NU CUNOSC ABSOLUT NIMIC DESPRE ARME 

Există patru tipuri de arme, patru tipuri de gloanţe şi patru tipuri de 
urme pe tubul cartuşelor 

Armele: Gloanţe: Urme pe tubul cartuşelor:
1. Semiautomate 
2. Revolvere 
3. Carabinele şi puştile 
militare 
4. Armele de vânătoare

1. Încămăşuit 
2. Semiblindate
3. Expansive 
4. Din aliaj de plumb

1. Percutorului
2. Închizătorului 
3. Ejectorului 
4. Extractorului 

“Automat” este terminologia comună pentru pistoalele semiautomate. 
Există puţine pistoale pe deplin automate, care continuă să împuște atât timp 
cât trăgaciul este apăsat (cu excepţia Mauserului vechi german virtual inexis-
tent, a Glock 18 și a modelului Beretta 93R). Transformarea de către bandele 
din stradă unui standard Glock 17 într-un Glock 18 automat devine tot mai 
populară în unele orașe. Sunt și arme militare automate, precum și mitralii, 
dar acestea sunt tipuri de carabine. Un pistol semiautomat presupune apăsa-
rea trăgaciului pentru fiecare împușcătură, încărcând câte un nou cartuș din 
magazia verticală introdusă într-un mâner gol în interior. Percutorul este ţinut 
într-o poziţie de mișcare liberă prin intermediul unui arc. La momentul tra-
gerii reculul cauzează o mișcare de alunecare în urmă a închizătorului, unde 
cartușul folosit contactează cu ejectorul activând atât gheara extractoare cât 
și trăgaciul pentru o nouă serie de împușcături. Revolverul (cu repetiţie) este 
dotat cu un cilindru rotativ în care încap de la 5 la 12 cartușe (de obicei 6) 
care se rotește de fiecare dată când percutorul este tras înapoi. Un revolver cu 
dublă acţiune trage percutorul înapoi atunci când are loc apăsarea pe trăgaci. 
Un revolver cu acţiune simplă se armează manual. Cilindrele revolverelor se 
golesc și reîncarcă prin una din trei modalităţi: prin pliere laterală, anterioa-
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ră, sau prin extragerea/eliminarea unui ac astfel încât cilindrul cade complet. 
Cuvântul „pușcă” se referă la orice armă care presupune folosirea ambelor 
mâini. Sunt patru modalităţi prin care o pușcă se încarcă: prin acţiunea pâr-
ghiei, a șurubului, pompei și auto-încărcarea. Puștile cu încărcare automată 
sunt automate sau semi-automate. Mecanismele care implică pompa, șurubul 
și pârghia solicită anumite acţiuni din partea celui care trage din arma de foc. 
„Carabina” desemnează pușca cu ţeava scurtă. Armele de vânătoare cu ţeava 
lisă cu repetiţie au rază de acţiune mică, se încarcă automat sau prin acţiunea 
pompei, având una sau două ţevi. Acestea pot sau nu avea o piesă de formă 
sferică care reduce raza de dispersie a alicelor (având formă conică) pe ţintă. 
Ele împușcă cu bile mici de metal (sau uneori gloanţe de metal). Greutatea 
unei bile de plumb care încape exact în ţeavă determina calibrul respectivului 
tip de arme de foc: 1/10 funt echivalează cu calibrul 10; 1/12 funt – calibrul 
12; 1/16 – calibrul 16 și 1/20 – calibrul 20. Exista arme de vânătoare cu ţeava 
lisă cu calibrul de .410s, exprimat în milimetri, dar acestea au o ţeavă mai mică 
decât cele cu calibrul 20.

“Gloanţele” sunt proiectilele ca părţi componente ale cartușelor, constând 
dintr-un miez de plumb, întărit cu staniu, antimoniu, cupru-zinc sau alt aliaj 
și/sau învelit într-un ambalaj de metal. Gloanţele de regulă se fragmentează 
sau se deformează la impact, în funcţie de duritatea acestora. Proiectilele în-
cămășuite sunt cele mai răspândite, atribuindu-se la categoria celor care nu se 
dilată (nu se fragmentează sau deformează), iar stratul lor exterior este la fel 
de dur ca și miezul. Ele sunt create pentru o penetrare completă a obiectului, 
precum și în scopuri militare. Proiectilele „semiblindate” sau cu vârf rotunjit 
se caracterizează prin faptul că au vârful/extremitatea formată dintr-un metal 
mai moale decât miezul, ceea ce produce efectul de deformare (deformarea 
având formă de ciupercă). Aceste gloanţe creează o gaură mai mare în interio-
rul ţintei. Proiectilele expansive se fragmentează în bucăţi mici, afectând părţi 
diferite în interiorul ţintei. Proiectilele din aliaj de plumb sau așa-numitele 
„asasini ai poliţiștilor” sunt de duritate egală sau mai mare cu cea plumbului, 
pentru a penetra orice vestă antiglonţ. În cazul armelor de vânătoare cu ţeava 
lisă, proiectilele se referă la alice, miez și bură. Alicele sunt formate din plumb 
cu o cantitate mică de antimoniu și indiferent de număr au o viteză iniţială 
la gura ţevii de 365,76 m/s. „Miezul” reprezintă o bucată de metal alungită, 
goală în interior, având o acoperire și o putere de șoc mai mare. „Bura” este o 
bucată de pâslă acoperită/unsă cu grăsime sau manșon plastic, folosită pentru 
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a păstra cartușul ermetic. Bura de obicei se deschide la distanţa de 60,96 cm 
de la locul tragerii.

„Cartușul” este tipul muniţiei care constă din tub, proiectil, capsă și pul-
bere. Proiectilul este făcut din plumb întărit, iar tubul cartușului – din alamă. 
Acestea sunt plisate împreună prin comprimarea gurii tubului cartușului ast-
fel încât sa ţină proiectilul în loc, creând totodată un sigiliu rezistent la apă. 
Celălalt capăt al tubului cartușului poate fi cu guler, semi-guler sau fără guler. 
Într-un cartuș cu guler, capsa se găsește în jurul șanţului inelar, astfel încât 
percutorul să poată lovi oriunde pe suprafaţa gulerului. La cartușul cu percu-
ţie centrală percutorul trebuie să lovească pe centru pentru zdrobirea capsei. 
Cartușele cu guler/rondelă se folosesc în muniţiile de calibrul .22, iar cealaltă 
muniţie este dotată cu guler pentru că asigură o ajustare mai bună în camere 
și tuburile cartușelor. Unica menire a capsei este producerea unei scântei sau a 
unei flăcări care să aprindă pulberea. Deși la etapa actuală există pulbere fără 
fum (pe bază de nitroceluloză), pulberea neagră, constând 75% din nitrat de 
potasiu, 15% cărbune de lemn și 10% sulf a fost cel mai răspândit fel al prafu-
lui de pușcă. 

5.2 COMPARAREA GLOANŢELOR 

Toate armele de foc cu excepţia armelor de vânătoare cu ţeava lisă au ţea-
vă cu ghinturi, unice, caracteristice pentru fiecare producător. Ghintuirea se 
referă la procesul de perforare a ţevii pentru „scobirea” acesteia, iar fiecare 
fabricant folosește o metodă oarecum diferită pentru a crea mici striuri (ghin-
turi) spiralate în interiorul ţevii. Suprafeţele sau crestele ghinturilor se numesc 
plinuri. Distanţa, măsurată în sutimi de inch sau milimetri între două plinuri 
opuse determină calibrul armei. O armă de calibrul 38, de exemplu, presupu-
ne o distanță de .38 inch de la partea superioară a unui plin la partea superi-
oară a plinului din partea opusă. Nu coincide cu diametrul, reieșind din două 
considerente: în primul rând, ţevile sunt în mod intenţionat alezate astfel încât 
să fie mai mici decât muniţia pentru care sunt create, pentru a spori capacita-
tea explozivă; în al doilea rând, ghintuirea spiralată conferă glonţului mișcare 
de rotaţie și stabilitate giroscopică. Unii producători folosesc ghinturile pen-
tru conferirea unei mișcări de rotaţie în sensul acelor de ceasornic, alţii – în 
sens opus. Compararea pe calea analizei vizuale a glontelui depistat la faţa 
locului și a celui obţinut prin tragere experimentală din arma bănuitului (într-
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un rezervor de apă) pot cu ușurinţă relata despre aceste caracteristici de clasă 
(ghinturi, plinuri, sensul ghinturilor), dacă producătorul, modelul, calibrul, 
iar uneori și anul producerii coincid. În rezultat, se spune deseori dacă sus-
pectul are legătură cu infracţiunea sau este disculpat. Caracteristicile de clasă 
coincidente indică doar asupra folosirii aceluiași tip de armă. 

Pentru a restrânge cercul bănuiţilor și armelor, expertul va folosi în conti-
nuare microscopul comparator la un nivel relativ mic de mărire, pentru cău-
tarea liniilor fine și a striaţiilor. Acestea sunt impresii foarte mici lăsate pe pe-
reţii glontelui de cioburile minuscule de oţel care au pătruns în ţeava armei în 
procesul de producere a acesteia. Formele striaţiilor sunt întotdeauna întâm-
plătoare, neuniforme, determinând caracteristicile individuale ale armelor de 
foc. Nici o ţeavă a unei arme de foc nu are striaţii identice cu cea ale unei alte 
arme. Caracteristicile individuale identifică o singură armă de foc. Pentru a 
asigura identificarea unei anume arme, toate armele ridicate sunt marcate, de 
obicei cu folosirea iniţialelor celui care a descoperit-o și ridicat-o. 

Pentru cel care examinează este, câteodată dificil a descoperi semne pe 
gloanţe. Granulaţia, rugina, calibrul mic și modificările survenit în rezultatul 
impactului îngreunează munca expertului. Cu toate acestea, este necesar să se 
constate un număr suficient de puncte de comparaţie. În vederea asistării ex-
pertului, atât FBI (DRUGFIRE), cât și ATF (BULLETPROOF) au constituit în 
anul 2000 IBIS (Integrated Ballistic Identification System – Sistemul integrat 
de identificare balistică), care oferă baze de date sistematizate computerizat a 
fotografiilor digitale a urmelor mai multor arme. NIBIN (the National Inte-
grated Ballistic Information Network – Reţeaua Naţională a Informaţiei Ba-
listice Integrate) este reţeaua actuală a „amprentării balistice” administrată de 
ATF, care conectează cu baza de date IBIS și conţine peste 120 000 de imagini 
de la locul infracţiunii de pe tot cuprinsul ţării. Propunerile actuale (care sunt 
destul de controversate) implică scanarea urmelor balistice unice ale fiecărei 
arme înainte ca aceasta să fie vândută.    

5.3 COMPARAREA CARTUŞELOR

Explozia produsă în momentul tragerii din arma de foc este atât de violen-
tă încât tubul cartușului izbește cu putere închizătorul și alte proeminenţe ale 
pereţilor camerei de detonare. În cazul armelor semiautomate există de ase-
menea urme ale mecanismelor de extragere și aruncare. Urmele percutorului 
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sunt prezente, au semnele lor individuale dar sunt microscopice. Exact ca și în 
cazul gloanţelor, tuburile cartușelor au striaţii individuale. Armele de vânătoa-
re cu ţeava lisă trebuie să fie analizate prin intermediul cartușelor, pentru că 
nu au urme de striaţii pe alice. Bura trebuie recuperată de fiecare dată, întrucât 
aceasta conţine semne distinctive de fabricare. 

5.4 ANALIZA REZIDUURILOR DE PULBERE

În procesul tragerii din arma de foc pulberea nu este arsă complet nicio-
dată. Reziduurile sunt aruncate la o anumită distanţă (precum și în direcţie 
inversă sub forma unui nor). Prin analiza prezenţei sau absenţei rămășiţelor 
de pulbere aruncată spre ţintă, analistul poate determina distanţa de la care s-a 
tras – chestiune deosebit de importantă în cazurile de autoapărare și pretinsa 
sinucidere. Distanţele și unghiurile pot fi determinate la fel și prin examinarea 
inelului de imprimare a ţevii, tatuajului sau a petelor dimprejurul orificiului 
de intrare a glontelui. Fotografia în radiaţii infraroșii va reflecta de obicei și 
cele mai mici urme ale reziduurilor de pulbere. Dacă distanța dintre gura ţevii 
și ţintă este cuprinsă între 30,48 – 45,72 cm inelul de imprimare va implica 
arderea suprafeţei ţintei; dacă distanţa este de 45,72 – 63,5 cm inelul de im-
primare va fi însoțit de pete, iar pentru distanţa de 63,5 – 91,44 + cm vor fi 
prezente doar pete. Pentru armele de vânătoare cu ţeava lisă regula generală 
este că o dispersie de 2,54cm (1 inch) echivalează cu 0,91m (1 yard), o bătaie 
de 25,4 (10 inch) cm echivalează, spre exemplu cu 9,1m (10 yarzi). 

Orificiile de intrarea a glontelui sau rănile/plăgile se atribuie la una din 
cele trei categorii: de la distanţă mare, mică sau de contact. Focurile trase de la 
distanţa mare sunt cele mai problematice. Unul din cele mai vechi teste (1933) 
este testul cu parafina sau testul nitraţilor cutanaţi. Scopul acestuia era stabi-
lirea existenței reziduurilor pe mâini (de la norul de fum suflat în posterior). 
Mâinile suspectului erau acoperite cu parafina sau ceară, iar parafina ulterior 
era testată cu di-fenilamină. Dacă ceara devenea albastră nitraţii erau pre-
zenţi. Nitraţii sunt particulele de praf de pușcă care cel mai des rămân nearse. 
Din păcate, popularitatea testului a scăzut din cauza urinei, tutunului, fertili-
zatorilor, produselor cosmetice și altor substanţe care de asemenea determi-
nau apariţia culorii albastre. Testele moderne pentru reziduurile de pe mâini 
caută substanţele primare (precum bariul) pe degetele mari și substanţele din 
aliajul gloanţelor (precum antimoniul) pe degete. 
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Un alt test pentru nitraţi este testul Griess, destinat să ajute în procesul 
de măsurare a distanţelor și unghiurilor. Examinatorul apasă o hârtie foto-
grafică pe suprafeţele de lângă ţintă, aplicând ulterior un spray cu rodizonat 
de natriu, rezultând apariţia unei culori în gama roz-violet, dacă nitraţii sunt 
prezenţi. Testul Harrison-Gilroy nu caută nitraţii în genere, doar antimoniul, 
bariul și plumbul folosind același indicator al schimbării culorii hârtiei. Există 
o oarecare instabilitate în schimbarea culorilor în multe din testele respective, 
dar acestea reprezintă modalitatea cea mai bună atunci când locul faptei este 
acoperit cu pete de sânge, deoarece testele vor activa doar reziduurile împuș-
căturii. Mai sunt și alte teste, cele mai scumpe implicând analiza activării neu-
tronilor și/sau microscopul electronic.    

5.5 BALISTICA 

Ştiinţa proiectilelor în mișcare se numește balistică, iar balistica armelor 
de foc are trei ramuri:

1. Balistica Internă – studiul a ceea ce se petrece în interiorul armei de 
foc

2. Balistica Externă – studiul a ceea ce se petrece în timpul zborului 
glontelui

3. Balistica Terminală – studiul a ceea ce se întâmplă atunci când pro-
iectilul atinge ţinta

Întrucât cea mai mare parte a balisticii interne și terminale au fost abordate 
într-o oarecare măsură în secţiunea „Compararea Gloanţelor” și „Analiza re-
ziduurilor de pulbere”, prezenta secţiune va examina balistica externă. 

Gloanţele nu zboară într-o traiectorie rectilinie. Este adevărat că ele cad 
spre pământ la fel precum ar fi fost scăpate din mână, dar acestea de fapt, par-
curg o traiectorie parabolică pe măsură ce distanţa crește, iar viteza se reduce. 
Mai mult, axa centrală a interiorului ţevii este ușor înclinată în sus, astfel încât 
proiectilul traversează linia de vizare în mișcarea sa în sus (de obicei, aproxi-
mativ 22,86 m) și ulterior în mișcarea sa în jos la ceea ce se numește distanţa 
zero sau în linie dreaptă (point blank range). Rezistenţa aerodinamică supor-
tată de glonț depinde în cea mai mare parte de viteza acestuia, deși condiţiile 
de vreme și cât de curată este păstrată arma au și ele o contribuţie în acest 
sens. Dacă rezistenţa este reprezentată grafic în contrast cu viteza, curba va 
avea aceeași configuraţie pentru toate gloanţele de formă similară. Deoarece 
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configuraţia curbei de rezistenţă este similară, curbele pot fi legate între ele 
prin înmulţirea sau împărţirea la același număr. Coeficientul balistic este acel 
număr și el reprezintă rezistenţa gloanţelor care au forme similare. 

Coeficientul balistic se referă la efectul de rezistenţă pe care îl are aerul 
asupra zborului glonţului și poate fi folosit pentru a prezice traiectoria pro-
babilă a oricărui glonț în orice circumstanţă prin intermediul „tabelelor de 
rezistenţă” care se aplică doar unui glonţ și sunt publicate de către producători 
(de gloanţe). Experții balisticieni folosesc frecvent aceste tabele standard și 
deseori calculează formula de sine stătător prin tragerile-test și aplicarea ma-
tematicii, după cum urmează:

Coeficientul de rezistenţă este un factor aerodinamic care relaţionează re-
ducerea vitezei cu densitatea aerului, suprafaţa, viteza și masa. Este calculată 
prin înmulţirea greutăţii glontelui cu suprafaţa lui frontală. Pentru un glonț cu 
diametrul de 1 inch (2,54cm) și masa de 1 funt (0,45kg) coeficientul de rezis-
tenţă este egal cu 1, standard pentru toate tabelele de rezistenţă. 

Un alt termen important este Factorul de Formă al glontelui. Factorul de 
formă este rezultatul împărţirii coeficientului de rezistenţă a glontelui la co-
eficientul de rezistenţă a acestuia din tabelul de rezistenţă prestabilit de pro-
ducător.

Coeficientul Balistic este deci Coeficientul de Rezistenţă împărţit la 
Factorul de Formă:   

Coeficientul Balistic = (Coeficientul de rezistenţă a glontelui) /  
(Factorul de Formă al glontelui)

5.6 URMELE DE INSTRUMENTE ŞI ALTE URME DE ADÂNCIME 

Urmele de instrumente reprezintă orice modificare creată prin tăiere, sco-
bire sau răzuire de un obiect (de obicei un instrument de spargere) atunci 
când vine în contact cu un alt obiect. Instrumentele se atribuie la una din cele 
3 categorii: de răzuire, de tăiere, de apăsare. Urmele de adâncime (cum ar fi 
spre exemplu urmele de încălţăminte sau de anvelope) reprezintă orice adân-
citură cauzată de un obiect cu o greutate mai mare pe suprafaţa mai moale a 
obiectului purtător de urmă. 

În general, dar nu întotdeauna, expertiza urmelor de instrumente se cu-
prinde în domeniul investigării armelor de foc. Instrumentele prezintă deseori 
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defecte accidentale apărute în rezultatul uzurii, care lasă la faţa locului carac-
teristici individuale (striuri). Instrumentele pot conţine și cantităţi minuscule 
de urme materie, precum cele de vopsea, lemn, fibre sau sticlă. Urmele formă 
în articolele din lemn, metal sau alt material similar, pot fi ridicate cu ajutorul 
unor substanţe de mulare cum ar fi cele folosite în stomatologie (praful de 
ghips). Urmele formă în materialele mai moi, precum mocheta, pot fi ridicate 
folosind o pelicula de milar presată pe podea, unde urma este pusă în evidenţă 
prin aplicarea vopselei colorante și a sarcinilor electrostatice asupra milaru-
lui. Domeniul mai presupune și alte specialităţi înrudite, precum lăcătușeria 
criminalistică, unele tipuri ale ingineriei criminalistice, analiza urmelor de 
metal, et al. Acesta are tangenţe și cu compararea unghiilor de la mână sau a 
zgârieturilor produse de acestea, la fel și cu expertiza plăgilor mușcate.
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6. GEOLOGIA JUDICIARĂ11

Din mai multe puncte de vedere geologul ar fi asimilat unui detectiv care 
folosește instrumentele și talentul său pentru a descoperi probe. Renumitul 
personaj Sherlock Holmes ar fi posedat cunoștinţe uimitoare de geologie cri-
minalistică, fiind capabil să stabilească cu exactitate unde persoana a fost doar 
prin examinarea stropilor de pe pantalonii acesteia. În realitatea obiectivă, 
știinţele pământului, în cadrul cărora geologia este subramura cea mai vastă, 
cuprinde mai multe ramuri, inclusiv geologia judiciară, apărută în Germania, 
în mare parte datorită doctorului Georg Popp, care în 1904, s-a dedicat clasifi-
cării mineralelor scoarţei terestre, militând pentru introducerea acestor probe 
în procesele penale. În SUA, FBI a început să manifeste interes în acest sens 
în 1935 și apoi prin 1973; profesorul Raymond Murray de la Universitatea 
Rutgers (1975-2004) este probabil cel mai cunoscut pionier al domeniului. 
Astăzi majoritatea laboratoarelor criminalistice de pe mapamond pot realiza 
investigaţii de geologie criminalistică, sau cel puţin cunosc pe cineva pe care-l 
pot contacta în acest sens. Există, totuși, diferenţe cu privire la calificările ex-
pertului, pregătirea practică și calitatea investigaţiilor, deși asupra principiilor 
și metodelor de bază în mare parte s-a ajuns la un consens.

După Murray și Tedrow (1975), geologia judiciară cuprinde analiza pro-
belor dintr-o varietate impresionantă de materiale, de ex. sol, îmbrăcăminte, 
păr, sânge, urme de încălţăminte, urme de instrumente, metal, sticlă, vopsea, 
pete, materie organică (botanică sau zoologică) sau anorganică (mineralogi-
că), lemn, praf, ţigări și scrum, hârtie, fibre; lubrifianţi și uleiuri, documente, 
containere, construcţii și/sau materiale de ambalare. Este în principal interesat 
de sol. SOLUL se atribuie la una din trei categorii: solul zonal, care reflectă 
influenţa climei și a vegetaţiei; solul azonal care nu reflectă această influenţă; 
și solul intrazonal care relevă impactul altor factori precum vârsta sau relieful 
(Clark 1998). Partea minerală a solului se formează de natură în două feluri: 
prin depunere (rezidual) sau transportare (Murray & Tedrow 1975).   Solul 
rezidual se formează în locul respectiv prin alterarea rocii consolidate de la 

11 Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O’Connor, Manager de Program, director al 
Homeland Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public 
și webmaster al Management Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la 
Universitatea de Stat Austin Peay (Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 oconnort@
apsu.edu , căruia i se aduc mulţumiri. 
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suprafaţa pământului unde condiţiile de mediu au afectat roca tare, transfor-
mând-o în sol. Solul transportat este cel transferat de natură (de obicei de 
râuri sau ape curgătoare) într-un alt loc, ca nisip, praf sau noroi. Forţa de gra-
vitaţie de asemenea poate fi considerată responsabilă de transportarea solului.

Compoziţia solului (un termen-cheie pentru geologia judiciară) reflectă 
gradul de consolidare (un alt termen-cheie) a straturilor de nisip și pietriș în-
tr-un anume loc. Patru componente-cheie constituie „probele criminalistice”: 
(1) solul; (2) rocile; (3) mineralele; și (4) fosilele. Procedura de bază constă 
în efectuarea unor teste de „asemănări comparabile” asupra unei mostre de 
materie folosind iluminările, microscoapele și alte instrumente care eventual 
vor convinge expertul că mostra este similară cu cea dintr-un anume loc și 
diferită de cele din oricare altă locaţie de pe pământ (Murray 2004). Exami-
narea rocilor, a mineralelor, fosilelor și altor particule ale mostrei va determi-
na probabilitatea că materia poate fi găsită doar într-un anume loc. În unele 
cazuri probabilitatea este atât de ridicată încât se apropie nivelul identificării 
dactiloscopice. 

Geologia judiciară are scopul stabilirii gradului de probabilitate că mostra 
provine dintr-un loc anumit. Cu toate acestea, nu există metode mecanizate 
de estimare a probabilităţii. Raţionamentul profesional deseori substituie pro-
babilitatea și este folosit pentru a determina gradul de încredere oferit opiniei 
expertului. Raţionamentul profesional este considerabil susţinut de tehnici 
precum măsurarea densităţii fizice, a punctului de topire și a durităţii (pe baza 
Scalei Mohs a Durităţii Mineralelor, sau altor asemenea). Nu există ceva care 
ar înlocui procedurile sistemice combinate cu expertiza geologică judiciară în 
formarea opiniei profesionale sau pentru aprecierea faptului dacă examinări 
ulterioare sunt necesare pentru a stabili dacă combinaţiile sau consolidări-
le neobișnuite constatate sunt sau nu suficiente pentru identificare. Geologii 
sunt antrenaţi să caute ceea ce este neobișnuit sau rar întâlnit și de obicei sunt 
experţi în microscopie.    

6.1 MINERALELE, ROCILE ŞI FOSILELE 

Din cele 4000 tipuri de minerale doar aproximativ 200 sunt discutate în 
manualele de mineralogie. Doar circa 20 din ele sunt considerate minerale 
„comune”, găsite în majoritatea tipurilor de sol, iar marea majoritate a mostre-
lor de sol vor conţine doar 4 sau 5 minerale. Mineralele se clasifică în ușoare (de 



50

obicei sărurile și substanţele de tipul carbonaţilor naturali de calciu, feldspaţi-
lor și cuarţului) sau grele (de obicei minereuri metalifere sau pietre preţioase, 
precum magnetita, fluorină, granat). Fiecare mineral are o structură atomică 
unică cu proprietăţi fizice și chimice constante sau care variază într-o limită 
definită. Substanţele neminerale, precum cărbunele și sticla vulcanică nu au o 
structură internă ordonată. Caracteristicile mineralelor sunt, de regulă, exa-
minate cu ajutorul microscopului pentru a fi clasificate după criterii precum: 
culoare, luciu, desfacere sau faliere și apofiză. Multe minerale au proprietăţi 
magnetice, iar altele își relevă esenţa doar sub lumină polarizată. Cristalele se 
prezintă în 6 forme diferite: izometrică (pătrat); tetragonală (dreptunghiular); 
hexagonală; ortorombică; monoclinică (romboid); și triclinică (diamant).

Rocile sunt simple agregări de minerale formate prin unul din cele trei 
procese: magmatic (topirea rocilor mai vechi); metamorfic (format de presiu-
ne); și de sedimentare. Rocile se mai clasifică după mărime, formă și modul în 
care mineralele sunt aranjate în rocă. Asprimea granulelor poate de asemenea 
fi clasificată, dar trăsătura definitorie este predominanţa unui mineral indi-
cator care cuprinde cea mai mare parte a rocii. Ştiinţa care studiază rocile se 
numește petrologie. 

Fosilele sunt utilizate de geologii criminaliști în primul rând pentru a de-
termina vârsta rocilor. O simplă distincţie la examinarea fosilelor este căutarea 
unor părţi dure de animale. Dacă se constată părţi dure, fosilele sunt de dată 
recentă (nu mai puţin de 600 milioane ani în urmă), dacă nu sau se stabilesc 
doar urme de vegetaţie, fosilele sunt mai vechi (3 miliarde de ani în urmă).

Paleontologia este știinţa despre fosile și este uneori aplicată în geologia 
judiciară.

6.2 SOLUL ŞI MATERIALELE AFERENTE

Cea mai simplă modalitate de identificare a caracteristicilor mineralelor și 
solurilor este examinarea culorii lor. Culoarea dominantă a unei mostre indi-
că, ca regulă, asupra culorii solului originar. Cu toate acestea, după o anumită 
perioadă și/sau ca efect al solubilizării o mostră își poate schimba culoare, dar 
și atunci culoarea învelișului poate relata despre culoarea iniţială. Un înveliș 
de culoare întunecată indică asupra prezenţei materialului organic (numit, de 
asemenea, humus, care poate fi oxidat prin aplicare peroxid hidrogen pentru 
a releva culoarea reală). Trecerea prin sită a mostrei de sol la fel va schimba 
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culoarea, întrucât fragmentele mai aspre vor fi cenușii sau galbene, spre deo-
sebire de particulele mai fine care tind sa fie roșii sau brun-roșietice. Mostrele 
criminalistice sunt, de obicei, uscate la 100oC și ulterior examinate din punct 
de vedere a culorii și clasificării conform Sistemului de Culori Munsell (renu-
mita roată de culori pe care toţi o învaţă în școală). Odată ce culoarea a fost 
stabilită urmează examinarea microscopică și alte teste.

Mostrele de sol sunt frecvent cercetate pentru determinarea proprietăților 
care reflectă reacţiile biogeochimice, aceasta însemnând că expertul tratează 
mostra așa precum ar lucra cu un ţesut viu. Ştiinţa care studiază solul se nu-
mește pedologie, constituind o parte componentă a geologiei judiciare. Pedo-
logul vede solul ca o combinaţie de interacţiuni între materia vie și cea moartă, 
un fel de anatomie, fiind uimitor câte vietăţi pot trăi în locuri în care ai crede 
ca viaţa nu poate exista (de ex. în interiorul rocilor). Spre exemplu, există o ști-
inţă care studiază microorganismele, denumită geomicrobiologie, specializată 
în căutarea fiinţelor vii în asteroizi și pe alte planete. 

Solul este permanent supus proceselor biologice și geochimice. Cele mai 
multe procese biologice (organice) au loc în straturile de suprafaţă, dar oda-
tă cu înaintarea în adâncime, cu aproximativ 38,1 cm sau mai mult, materia 
organică se reduce până la 1% sau mai puţin. Această schemă de stratificare a 
solului matur (cu un amestec de materie organică și anorganică la adâncimi 
diferite) se numește profil de sol. O înaintare în adâncimea solului ar putea re-
leva orizontul de sol, care demonstrează cum procesul de stratificare formează 
solul. Fiecare profil de sol presupune un ansamblu de caracteristici individu-
ale, precum aspectul, culoarea, textura și saturaţia (unde cantitatea de satura-
ţie cu apă este factor al densităţii și greutăţii). Structura solului și nu profilul 
este, totuși, cea mai importantă trăsătură criminalistică. Aceasta se referă la 
aranjamentul grupat al particulelor (nisip, nămol sau argilă) care formează 
solul, precum și mărimea și forma respectivelor particule. Aranjamentul par-
ticulelor poate fi granulat, plat, sub formă de blocuri, unghiular, în formă de 
coloană (sub microscop). Structura solului rămâne aceeași, indiferent dacă 
se examinează o probă de sol sau o bucată de noroi ridicată de pe pantalonii 
suspectului.

Analiza geochimică a solului implică determinarea, prin intermediul tes-
telor chimice a celor mai importante elemente distinctive ale mostrelor de sol, 
cum ar fi dioxidul de siliciu, fierul și aluminiul. Solul bogat în dioxid de siliciu 
se găsește în general în zonele cu climă mai rece, iar aluminiul și fierul se gă-
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sește în zone mai calde. Fiecare stat din SUA și fiecare din zonele acestora au 
cartografiate și indexate proiecţiile conţinutului mineral al solului. FBI și ma-
joritatea laboratoarelor criminalistice au acces la această informaţie, fapt care 
ajută la determinarea locului de provenienţă a solului. De fapt, există o Bază 
de Referinţă Mondială pentru toate solurile de pe mapamond (Bridges 1997). 

Majoritatea savanţilor în domeniu consideră că nu există pe suprafaţa glo-
bului două puncte cu exact același sol (Murray & Tedrow 1975). Turba, care 
se găsește în zonele mlăștinoase, mocirloase, sau regiunile litorale, este oare-
cum diferită având proprietăţi unice datorate vegetaţiei (care a format turba), 
precum și fluxurilor mareice și nivelului de salinitate. În același fel, solul care 
conţine o cantitate mare de polen și spori (un ciucure de porumb conţine 50 
de milioane de granule de polen) poate asigura o „urmărire precisă” pentru că 
această materie se poate răspândi sute de kilometri. Palinologia se ocupă cu 
studiul sporilor și a polenului, reprezentând o ramură în devenire a geologiei 
judiciare, marcând un progres constant (Moore 1991). 

BIBLIOGRAFIE

Bridges, E. (1997). World soils, 3e. NY: Cambridge University Press.
Clark, A. (1998). Penguin dictionary of geography, 2e. NY: Penguin Books.
Moore, P. et al. (1991). Pollen analysis, 2e. NY: Blackwell.
Murray, R. & Tedrow, J. (1975). Forensic geology: Earth sciences and criminal 
investigation. New Brunswick, NJ: Rutgers Univ. Press.
Murray, R. (2004). Evidence from the Earth: Forensic geology and criminal inves-
tigation. Missoula, MT: Mountain Press.

Ultima actualizare: 26 ianuarie 2007



53

7. MICROANALIZA CRIMINALISTICĂ12

Termenul “urmă materie” este unul foarte larg, înglobând orice element 
al probelor materiale care relaţionează bănuitul cu locul faptei. În majoritatea 
cazurilor constituie probe indirecte, dar în funcţie de rezultatele expertizelor 
și a regulilor de admisibilitate, aceste pot expune anumite caracteristici indivi-
duale. Spre exemplu, amprentele papilare, marcajele instrumentelor și urmele 
de dinţi și buze (toate forme ale urmelor materie) se bazează pe mecanismul 
punctelor de comparaţie. Examinarea documentelor suspecte și balistica (de 
asemenea domenii implicând urmele materie) se bazează pe opinia „suficient 
de certă” a expertului. În alte sfere în care intervin urmele materie (cum ar fi 
toxicologia, serologia și expertiza ADN) se operează cu estimări probabile și 
rate de probabilitate. 

Microurmele reprezintă un subtip al urmelor materie se referă la particule 
minuscule, de dimensiuni microscopice. Ştiinţa al cărui obiect este analiza, 
identificare și compararea microurmelor se numește microanaliză. Aceas-
ta din urmă ar trebui diferenţiată de știinţa microscopiei, pentru ca prefixul 
„micro” în cuvântul „microanaliză” se referă la dimensiunile probei materiale 
și nu la folosirea microscopului. Tradiţional la această categorie se atribuie 
(exemplificativ și nu exhaustiv): firele de păr, fibrele, vopseaua, sticla, praful 
solul, mineralele, drogurile, metalele, parfumurile, coloranţii, polenul, pig-
menţii, polimerii, alte materiale și atomii. Uneori, obiectul micronalizei este 
limitat la examinarea firelor de păr, fibre, particule de vopsea și sticlă.

Este dificil a realiza o perspectivă generală în domeniul dat, întrucât este 
una din sferele în care cel mai frecvent intervine confuzia între categoria de 
„criminalist” – care, în principiu, se referă la personalul de laborator – și „cri-
minolog” – care descrie cercetătorul știinţific. Mai mult, poliţia susţine, pe 
alocuri, această confuzie, numind “criminaliști” și specialiștii tehnicieni de la 
faţa locului, a căror menire este doar să „împacheteze și sigileze” tot ce ar 
putea conţine microurme de materie. Cu toate acestea, este necesar a sublinia 
că poliţia ar trebui să fie versată în materie și mai bine echipată, iar folosirea 

12 Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O’Connor, Manager de Program, director al 
Homeland Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public 
și webmaster al Management Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la 
Universitatea de Stat Austin Peay (Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 
oconnort@apsu.edu , căruia i se aduc mulţumiri. 
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termenului de „analist al locului faptei” se poate considera drept progres în 
acest sens.

O notă vizând terminologia incorect folosită în ştiinţa criminalistică

Opiniile pot fi diferite, însă „analiza locului faptei” nu trebuie confundată 
cu „documentarea locului faptei”, așa precum criminologii trebuie diferen-
ţiaţi de criminaliști.

Un analist, în calitate de criminolog, este mai probabil să se ocupe cu tes-
tarea unei ipoteze, metodele sale fiind mai mult știinţifice, deși uneori aceas-
ta se poate prezenta ca fiind mai puţin sistematic. 

Un protocol care trebuie urmat este un lucru bun, dar și mai bine este să 
existe o metodă sau un plan de joc. Protocolul standard al analizei locului 
faptei presupune audierea, examinarea, fotografierea, schiţarea și procesarea 
(căutarea). Ambalarea și sigilarea „obiectelor/probelor” nu constituie elment 
de analiză a locului faptei. Este un început, iar luarea notiţelor (presupunând 
observaţiile și opiniile investigatorului) constituie direcţia acestui început. 
Sfârșitul logic al analizei locului faptei este reconstituirea, implicând o teorie 
plauzibilă privind cine, când, ce, unde și de ce infracţiunea s-a produs (Lee 
et. al. 2001). Determinarea investigaţiilor de laborator ce trebuie dispuse 
(pentru ca acestea ar fi fost testele pe care le-ar fi realizat chiar investigatorul 
dacă ar fi fost posibil) este ceea ce caracterizează un analist al locului faptei.

Microanaliza criminalistică se bazează pe aplicarea instrumentelor  indi-
cate în standarde, anumite proceduri după care se operează, protocoale de 
examinare, marja de deviaţie a dispozitivelor, manuale, dicţionare, etc., pre-
cum și pe instrucţiile de folosire (descrise pentru scopuri comerciale și indus-
triale, dar nu pentru cele de aplicare a legii). Ei sunt „operatori ai mașinilor de 
lux”, întrucât vin să lucreze cu tot felul de microscoape, spectrografe, croma-
tografe și chiar reactoare nucleare. Aceștia ar trebui să deţină titlul de doctor 
sau cel de master (pentru a înțelege de ce mașina lucrează; pentru a se putea 
angaja într-o cercetare autentică și a crea aplicaţii în scopuri necomerciale), 
dar, din păcate, doar puţini corespund acestor exigenţe. Este corect a sublinia, 
totuși, că faptul dat nu poate fi imputat experţilor înșiși, din câteva motive: (1) 
nu există foarte multe programe postuniversitare în criminalistică (graduate 
programs in forensic science) în SUA; (2) laboratoarele de criminalistică și 
asociaţiile profesionale par a fi preocupate doar de organizarea testelor de ap-
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titudini; (3) nu există un sistem bine pus la punct de propagare a cunoștinţelor 
în domeniu, cum ar fi revistele recenzate; și (4) majoritatea resurselor statului 
în acest domeniu sunt administrate de Departamentul de Energie, cel puţin 
laboratoarele mari cu echipament nuclear care îl folosesc pentru alte scopuri 
decât cele ale justiţiei penale, precum curăţarea de toxine, combustibilii alter-
nativi și alte proiecte. 

În privinţa calificării experţilor criminaliști, legea pare să se orienteze 
în direcţia pretinderii cel puţin a titlului de licenţiat în știinţe (nu prezintă 
importanţă decisivă dacă studiile au fost realizate în chimie, biologie, atât 
timp cât nu este licenţiat în arte) și a unui an de experienţă de muncă supra-
vegheată. Acestea sunt standardele minime, dar există locuri unde titlul de 
master sau ani de experienţă profesională sau o combinaţie a acestora ar pu-
tea fi solicitate, fiind posibil ca instruirea/experienţa să se substituie reciproc 
pentru a permite calificarea expertului-martor. În cazul depoziţiilor date în 
instanţă de către experţi instanţele sunt de obicei ezitante în a depăși vechiul 
standard al asemănării „în orice detaliu microscopic”, deoarece a admite mai 
mult ar însemna, poate, o camuflare a sistemului juridic mai puţin știinţific. 
Pe de altă parte, microanaliza criminalistică corespunde perfect standardului 
Daubert, întrucât pe lângă folosirea instrumentelor și a diagnosticării me-
canizate, permite cu ușurinţă calcularea anumitor lucruri, precum erori de 
Tipul I și II. Nu cu mult timp în urmă, o serie de studii canadiene, realizate de 
Gaudette, a generat controverse în domeniu, vizând folosirea în probatoriu a 
probabilităţii statistice. Cel puţin pentru o vreme, specialiștii în microanaliză 
au urmat poziţia lui Gaudette vizând folosirea, cu ocazia depunerii declara-
ţiilor, a expresiilor de tipul: 1:4500 și 1:800 rata de probabilitate pentru păr 
scapular și păr pubian. O parte din experţi nu au urmat această tendinţă. O 
serie de cazuri notorii (precum cea a lui Jeffrey MacDonald) au atras atenţia 
asupra problemei estimărilor probabile în cazurile de „condamnare pe baza 
părului” sau a „fibrelor” (cauza Wayne Williams s-a fundamentat pe cores-
punderea culorii fibrei, rezultând din vechiul standard „în orice detaliu mi-
croscopic”). Prin urmare, majoritatea experţilor în microanaliză au renunţat 
la estimările probabile, cu excepţia cazurilor în care există un index de baze 
de date (precum fișierul FBI al culorilor) și acolo unde există șanse mari că 
există parametri rezultaţi derivă din statistica eșantionării populaţiei.
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7.1 ŞTIINŢA MICROANALIZEI 

Majoritatea experţilor în microanaliză lucrează în laboratoarele de crimi-
nalistică, iar atunci când urmele materie microscopice sunt prezentate pentru 
investigaţii, sarcinile acestora se rezumă la identificare sau comparare, fie la 
ambele operaţiuni. Identificarea este procesul de folosire a tehnicilor chimiei 
analitice (se cunosc peste 30 de tehnici diferite, de la simpla triere până la 
rezonanţa magnetică nucleară) pentru a identifica o substanţă cu certitudine 
absolută sau „aproape” absolută. Este de competenţa fiecărui expert în a deci-
de asupra numărului și felurilor testelor care trebuie sa fie petrecute. Testele de 
identificare trebuie să fie complete, astfel încât să excludă orice altă substanţă 
pe care mostra ar putea să o reprezinte. O identificare pozitivă absolută este 
deseori obţinută după 5-6 teste. Compararea indică asupra necesităţii prezen-
tării împreună cu mostra supusă examinării și a specimenelor de comparaţie. 
Scopul examinării constă în compararea diverselor proprietăţi ale substanţe-
lor pentru a stabili dacă ele au origine sau sursă comună. Compararea pre-
supune realizarea testelor de fizică (există aproximativ 10 tipuri de teste, de 
la determinarea masei și densităţii și până la stabilirea indicelui de refracţie) 
care identifică „proprietăţile” (spre ex. schimbarea culorii) descriu modul în 
care substanţa „se comportă” atunci când intră în reacţie sau este combinată 
cu o altă substanţă, de obicei numită reagent sau solvent. Testele de comparare 
au ca rezultat estimări probabile (1:1000 rată de probabilitate sau p < .001, 
ceea ce înseamnă că există o șansă la o mie că mostra prezentată și modelul 
de comparaţie provin din surse diferite). Cu cât mai mică este rata de proba-
bilitate, cu atât mai mare este posibilitatea stabilirii certitudinii absolute sau 
„aproape” absolute. Un analist trebuie să cunoască (sau să consulte literatura) 
cât de frecvent „coincidenţele” se constată în natură, în ambianţa locului fap-
tei sau în cadrul populaţiei implicate. O probabilitate p< .0000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000 (60 de zerouri, reieșind 
din populaţia globului pământesc) înseamnă că nu există absolut nici o șansă 
ca eșantionul prezentat și mostra de comparaţie să provină din surse diferite.

Să realizăm o trecere în revistă a unor teste de comparaţie privind pro-
prietăţile fizice realizate în laborator:

·	Punctul de topire – orice substanţă are un punct fix de topire
·	Masa – greutatea substanţei după ce au fost luate în calcul efectele 

gravităţii
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·	Densitatea – masa substanţei după calcularea volumului sau mărimii
·	Indicele de refracţie – schimbarea direcţiei de propagare a undei de 

lumină de către o substanţă 
·	Culoarea –unele substanţe au toate culorile cunoscute şi înregistrate
Testele respective se desfășoară cu ușurinţă și permit determinarea relativ 

rapidă a coincidenţei sau lipsei acesteia, deși aceasta depinde în mare parte de 
substanţa dată. Este evident că testul care presupune stabilirea punctului de 
topire nu va fi realizat decât dacă expertul are la dispoziţie o cantitate mare 
de substanţă (reprezentând mostra), fiind însă oportună pentru examinarea 
prafului, lemnului, solului, mineralelor, metalelor sau altei materii. Punctul 
de solidificare, care de asemenea tinde să fie fix, este întotdeauna o alternati-
vă. Determinarea masei este un test potrivit pentru substanţele necunoscute. 
Densitatea și indicele de refracţie sunt potrivite pentru particulele de sol și sti-
clă. Indiferent de substanţă, mostra și modelul de comparaţie sunt cufundate 
sau lăsate să plutească în tuburi și amplasate unul lângă altul. Acestea conţin 
diferite lichide, iar expertul urmărește ca linia de plutire să coincidă în ambele 
tuburi (acesta este tehnica gradientului de densitate). Solul, vopseaua și multe 
alte materii au înregistrate toate culorile (cunoscute) în care se pot prezenta. 
Din geologie, spre exemplu, cunoaștem că există 2200 minerale, 1100 culori 
ale solului și doar 40 de roci obișnuite. Pe cale matematică s-a determinat că 
probabilitatea de a găsi două tipuri diferite de sol la o distanţă de 304,8 m este 
de 1:50.

Să facem, acum, o trecere în revistă a unor tehnici analitice de laborator 
pentru identificare:

·	Electroforeza – multe substanţe poartă o sarcină electrică
·	Spectrometria – absorbţia luminii de către o substanţă
·	Cromatografia – o metodă de separare a componentelor substanţelor
·	Spectrometria de masă – îmbinarea cromatografiei şi spectrografiei 
·	Absorbţia/Emisia atomică – spectrul culorilor atunci când atomii 

sunt excitaţi
·	Activarea neutronilor – măsurarea radioactivităţii radiaţiei gama
·	Difracţia de raze X – schimbarea direcţiei de propagare razelor X de 

pe planele atomice ale substanţelor.

ELECTROFOREZA presupune introducerea substanţelor într-un gel sau 
lichid, aplicând concomitent o sarcină electrică pozitivă și una negativă, for-
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ţând particulele substanţei să migreze transversal prin gel. Printre altele, este 
o cale rapidă și ușoară de separare a materiei organice de ce anorganică, deoa-
rece toate proteinele au sarcină electrică (și migrează la o viteză stabilită). Este 
frecvent folosită pentru testele de sânge și ADN.

SPECTROFOTOMETRIA se bazează pe teoria potrivit căreia lumina re-
prezintă o undă (și nu corpusculi) și pe principiul potrivit căruia substanţele 
selectiv absorb anumite frecvenţe (lungimile de undă) și reflectă sau transmit 
altele. Lumina care trece prin substanţă va avea o frecvenţă aproximativ egală 
cu cerinţele de energie a respectivei substanţe (capacitatea de absorbţie a foto-
nilor). Absorbţia selectivă a luminii de către o anumită substanţă se măsoară 
de spectrometru. Aceste dispozitive sunt constituite dintr-o sursă de lumină 
trecută printr-o prismă, prin mostră și ulterior conectată la un decoder (din 
electromagnetic în electric) care înregistrează rezultatul sub forma unui grafic 
liniar. Sursa de lumină poate fi: (1) ultravioletă; (2) lumină vizibilă; sau (3) 
infraroșie. Radiaţia infraroșie este cea mai des folosită, pentru că practic toate 
substanţele o absorb în mod particular. Razele ultraviolete și lumina vizibilă 
sunt folosite pentru probele simple, precum eșantioanele de droguri. Spectrul 
infraroșu a mii de substanţe au fost colectate, indexate și catalogate. Spectrul 
infraroșu poate fi echivalat cu „amprentele” microanalizei.

CROMATOGRAFIA – este bazată pe legea echilibrului a lui Henry, po-
trivit căreia un compus volatil (aflat în tranziţie din stare solidă, gazoasă sau 
lichidă) va avea un număr total fix de molecule care migrează și care stagnea-
ză. Fiecare substanţă atinge acest punct de echilibru la viteze diferite, denu-
mit timp de eluţie (care reprezintă separarea moleculelor componente). Există 
mașini care înregistrează acest „timp de eluţie” pentru diferite substanţe, prin 
aplicarea unei surse de căldură, unei mostre injectate printr-un tub sau came-
ră umplute cu gaz sau lichid (mediu purtător). Mașina respectivă se numește 
cromatograf. Se cunosc trei tehnici diferite prin care se realizează procede-
ul cromatografic: (1) cromatografia de gaze (GC- gas chromatography); (2) 
cromatografia de lichide de înaltă performanţă (HPLC – high-performance 
liquid chromatography); și (3) cromatografia de strat subţire (TLC – thin-la-
yer chromatography). Cromatografia de gaze reprezintă tehnica cea mai frec-
vent folosită pentru păr și fibre, dar aceasta vaporizează și distruge mostrele. 
Cromatografia de lichide de înaltă performanţă nu folosește o sursă de căl-
dură atât de puternică și este tehnica potrivită pentru materialele sensibile la 
căldură, precum explozibilii sau anumite categorii de droguri. Cromatografia 
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de strat subţire folosește ca mediu purtător o substanţă-gel (asimilându-se cu 
electroforeza) colorată, poziţionată vertical și care măsoară distanţa pe care 
spotul o parcurge de-a lungul plăcii de sticlă.

SPECTROMETRIA DE MASĂ reprezintă combinarea sau cuplarea cro-
matografiei de gaz la un spectrofotometru special care măsoară masa/sarcina. 
Componentele sunt în primul rând separate folosind cromatografia, iar ul-
terior transferate într-o cameră cu vid înaintat, unde sunt „bombardate” cu 
electroni de viteza mare, creând un efect de ionizare. Ionii se descompun rapid 
în fragmente mai mici care parcurg un câmp magnetic pentru măsurarea ma-
selor lor și determinării sarcinii ionilor. Nu există două substanţe care sa aibă 
un „model de fragmentare” identic evident în spectrul înregistrat. Prin urma-
re spectrometria de masă de asemenea poate fi considerată drept „amprentă” 
a microanalizei. 

ABSORBŢIA/EMISIA ATOMICĂ este un tip al spectrometriei care mă-
soară liniile separatoare sau breșele între diferitele culori ale spectrului produs 
de o sursă de radiaţie specifică mostrei.  Aceasta poartă denumirea de linie 
spectrală, iar tehnica se bazează pe analiza spaţiilor întunecate ale spectrului 
unei culori. Metoda cea mai frecvent folosită este analiza spectrului de emi-
sie. Mostra este plasată între doi electrozi de carbon cu aplicarea curentului 
electric. Radiaţia emisă este trecută printr-o prismă, amplasată pe o placă, iar 
liniile sunt înregistrate. Analiza spectrului de absorbţie solicită ca lumina sau 
sursa de căldură să fie reprezentată de același element din care este formată 
mostra, astfel trebuie sa ghicească sau să folosească această tehnică doar în 
scop de confirmare. Cuvântul atomic cu referire la aceste tehnici presupune 
faptul că absorbţia reprezintă saltul unui electron la o orbită mai înaltă, iar 
emisia – căderea electronului pe o orbită inferioară.

ANALIZA PRIN ACTIVARE CU NEUTRONI se întemeiază pe princi-
piul izotopilor. Un izotop al atomului este același element cu un număr egal 
de protoni, dar diferit de neutroni. Majoritatea elementelor au câte 2-10 izo-
topi cunoscuţi, unii sunt stabili, alţii – instabili. Cei instabili sunt radioactivi. 
Analiza prin activare cu neutroni constă în „bombardarea” unei mostre cu 
neutroni și măsurarea radioactivităţii izotopului. Întrucât cel puţin radiaţia 
gamma a fiecărui izotop cunoscut a fost indexată și catalogată, este relativ sim-
plu a crea o planșă reprezentând concentraţia în procente a fiecărui element 
– urmă materie, pe baza intensităţii diferite a razelor gamma. 
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DIFRACŢIA DE RAZE X poate fi aplicată cu mostre cristaline. Multe 
roci, minerale și soluri reprezintă cristale. Alte urme, precum sângele, pot fi 
transformate în cristale cu ajutorul iodului și altor substanţe similare. Crista-
lele sunt compuse din planuri atomice paralele care refractă razele X. Fiecare 
substanţă cristalină are propriul șablon al difracţiilor razelor X. Acesta este o 
altă metodă – „amprentă” a microanalizei.   

7.2 FIRELE DE PĂR, FIBRELE, PARTICULE DE VOPSEA ŞI STICLĂ 

Firele de păr sunt probabil cel mai important element al respectivei cate-
gorii de micro-urme. O strategie tipică de apărare constă în a afirma că părul 
de la faţa locului aparţine unui animal. Cu toate acestea, medicina legală poate 
stabili cu ușurinţă dacă părul aparţine omului sau animalului. Anatomia uma-
nă presupune acoperirea cu păr a unor zone ale corpului: cap, zona pubiană, 
piept, axile, barbă, sprâncene, gene, nas, urechi și zona feselor. Originea firelor 
de păr și de pe care parte a corpului ele provin pot fi stabilite cu ușurinţă. De-
terminarea culorii părului este metoda de bază în obţinerea unor probabilităţi 
rapide în acest sens.

   În SUA

7 din 10 oameni au păr şaten
1 din 7 oameni au păr blond

1 din 10 oameni au păr negru
1 din 16 oameni au păr roşcat

Este de asemenea frecvent aplicată analiza rasială a părului. Criterii-
le aici sunt (1) secţiunea transversală – indicând asupra formei secţiunii 
transversale atunci când firul de păr este tăiat; (2) pigmentul – substanţa 
colorantă; (3) cuticula – forma firului de păr la baza acestuia; şi (4) bucla – 
mulţimea buclelor naturale. 

Rasa: Secţiunea 
Transversală: Pigmentul: Cuticula: Mulţimea 

Buclelor:
Negroidă: plată dens fină Foarte multe

Caucaziană: ovală echilibrat medie Puţine 
Mongoloidă: rotundă castaniu groasă Inexistente 
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8. ODONTOLOGIA JUDICIARĂ13

Odontologia judiciară (care este de asemenea numită dentistică judiciară 
sau expertiza urmelor de dinţi și buze) implică în principal identificarea făp-
tuitorului prin compararea imaginii dentiţiei (a unui grup de dinţi) din fișele 
medicale cu imaginea urmei lăsate pe corpul victimei. În alte scopuri dentiștii 
sunt implicaţi în activitatea de înfăptuire a justiţiei, prin identificarea rămăși-
ţelor umane, constatarea medico-legală a traumei ţesuturilor cavităţii bucale, 
precum și depunerea mărturiilor în cauzele de malpraxis în stomatologie. Se 
impune a reaminti că urmele create prin mușcare au contribuit la introduce-
rea în 1975 a standardului Marx de admisibilitate a probei, care merită, proba-
bil, a fi citat în întregime (People v. Marx 1975):

 În realizarea comparării minuţioase și formarea concluziilor lor, experţii 
nu s-au bazat pe metode netestate, ipoteze nedemonstrate, pe intuiţie sau 
revelaţie. Mai degrabă aceștia au aplicat tehnici profesionale și știinţifice 
consacrate – raze X, tipare, microscopie, fotografie – pentru rezolvarea 
unei anume probleme, care, deși nouă, putea fi bine soluţionată prin 
aplicarea respectivelor metode. Pe scurt, declarând admisibilă proba, 
instanţa nu a trebuit să-și sacrifice independenţa sau bunul simţ în 
aprecierea acesteia. 

Identificarea după dinţi nu este nouă, datând de prin anul 66 e.n., pe tim-
pul guvernării lui Nero. După cum spune istoria, mama lui Nero, Agrippina 
a ordonat soldaţilor omorul lui Lollia Paulina, dispunând aducerea capului 
acesteia ca probă că ar fi fost moartă. Nefiind în stare să identice pozitiv ca-
pul, Agrippina a examinat dinţii din faţă și constatând că dintele decolorat a 
confirmat identitatea victimei. În timpul războiului revoluţionar din Statele 
Unite, chiar Paul Revere (un tânăr dentist) a contribuit la identificarea victi-
melor războiului pe baza punţilor dentare. Dinţii se distrug foarte greu și sunt 
rezistenţi la procesul de descompunere, de aceea identificarea prin statusul 
dentar poate fi realizată chiar și în circumstanţe extreme. Metoda a fost folosi-

13 Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O’Connor, Manager de Program, director al 
Homeland Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public 
și webmaster al Management Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la 
Universitatea de Stat Austin Peay (Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 
oconnort@apsu.edu , căruia i se aduc mulţumiri. 
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tă pentru identificarea lui Adolf Hitler și Eva Braun la sfârșitul celui de-al doi-
lea război mondial, după bombardarea a World Trade Center din New York, 
după asediul Waco Branch Davidien, precum și în rezultatul numeroaselor 
accidente de avion și calamităţi naturale. Statele Unite au un sistem bine dez-
voltat de ţinere a documentaţiei privind statusul dentar (Sistemul Universal), 
de aceea nu este surprinzătoare folosirea acestuia pentru identificarea rămă-
șiţelor unei victime oarecare („Jane Doe”). Este de asemenea posibil a stabili 
vârsta subiectului prin simpla investigare a dinţilor acestuia – metoda Gus-
tafson (căutarea a șase semne ale uzurii) sau metoda Lamendin (examinarea 
transparenţei rădăcinilor). În cadrul Sistemului Universal, fiecărui dinte îi este 
atribuit propriul număr, de la 1 la 32 și cele cinci suprafeţe ale fiecărui dinte 
sunt la fel clasificate.

 Toată documentaţia privind statusul 
dentar este bazată pe un sistem uni-
versal de numerotare şi conţine un 
volum impunător de informaţie.
Spre exemplu, se înregistrează:
Plombele
Extragerile
Structura suprafeţei/ configuraţia ră-
dăcinii
Dinţii adiacenţi
Dinţii deformaţi sau înclinaţi
Corespunderea acestor parametric 
antemortem şi postmortem certifică 
identitatea.

* Cuspids – canini (4); Bicuspids – 
premolari (8); molars – molari (12); 
incisors – incisivi (8)

Compararea urmei create prin muşcare este un procedeu relativ nou, da-
tând de prin mijlocul anilor ’70 ai secolului XX. Poliţiștii au observat că uneori 
la faţa locului, făptuitorii ar fi lăsat urmele lor de dinţi pe alimente, gume de 
mestecat, sau mai frecvent pe corpul propriilor victime, în special în cazurile 
de încăierare, viol, abuz asupra copilului și omor. Există șapte feluri de urme 
de dinţi (create prin mușcare) care pot fi clasificate în funcţie de patru nivele 
de imprimare:     
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1. hemoragie – un mic punct sângerând  
2. excoriaţie – urmă pe piele care nu afec-
tează/ afectează superficial ţesutul
3. contuzie – vase sangvine rupte, echimoză 
4. sfâşiere – străpungerea sau ruperea pielii
5. incizie – străpungere precisă a pielii 
6. smulgere – îndepărtarea pielii 
7. artefact – extirparea prin muşcare a unei 
părţi a corpului 

1. Clar definite – presiune sem-
nificativă
2. Evidente – presiune de nive-
lul întâi
3. Totalmente vizibile – presiu-
ne violentă
4. Sfâşiate – pielea este violent 
smulsă de pe corp 

Contuziile sunt cele mai frecvent întâlnite urme de dinţi create prin muș-
care, ale căror incizii oferă cele mai bune imagini tridimensionale ale dinţilor. 
Când smulgerile și artefactele pot fi combinate se pot, de asemenea, obţine 
imagini tridimensionale. Cauza Marx a implicat mușcături tridimensionale 
foarte clare. Ştiinţa criminalistică a investigării a gradului de imprimare impli-
că (cel puţin pentru nr. 3 și 4) menţionarea expresă a „violenţei”, iar aceste de-
poziţii pot fi folosite pentru demonstrarea stării psihice a acuzatului, circum-
stanţelor agravante, sau a comportamentului cu o deosebită cruzime. Urmele 
de dinţi lăsate prin mușcare pe corpul unei persoane în viaţă se deosebesc de 
cele imprimate pe un cadavru, astfel încât un expert în odontologia judiciară 
ar putea contribui la stabilirea timpului producerii atacului și/sau a timpului 
morţii. În general, cu cât urma de mușcare este mai pronunţată cu atât mai 
ușor expertul poate realiza comparaţia. Cauza apelată People v. Milone (Illino-
is, 1976) stabilește acest principiu în următoarea formulă: pentru a fi admisă 
proba cu urmele de dinţi, comunitatea știinţifică trebuie să o recunoască ca 
fiind de „buna calitate”. Aceasta presupune că proba cu urmele de dinţi cores-
punde standardului Frye cel puţin sub acest aspect.

8.1 CUM LUCREAZĂ ODONTOLOGIA JUDICIARĂ

Experţii în odontologie judiciară sunt chemaţi fie de medicii legiști, fie de 
poliţie, în mai multe jurisdicţii existând o tendinţă curentă de a crea proceduri 
urgente de chemare a acestora. Ce se întâmplă atunci când cineva descoperă 
o plagă mușcată în timp ce realizează autopsia sau examinează cadavrul la 
faţa locului? Deși urma lăsată de dinţi poate fi fotografiată sau chiar exciza-
tă de pe corpul celui decedat, este mai bine a lăsa examinarea acestora (care 
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trebuie să se realizeze cât de curând posibil) pe seama stomatologului com-
petent. Unul din primele lucruri care ar trebui făcute de odontolog este obţi-
nerea unei mostre de salivă din mușcătură. Evident, prelevarea poate fi făcută 
și de alţii, dar odontologul asigură că extragerea salivei nu va afecta calitatea 
urmei de dinţi examinate. În cele ce urmează odontologul va face fotografii. 
Este o tehnică acceptată de toţi experţii, fiind deosebit de important a stabili 
iluminarea, culoarea și unghiul camerei în modul corespunzător. O riglă bi-
dimensională (de standard ABFO (American Board of Forensic Odontology 
– Consiliul American de Odontologie Judiciară)) trebuie să fie prezentă în 
cadru. Un unghi de 90º a aparatului de fotografiat este cel mai potrivit pen-
tru suprafeţele plate, în timp ce unghiul de 40o generează o distorsionare de 
25% a imaginii plăgii mușcate. În continuare odontologul va realiza multiple 
imprimări, modelări sau mulări ale mușcăturii, având accesul la o varietate 
de materiale din care să aleagă: guma, cauciucul, materialul plastic sau praful 
potrivit pentru a realiza mulajul. Unii experţi folosesc așa-numita metodă Do-
rion, care pledează pentru extragerea ţesutului mușcat în scopul examinării 
microscopice, computerizate sau radiologice. În acest sens, există programe 
computerizate specializate pentru analiza urmelor de dinţi lăsate prin mușca-
re. Odată ce bănuitul este reţinut, odontologul va realiza una sau mai multe 
imprimări ale dinţilor acestuia, comparându-le cu cele făcute la locul faptei, 
iar în cazul în care expertul este chemat pentru a face declaraţii el își va expune 
opinia privind probabilitatea coincidenţei. Instanţele s-au pronunţat asupra 
constituționalității prelevării forţate a imprimărilor dentare de la acuzat, așa 
precum au decis pentru majoritatea mostrelor biologice provenite de la bănu-
iţi (Schmerber v. California). 

Teoria potrivit căreia nu există două guri asemănătoare (până și cele ale ge-
menilor monozigoţi sunt diferite), iar dinţii ca și instrumentele posedă urme 
identificatoare, se află la baza odontologiei judiciare. Un rol aparte în acest 
sens îl are mecanica mișcării maxilarului și folosirea limbii. În interiorul ca-
vităţii bucale, maxilarul inferior (mandibula) este mobil și, ca regulă, este cel 
care imprimă forţă procesului de mușcare. Maxilarul superior (maxila) este 
staţionar, fixând și etirând pielea, dar atunci când pielea este tăiată sau ruptă 
dinţii superiori pătrund mai adânc. Majoritatea urmelor de dinţi lăsate prin 
mușcare descriu grafic o curbă, unde cel puţin dinţii superiori au rămas im-
primaţi.

Pielea este elastică tinzând să alunece în direcţia lungimii dinţilor supe-
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riori până când rămâne fixată. În funcţie de particularităţile victimei, unele 
urme de dinţi create prin mușcare se pot păstra timp de ore sau zile, dar toate 
se modifică odată cu trecerea timpului. Fotografierea acestor urme la inter-
vale de ore sau zile stabilite face parte din protocolul standard recomandat 
de ABFO. Urmele create prin mușcare se modifică sau sunt distorsionate și 
atunci când poziţia victimei se schimbă, de aceea expertul în odontologie ju-
diciară poate contribui la determinarea modului în care făptuitorul a deplasat 
corpul sau cadavrul. 

8.2 PROBLEME ŞI CONSTROVERSE

Este puţin probabil ca contestarea calificărilor odontologului să aibă re-
zultat pozitiv în instanţa de judecată, dată fiind multitudinea aprecierilor și 
constatărilor date de instanţă acestui gen de expertiză. De asemenea, este în-
doielnic faptul că un odontolog criminalist va conlucra cu un organ de aplica-
re a legii pe o normă de muncă întreagă. Atestarea de către Consiliu (ABFO) 
a odontologului impune o asemenea conlucrarea, de rând cu participarea ca 
observator la autopsii, lucrul asupra a 25 de cazuri și acumularea a 350 puncte 
de calificare, obţinute ca rezultat al participării la întruniri, conferinţe, etc. 
Certificatul este oferit numai după parcurgerea etapei finale a susţinerii cu 
succes a examenului, fiind valabil pentru un termen de 5 ani. 

O chestiune importantă ţine de problema protocolului standard. Acesta 
pare a fi domeniul în care unii experţi, se pare, urmează calea lor formulând 
metode proprii. Se constată și o deosebire la nivel de asigurare tehnică, astfel 
încât unii stomatologi au acces la dispozitive sofisticate de laborator, iar alţii 
– nu. 

Investigaţiile „oarbe” fie nu sunt făcute, fie au impact negativ asupra pro-
fesiei. În cadrul unei investigaţii „oarbe” mai multor experţi li se va oferi (fără 
ca aceștia să cunoască) același material spre examinare și comparare, fiind 
posibil ca aceștia să ajungă, însă, la concluzii diferite. Unii experţi nu au aplicat 
metoda punctelor de comparaţie, dar s-au bazat pe aprecieri probabile date 
după propria lor convingere. Există o tratare la nivel mediu de către doctrină 
a odontologiei judiciare, în special cercetări publicate în revistele de speciali-
tate, dar acest domeniu urmează să parcurgă o cale lungă până când multe din 
aserţiunile sale pot fi considerate ca fundamentate știinţific. 
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9. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND  
PSIHOLOGIA JUDICIARĂ14

Psihologia judiciară este un domeniu practic al psihologiei și dreptului 
bine consolidat, dar pe alocuri greșit interpretat. Apărarea întemeiată pe ires-
ponsabilitatea subiectului își are originea în Anglia și anume în Cauza Daniel 
M’Naghten (1843) în care acesta a omorât prin împușcare secretara primului-
ministru, iar testul M’Naghten (the M’Naghten test) vizând alienaţia a fost 
folosit în multe state inclusive SUA, până în 1962.

Bartol & Bartol (2004:8) definesc psihologia ca „demers investigativ care 
examinează aspecte ale comportamentului uman direct legate de procesul ju-
diciar și practica profesională din cadrul acestuia, sau în legătură cu acesta; un 
sistem legal care cuprinde atât dreptul civil cât și cel penal”. Acești autori con-
tinuă prin a spune că psihologia judiciară include: „investigaţii, studii, evalu-
ări, oferirea de sfaturi avocaţilor, formularea de avize consultative, depoziţii și 
mărturii, care contribuie la rezolvarea litigiilor legate de viaţă sau proprietate, 
în cazuri deduse curţilor sau altor instanţe legale și cuprinde atât situaţiile care 
s-au produs până a se ajunge în instanţă, cât și cele care urmează unei decizii 
judiciare”.

Problema de bază în definirea psihologiei judiciare, vizând atribuirea unei 
sfere mai largi sau mai înguste, constă în faptul că cei implicaţi în justiţia pena-
lă militează pentru o definire mai restrânsă, solicitând ca domeniul respectiv 
să reflecte mai multă „cercetare” și mai puţină „practică”, prima reprezentând 
ceva de care practicienii sunt prea ocupaţi pentru a se interesa, iar ultima ur-
mărind a evita atribuirea calităţii de psiholog judiciar unei persoane care este 
doar un psiholog clinician având o anumită competență în materie juridică.

Una din distincţiile fundamentale dintre un psiholog și un psihiatru constă 
în faptul că cel din urmă are licenţă care îi permite să prescrie medicamente, 
deși există o „mișcare” în 30 de state din SUA, pentru a acorda acest drept 
și psihologilor. Se aplică și alte restricţii reieșind din calificarea educaţională 

14 Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O’Connor, Manager de Program, director al 
Homeland Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public 
și webmaster al Management Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la 
Universitatea de Stat Austin Peay (Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 
oconnort@apsu.edu , căruia i se aduc mulţumiri. 
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(studiile realizate), dar acestea nu sunt uniforme dată fiind practica impună-
toare în domeniu. În esenţă, un psihiatru sau un psiholog clinician este soli-
citat pentru a depune declaraţii în privinţa alienaţiei sau a diferitor tipuri de 
tulburări psihice. Neurologii și neuropsihologii sunt implicaţi atunci se reali-
zează examinări în raze X, scanări computerizate și imagistică prin rezonan-
ţă magnetică în cauze de funcţionară deficitară la nivel superior (cognitivă, 
executivă) . Acestora li se interzice uneori să facă declaraţii care ar consta în 
anticiparea periculozităţii, întrucât aspectul dat ţine, de obicei, de competen-
ţa profesorilor criminologi. Un psiholog licenţiat poate fi implicat în testarea 
psihometrică sau în unele chestiuni vizând capacitatea de a apărea în faţa in-
stanţei/ de a fi judecat (deși multe state împuternicesc psihiatrul sau psiholo-
gul clinician în acest sens, în special în cazurile care ar presupune aplicarea 
pedepsei cu moartea). Un psiholog practician ar fi în mod obișnuit implicat în 
examinarea stării psihice, în programele de angajament civil sau de tratament 
și cele vizând potenţialul de reabilitare (o educaţie formală în materie de jus-
tiţie penală se apreciază ca fiind utile în sensul dat). Psihologia judiciară cu-
prinde toate cele sus-menţionate și chiar mai mult, inclusiv responsabilitatea 
redusă (responsabilitatea penală), circumstanţele agravante sau atenuante la 
darea unei sentinţe, problemele psihologice la locul de muncă (riscul, discri-
minarea, etc.) și aspecte legate de funcţionarea instanţei (selecţia juriului, exa-
minarea de către juraţi a anumitor „probe”, publicitatea prejudiciară, audierea 
martorilor oculari, etc.). Lista care urmează conţine cele mai frecvente funcţii 
pe care un psiholog judiciar le-ar putea îndeplini:

·	Evaluarea psihologică şi depunerea declaraţiilor în calitate de expert 
în chestiunile ce ţin de capacitatea de a fi judecat, alienaţie, renunţa-
rea la drepturile oferite prin precedentul Miranda, responsabilitatea 
penală, atenuarea pedepsei cu moartea, sindromul femeii maltratate, 
alte sindroame, dependenţa de droguri şi tulburările sexuale

·	Evaluarea, tratamentul şi consultarea persoanelor ce prezintă riscul 
unui comportament agresiv în comunitate, la locul de muncă, în in-
stituţiile de tratament sau cele corecţionale, precum şi examinarea şi 
selectarea candidaților la o anumită funcţie în cadrul organelor de 
ocrotire a normelor de drept

·	Evaluarea şi depunerea declaraţiilor în cauze civile asupra circum-
stanțelor vizând prejudiciul cauzat persoanei, custodia copilului, dis-
criminarea la angajare, handicapul mintal, responsabilitatea pentru 
produse, malpraxisul, angajamentul civil şi tutela
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·	Cercetarea, depunerea declaraţiilor şi consultarea în cazurile privind 
problemele de natură psihologică care influenţează procesul judiciar, 
precum declaraţiile martorilor oculari, selectarea juraţilor, audierea 
copiilor, amintirile reprimate, publicitatea prejudiciară şi evaluarea 
competenţelor altor experţi-martori

·	Cercetarea şi elaborarea teoriilor criminologice, inclusiv constituirea 
şi implementarea programelor de intervenţie, prevenire şi tratament 
pentru făptuitorii minori, precum şi consultarea victimelor infracţi-
unii.

9.1 ADMISIBILITATEA REZULTATELOR EXPERTIZEI PSIHOLOGICE

Standardul Statelor Unite:
Standardele stabilite de Regulile Federale privind Probatoriul (Federal 

Rules of Evidence – FRE)
1. Declaraţiile în materie de psihologie trebuie să fie relevante pentru 

constatarea unui anume fapt, într-un caz în care acesta ar fi mai mult 
sau mai puţin probabil fără aceste declaraţii. Pe scurt, psihologia ar 
trebui să asiste pe cel ce stabilește faptele și nu pe cel ce aplică legea. Spre 
exemplu, alienaţia este un concept juridic.

2. Declaraţiile în materie de psihologie trebuie să se refere la starea psi-
hică, personalitatea sau caracterul acuzatului, și oricare dintre acestea 
ar trebui să fie disputate până la admiterea unei asemenea mărturii.

3. Valoarea probantă a mărturiei psihologice ar trebui să depăşească 
impactul ei prejudiciabil. Juraţii sunt deseori impresionaţi de califică-
rile expertului sau de rezultatul testării psihometrice, de aceea instanţa 
trebuie să fie asigurată de faptul că valoarea depoziţiilor este mai mare 
decât influenţa expertului asupra juriului.

4. Expertul trebuie să posede competenţă în domeniul şi cazul dat. 
Aceasta ar însemna atât studii de specialitate, cât și experienţa care 
permit calificarea subiectului drept expert. Dacă un expert are titlul de 
master, dar puţina experienţă (un an de stagiu profesional) el se consi-
deră mai puţin calificat decât un alt expert care este doar licenţiat, dar 
care deja a depus declaraţii în calitate de expert în 40 de cazuri similare.
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Aspecte etice: Principiile directoare de specialitate pentru psiho-
logii judiciari depăşesc Principiile Etice ale Psihologilor adoptate de 
Asociaţia Psihologică Americană şi reprezintă un cod dezirabil de 
etică pentru cei care se prezintă ca psihologi implicaţi în realizarea 
expertizei profesionale în cadrul sistemului de justiţie. Următoarele 
domenii fundamentale sunt acoperite:

·	RESPONSABILITATE – serviciile şi/sau produsele trebuie ofe-
rite de o manieră corectă, responsabilă, reflectând cele mai înal-
te standarde ale profesiei.

·	COMPETENŢA – serviciile trebuie oferite numai în acele sfere 
ale psihologiei în care subiectul are educaţie, experienţă, de-
prinderi sau cunoştinţe specializate.

·	RELAŢIILE – structura taxelor precum şi costurile anticipate 
trebuie să constituie obiectul unui contract prealabil, evitând 
taxele pentru împrejurări neprevăzute; un anumit volum de lu-
cru ar trebui să fie realizat pro bono, iar clienţii trebuie să fie in-
formaţi despre drepturile lor, dându-şi consimţământul numai 
în cunoştinţă de cauză.

·	CONFIDENŢIALITATE – toate eforturile trebuie depuse pen-
tru păstrarea confidenţialităţii oricărei informaţii care nu impi-
etează direct asupra scopului legal al serviciilor oferite.

·	METODELE – ar trebui utilizate standardele acceptate ştiinţific 
şi clinic pentru investigaţiile ştiințifice/empirice, pentru testa-
rea activă a ipotezelor contrare plauzibile, minimalizarea în-
temeierii concluziilor pe cele auzite, precum şi asigurarea unei 
precauţii absolute la întocmirea rapoartelor sau altei documen-
taţii, gradul de detaliere şi calitate a acestuia trebuie să fie mai 
înalt decât standardul general al practicii clinice. 

·	COMUNICĂRILE – toate eforturile rezonabile trebuie depuse 
pentru a corecta orice dezacord, abuz sau denaturare a produ-
selor, probelor şi mărturiilor, evitând orice declaraţii în afara 
procesului.
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9.2 UNELE DOMENII PRACTICE ALE PSIHOLOGIEI JUDICIARE 

O listă quasi-completă a tuturor sferelor activităţii practice, la care psiho-
logia judiciară a avut o contribuţie unică, cuprinde: estimarea riscului, luând 
în consideraţie potenţialul de violenţă și gradul de periculozitate; înţelegerea 
comportamentului criminal, psihologia agresiunii și delincvenţa juvenilă; 
selectarea și comportamentul juraţilor; acurateţea declaraţiilor martorilor 
oculari; psihologia recunoașterii și a falsei recunoașteri; măsura și evaluarea 
capacităţii juridice (de ex. de a apărea în faţa instanţei) și alienaţia; violenţa 
domestică și dreptul familiei inclusiv evaluările vizând custodia; prevenirea și 
tratarea comportamentului antisocial. În cea mai mare parte lista respectivă 
cuprinde temele cele mai importante. Secţiunile care urmează fac o scurtă 
prezentare generală a unor subramuri ale domeniilor date. 

9.3 DECLARAŢIILE MARTORILOR OCULARI 

Foarte puţini psihologi încearcă să-și contureze un singur domeniu de spe-
cialitate înţeles ca unicul asupra căruia vor fi dispuși a face declaraţii. Această 
muncă este de regulă neplătită, spre deosebire de psihologia generală, a cărei 
specialiști sunt plătiţi. Teoria care studiază martorii oculari este unul din aces-
te domenii. Potrivit estimărilor, există peste 4250 condamnări anuale eronate 
datorate identificărilor sincere, deși inexacte ale martorilor oculari. Acest fapt 
a determinat multe instanţe să considere necesară invitărea unui psiholog pen-
tru a face depoziţii în privinţa percepţiei și memorării. Psihologilor atestaţi în 
psihologie judiciară nu li se permite să facă depoziţii în privinţa acurateței de-
claraţiilor unui anume martor, pot opina doar asupra neîncrederii în acestea, 
reieșind din particularităţi inerente martorului ocular în general. Li se permi-
te să explice mecanismul de percepţie, procesare, memorare și reamintire și să 
descrie cercetările empirice care au fost realizate în privinţa acestor subiecţi. 
În cazul victimelor, regula este că un psiholog își poate expune părărea asupra 
faptului de ce victima abuzului de copii, violenţei domestice sau a violului 
deseori întâlnește dificultăţi în amintirea incidentelor din trecutul lor. Cu toa-
te acestea, ei nu pot declara dacă victima a fost abuzată, maltratată sau violată, 
deși juraţii de obicei își formează opinia în acest sens.

Unele state nu admit ca psihologii criminaliști să declare în general în pri-
vinţa identificării de către martorii oculari, invocându-se că astfel se intervine 
în sfera de competenţă a juraților; unele consideră că nu sunt compatibile tes-
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tului Frye; iar altele limitează considerabil sfera depoziţiilor la circumstanţe 
generale potrivit FRE, reprezentând o chestiune de ordine generală în audie-
rile prealabile conform standardului Daubert.

Mărturiile expertului implică o discuţie cu privire la factorii evenimentului 
(durată, complexitate și violenţă). Martorii oculari de obicei supraapreciază 
durata. Factorii personali sunt, de asemenea, implicaţi (stresul, concentraţia 
asupra armei și așteptarea). Psihologii au formulat și un termen care repre-
zintă legătura dintre stres și memorie: legea lui Yerkes-Dodson. Așteptarea 
se referă la prejudecăţile personale, culturale și la stereotipuri. Mai mult de 
jumătate din victimele care nu și-au văzut sau măcar auzit atacatorul conside-
ră ca acesta a fost un negru. Memoria este de asemenea afectată de factorii de 
depozitare. Un psiholog, Eliyabeth Loftus, a fost cea care a iniţiat cercetările 
în acest sens, demonstrând particularitatea minţii de a completa golurile (cu 
anumite cuvinte sau inexactităţi). Există, de fapt, o corelaţie negativă între în-
crederea martorului și exactitate. În final, factorii de reamintire au și ei un rol, 
iar psihologii sunt deosebit de critici în raport cu prezentările spre recunoaș-
tere realizate de poliţie, identificând rapid procedurile sugestive sau aplicarea 
altor forţe sociale.

9.4 CAPACITATEA DE A APĂREA ÎN FAŢA INSTANŢEI 

În cazul în care conduita iraţională a acuzatului este cunoscută fie de orica-
re din părţi, fie este observată de către instanţă, se ridică problema capacităţii 
(un concept juridic) și posibilităţii de a-și asista avocatul. În asemenea cazuri 
trebuie desfășurată o audiere specială cu privire la capacitate. Experţii în psi-
hologie judiciară deseori fac declaraţii în cadrul acestor audieri. Incapacitatea 
este diferită de alienaţie. Dacă acuzatul este găsit incompetent (Incapabil de a 
apărea în faţa instanţei) nu se mai desfășoară nici un proces în privinţa aces-
tuia. Dacă acuzatul este găsit capabil, procesul se va începe, moment în care se 
ridică problema alienaţiei. Capacitatea se referă la starea psihică la momentul 
procesului, alienaţia – la starea psihică la momentul comiterii infracţiunii.

Determinarea capacităţii de regulă are loc pe parcursul examinării într-o 
instituţie psihiatrică de stat sau în secţia de psihiatrie judiciară a instituţiilor 
de corecţie. Alteori, instituţiile private sunt implicate. Cel internat este intervi-
evat pe parcursul unei perioade de câteva zile, iar uneori – săptămâni. Testări 
psihometrice și neurologice vor fi de asemenea realizate. Retardarea mintală, 
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amnezia și formele ușoare ale tulburărilor psihice nu sunt considerate de către 
instanţe drept probe de incapacitate. În general instanţele vor desfășura pro-
cesul în privinţa persoanei, chiar dacă psihiatrii consideră că aceasta este inca-
pabilă. Dacă subiectul este declarat incapabil, instanţa îi va obliga, în temeiul 
angajamentului civil, de a recurge la reabilitare cu medicamente și/sau terapie, 
pentru ca aceștia să se restabilească la un nivel care ar permite constatarea ca-
pacităţii de a fi judecat. Psihologii sunt frecvent plătiţi pentru a restabili starea 
mintală a subiectului la nivelul capacităţii de a apărea în faţa instanţei, ceea ce 
în multe privinţe reprezintă un conflict de interese direct, dacă ei anterior au 
făcut declaraţii privind necesităţii de a supune persoana tratamentului și le-a 
acordat asistență la propria clinică sau la cea a unui coleg.

Programele de tratament se împart în trei categorii: tradiţionale (medi-
camente, terapie familială, recuperarea substanţei); contemporane (terapie 
cognitivă, biofeedback, psihoeducaţie); vizate (abordări comportamentale de 
restabilire a capacităţii, inclusiv jocurile de rol și procesele simulate). Apro-
ximativ în 50-75% din cazuri tratamentul este eficient, sub aspectul creșterii 
nivelului de funcţionalitate astfel încât persoana să poată fi judecată.

    
9.5 ALIENAŢIA

Atât “echilibrul mintal/responsabilitatea” cât și “alienaţia/ iresponsabilita-
tea” sunt termeni juridici, iar experţii psihologi judiciari și psihiatrii trebuie 
sa-și relaţioneze limbajul știinţific cu aceștia. Instanţele definesc în mod diferit 
alienaţia/iresponsabilitatea și solicită teste diferite. Există cel puţin 5 teste dife-
rite în diferite jurisdicţii din SUA: 

1. Testul M’Naghten (1843) – este cel mai dificil de a fi satisfăcut de apă-
rare. În realitate acesta constă din două teste: primul – determinarea 
faptului că acuzatul suferea de o tulburare psihică; al doilea – pro-
barea că la momentul săvârşiri infracţiunii acuzatul nu putea să facă 
diferenţa între bine şi rău.

2. Testul impulsului irezistibil (1844) – urmăreşte explorarea imposi-
bilităţii acuzatului de a proceda altfel, în cazul tulburărilor sau sin-
droamelor compulsive. Se referă la lucrurile pe care oamenii le fac 
deşi cunosc că este greşit/rău/ prejudiciabil.

3. Testul Durham (1954) – este un test, la care, în mare parte, s-a renun-
ţat şi care pune problema dacă infracţiunea este rezultatul unei boli 
psihice.
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4. Testul A.L.I. (1970) – formulat de Institutul American de Drept (Ame-
rican Law Institute – A.L.I.) urmăreşte a stabili dacă la momentul să-
vârşirii infracţiunii, ca rezultat al unei boli psihice, subiectul nu avea 
suficientă capacitate/discernământ pentru a aprecia caracterul penal 
prejudiciabil al faptei sale sau de a se conforma cerinţelor legale.

5. Testul Federal (1982) – a fost codificat în 1984 în Actul de reformare 
privind apărarea în caz de alienaţie şi implică stabilirea faptului dacă 
o boală psihică gravă a determinat imposibilitatea subiectului de a 
aprecia caracterul prejudiciabil al faptei sale.

Nu este cazul, în contextul dat, de a pătrunde în labirintul reglementări-
lor juridice cu privire la alienaţie/iresponsabilitate, dar problema principală 
pe care o întâmpină majoritatea este determinarea axei temporale a diferitor 
teste în materie. Cea mai frecvent întâlnită confuzie constă în considerarea 
testului Durham drept echivalent modern al testului M’Naghten, deși parţi-
al, aserţiunea poate fi considerată corectă. Cerinţa de „cunoaștere” a testului 
M’Naghten a fost iniţial înlocuită cu standardul de „înţelegere” a lui Freeman 
și „boala sau deficienţa mintală” (două lucruri diferite) au fost înlocuite de 
elementele regulii A.L.I. și nu de testul Durham, care din 1954 și până în 1972 
exista doar în districtul Columbia. Deficienţa mintală se consideră, de obicei, 
ca purtând un caracter permanent, în timp ce boala psihică nu este în mod 
necesar cronică. Testul M’Naghten se referea anume la deficienţele mintale. El 
solicita proba stării incurabile a subiectului. Psihologia modernă este în tota-
litate preocupată de boala psihică, iar psihologii rareori cred în incurabilitate. 
Durham are mai multe puncte de tangenţă cu Freeman, Wolff și alte câteva 
cazuri care au generat standarde de tipul responsabilităţii reduse, impulsului 
compulsiv și înţelegerea substanţială. Există, de asemenea un test M’Naghten 
revizuit orientat spre posibilităţile de tratament al refractarilor cu dereglări de 
personalitate cu caracter antisocial, sociopatie sau psihopatie.
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10. CERCETAREA DOCUMENTELOR SUSPECTE DE FALS15

Un document „suspect” reprezintă orice semnătură, scriere de mână, dac-
tilografiere sau un alt însemn a căror autenticitate este disputabilă sau îndo-
ielnică. Scrisorile, cecurile, permisele de conducere, contractele, testamentele, 
înregistrările electorale, pașapoartele, petiţiile, scrisorile de ameninţare sau 
cele ale sinucigașilor, biletele de loterie – sunt cele mai frecvent întâlnite do-
cumente suspectate de fals. Din perspectivă istorică, cercetarea documentelor 
suspecte de fals a constituit o profesie inclusivă „care se referea la tot”, pentru 
ca până și așa-numiţii pseudo-experţi (în chiromanţie și prezicerea viitorului) 
erau uneori bineveniţi. Chiar și astăzi, acest domeniu în SUA, este un pic afec-
tat de criza lipsei de identitate, putând fi identificate cel puţin opt domenii/
sfere diferite sau conexe:

·	 Examinatorii documentelor suspecte – Un examinator al documen-
telor analizează orice act suspectat de fals, poate răspunde la mai 
multe întrebări decât cele ce vizează autorul acestuia, fiind limitaţi 
doar de posibilităţile de acces la tehnica de laborator.

·	 Datarea – este activitatea care implică verificarea vechimii documen-
tului şi a valorii acestuia sau a unui obiect. Este uneori realizată de 
examinatorii documentelor şi poate constitui o analiza la fel de com-
plicată ca şi aplicarea metodei datării cu carbon. 

·	 Anchetatorii fraudelor – activitatea desfăşurată de aceştia deseori se 
suprapune cu cea realizată de examinatorii documentelor şi se con-
centrează pe aspectele legate de „traseul banilor” şi intenţia crimi-
nală.

·	 Specialiştii în hârtie şi cerneală – sunt experţi de stat sau privaţi care 
datează, caracterizează, stabilesc sursa şi/sau cataloghează diferite 
tipuri de hârtie, filigrane, cerneluri, cartuşe ale aparatelor de impri-
mat/copiat ale faxului sau computerului, etc., făcând apel la metode-
le chimice. 

·	 Specialiştii în falsuri – experţi de stat sau privaţi care analizează tex-
tul alterat, şters, modificat sau a documentelor ori fotografiilor pre-

15 Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O’Connor, Manager de Program, director al Homeland 
Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public și webmaster al Mana-
gement Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la Universitatea de Stat Austin Peay 
(Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 oconnort@apsu.edu , căruia i se aduc mulţumiri. 
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lucrate, folosind radiaţia infraroşie, echipament spectrografic costi-
sitor, fie tehnologii digitale. 

·	 Analiştii scrisului de mână – sunt, ca regulă, experţi în psihologie 
care determină trăsăturile de personalitate reieşind din modelele de 
comparaţie ale scrisului de mână, numiţi, de asemenea, grafologi sau 
grafo-analişti; Stilistica criminalistică are acelaşi scop, dar porneşte 
de la semantică, ortografie, vocabular, sintaxă şi frazeologie.

·	 Analiştii textului dactilografiat – sunt experţii în materie de origine, 
construcţie şi modelul folosit în materialul dactilografiat.

·	 Anchetatorii infracţiunilor informatice – un grup în devenire care 
are legătură cu cercetarea documentelor suspecte prin unele proce-
duri comune de investigare şi declarare. 

Este, probabil, o încercare zadarnică de a demarca și delimita cu stricteţe 
anumite sfere ale cercetării documentelor suspecte, întrucât întotdeauna vor 
exista suprapuneri, evoluţii și, poate, controverse. 

10.1 BAZELE EXAMINĂRII 

Cel mai important aspect constă în înţelegerea a ceea ce expertul va căuta, 
avându-se în principal în vedere chestiunea caracteristicilor de clasă versus 
caracteristicile individuale.

Pe scurt, caracteristicile de clasă, care sunt frecvent depistate la faţa locu-
lui, implică doar atribuirea probei la un anume grup (spre exemplu la grupul 
celor cu anumite trăsături de personalitate), neidentificând o singură sursă. 
O astfel de probă poate fi folosită prin coroborare sau în calitate de probă 
indirectă, problema legată de probatoriu referindu-se la inexistenţa sau exis-
tenţa unui număr mic modele matematice care să estimeze probabilitatea în 
raport cu probele din aceeași clasă. Expertul trebuie să își expună părerea prin 
formule de tipul „relativ sigur”, neputând face aprecieri de genul „în 95% din 
cazuri” sau „cu un raport de probabilitate de 300:1”. Caracteristicile individu-
ale descriu proba din punct de vedere al provenienţei dintr-o sursă comună cu 
un nivel sporit de probabilitate. Nu înseamnă că proba indică în mod direct 
asupra ceva sau asupra cuiva, ci că formulează concluzia inevitabilă, bazată 
pe calcule matematice ori o probabilitate suficient de ridicată pentru a sfida 
înţelegerea umană, susţinută în același timp de opinia unui expert știinţific.
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10.2 FUNDAMENTELE TEORETICE 

Experţii în domeniul cercetării documentelor suspecte apelează la o mulţi-
me principii știinţifice din diverse ramuri. Una din primele încercări de iden-
tificare a principiilor generale a fost realizată cu ocazia studiului „ Documen-
tele suspecte” ale lui Albert Osborn în 1910, realizat în temeiul comparației 
scrisului de mână că probă a caracteristicilor individuale. Parafrazând, princi-
piile respective ar fi următoarele:

1. Caracteristicile (cele mai) identificatoare sunt cele care derogă cel 
mai mult de la stilul obişnuit sau cel mediu la nivel naţional (siste-
mul naţional);

2. Caracteristicile repetitive, greu observabile, ar trebui căutate în pri-
mul rând, oferindu-li-se cea mai mare greutate;

3. Similitudinile stabilite în cadrul sistemului naţional sau cele obiş-
nuite prin ele însele nu sunt suficiente pentru fundamentare de con-
cluzii;

4. Identificarea se face în rezultatul îmbinării caracteristicilor particu-
lare, obişnuite şi a celor ieşite din comun; 

5. Este imposibil a stabili cum s-au dezvoltat caracteristicile neobiş- 
nuite sau cele particulare;

6. Oamenii admit lucruri pe care nu le conştientizează în vorbirea, ges-
turile sau scrisul lor;

7. O caracteristică individuală poate fi rezultatul unei erori omise de 
un profesor;

8. Multe caracteristici sunt rezultatul influenţei sau copii ale unui mo-
del odată admirat.

Teoria psihologică a comparaţiei scrisului de mână este în curs de dezvol-
tare. Copiii învaţă prin copierea oricărui stil de scriere la modă la acel moment 
și care le este predat din cărţi de către profesori. Acest stil poartă denumirea de 
stil obișnuit sau stil naţional și, aproape pe întreg parcursul secolului XX, aces-
ta a fost sistemul Palmer sau Zaner-Blosser pentru cursiv. Astăzi, fie nu există 
un sistem, fie sunt mai multe. Pe măsură ce copilul crește, actul de scriere 
devine un efort involuntar și începe să dobândească forme uzuale care îl deo-
sebesc de toate celelalte, lucru evident mai ales în ceea ce privește literele mari 
și numerele. Scrisul de mână are caracteristici individuale datorită faptului 
că reprezintă, în mare parte, un comportament inconștient. Scrisul de mână 
inconștient la doi oameni nu este niciodată identic. Factorii mecanici și fizici, 



80

la fel ca și cei psihici, reduc la maxim probabilitate regăsirii unuia și aceluiași 
scris la două persoane diferite. Este, deci, important, ca mostrele, exemplarele, 
sau modelele de comparaţie (toate sunt termene-sinonime pentru cazul do-
cumentelor a căror origine este cunoscută) să fie obţinute în condiţii cât mai 
apropiate celor în care a fost creat documentul disputat, dubios sau original 
(toate sunt termene-sinonime pentru cazul documentelor suspecte de fals). 
Aceste condiţii constituie o parte impunătoare a ceea ce este denumit standard 
de comparaţie:

·	Este necesară o precauţie deosebită pentru a evita modelele de com-
paraţie care sunt în mod deliberat scrise într-o manieră primitivă, 
nenaturală, sau concepută pentru a deghiza stilul obişnuit al scrip-
torului;

·	Trebuie sa fie asigurat un număr suficient de modele de comparaţie, 
chiar câteva pagini dacă este necesar, chiar şi în mod repetat pentru 
a realiza multiple comparaţii ale unei caracteristici sau ale combina-
ţiilor de caracteristici obişnuite şi inedite;

·	Mostrele trebuie să fie dobândite în limitele a doi-trei ani de la scrie-
rea în litigiu în vederea excluderii schimbărilor care ar fi putut inter-
veni pe parcursul timpului sau odată cu înaintarea în vârstă;

·	Mostrele trebuie să includă acelaşi text dictat, cuvinte sau fraze din 
documentul original (dar sub nici o formă documentul suspect nu 
trebuie arătat celui care urmează să scrie);

·	Pixul (instrumentul de scris) şi hârtia, la fel ca şi poziţia de scris tre-
buie sa fie identice sau cât mai apropiate de condiţiile iniţiale când 
documentul suspect a fost scris (dacă aceste fapte sunt cunoscute).

10.3 CONSIDERAŢII TEHNICO-LEGALE 

În baza legii, condiţiile în care a fost creată mostra servesc la autentificarea 
acesteia drept standard. Autentificarea, sau determinarea indubitabilă a origi-
nii documentelor, este solicitată fiecărei probe documentare. Aceasta (autenti-
ficarea) poate fi realizată pe calea depoziţiilor martorilor care au văzut textul, 
prin intermediul mărturiilor persoanelor care cunosc bine scrisul subiectului, 
sau (în unele state) printr-o demonstraţie post litem motam în instanţă, unde 
autorul scrierii prezintă o mostră, care este verificată într-un interval de timp 
de la 1 oră și până la una sau mai multe zile de către un expert competent în 
cercetarea documentelor suspecte de fals.
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Tehnic, chiar și poliţia ar putea obţine mostre autentificate, întrucât nici 
amendamentul 416, nici amendamentul 517 nu se aplică probelor (mostrelor) 
scrisului de mână. În plus, unele mostre se autentifică singure, precum orice 
text în forma prevăzută de lege, corespondența de afaceri și unele documente 
„antice” (cu o vechime de peste 30 de ani). Abaterile admise în procesul au-
tentificării (sau descoperirii) unui text scris de mână nu constituie temei de 
intervenire a erorii reversibile (care afectează echitatea procesului). Acuzatul 
ar putea beneficia de o nouă judecată, dar el nu este liberat de răspundere sau 
găsit nevinovat pe motive de erori produse în instanţă. Refuzul acuzatului de a 
prezenta o mostră a scrisului său se prezumă probă de vinovăţie. Nu se aplică 
dreptul la tăcere în cazul mostrelor scrisului de mână. 

O problemă potenţială poate interveni cu semnăturile. Oamenii au, de obi-
cei, 3 semnături diferite: (1) una formală, folosită pe documente importante; 
(2) una de rutină, folosită pentru corespondenţa zilnică; (3) una neoficială, fo-
losită pentru schiţarea notiţelor rapide. De asemenea, alte circumstanţe afec-
tează scrisul, precum vârsta, artrita, stresul emoţional, medicamentele, starea 
de ebrietate, corectarea vederii. Este dificil a spune dacă persoana este dreptace 
sau stângace, genul și vârsta pe baza mostrelor de origine necunoscută. Exper-
ţii în cercetarea documentelor suspecte trebuie să ia în consideraţie toate aceste 
lucruri și să-și formuleze concluzia fiind informat în sensul dat (de obicei con-
sultându-se cu un anchetator sau avocat), pe baza cunoașterii profunde a di-
namicii scrisului de mână (spre exemplu, aparenţa, mișcările greoaie, ritmul). 
În cazul unor afecţiuni precum artrita, spre exemplu, scrierea poate deveni mai 

16 Amendamentul IV
Dreptul oamenilor de a fi siguri de propria lor persoana, de casele, documentele și bu-

nurile lor nu trebuie să fie violat prin percheziții și sechestrări nerezonabile; nu trebuie să fie 
emise mandate decât pe baza unei cauze a cărei probabilitate e susținută prin jurământ sau 
afirmații, iar mandatele trebuie să descrie în amănunt locul care urmează a fi percheziționat 
ți persoanele sau lucrurile care urmează a fi sechestrate.

17 Amendamentul V
Nici o persoana nu trebuie sa fie facută responsabilă de o crima capitală sau de altă crimă 

infamă decât be baza declarației sau acuzației unei curți cu jurați, cu excepția cazurilor din 
cadrul forțelor terestre și navale, sau al miliției, survenite în timpul serviciului în caz de 
război sau stare de urgență; nicio persoană să nu fie pusă în pericol de a-și pierde viața sau 
integritatea corporală pentru aceeași infracțiune de două ori; nici să fie silita în vreun caz 
penal să fie martor împotriva propriei persoane, nici să fie privată de viață, libertate sau 
bunuri fără judecată legală; iar proprietatea privată să nu fie luată spre folosință publică fără 
o compensație dreaptă.
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mult o activitate conștientă decât inconștientă, adăugând complexitate cazului. 
Cu toate acestea, o interpretare a semnelor identificatoare realizată de Larry 
Miller (1987) pe baza analizei literaturii de specialitate ar putea oferi sugestii 
utile în cazul afecţiunilor sau a scrisului deghizat în mod intenţionat:

Calitatea 
liniilor Neregulate, greoaie, nesigure, lipsite de ritm

Mărimea/ 
Proporţiile 

Mai mare, mai extins, mai înalt, inconstant, spaţiere 
diferită după literele mari 

Ridicarea 
pixului 

Ridicare frecventului a pixului de pe suprafaţa de 
scris

Unghiul/ 
Înclinaţia

O schimbare mai mare de 50, înclinare spre cealaltă 
mână (decât cea care scrie)

Presiunea 
pixului 

Mai mare decât de obicei

Formarea 
cercurilor

Sub formă de lacrimă, oval, frecvent scrise contrar 
acelor de ceasornic

Retuşarea Utilizarea semnăturii formale, frecvente refaceri a 
liniilor, prezenţa unor semne străine

Formarea 
buclelor 

O spaţiere mai mare între acestea, mai pătratic sau 
bucla este întreruptă

Formarea 
liniilor

Literele M şi W sunt mai extinse, pătratice, sau linii în 
formă de icuri

Alinierea 
textului 

Modificări ale liniei de bază obişnuite, pante mult sub 
nivelul liniei de bază 

Diacriticele Liniile transversale ale literei “t” şi punctele lui “i” sunt 
mai, greoaie, se schimbă poziţionarea acestora

Liniile de atac 
şi finalizare

Presiune mai mare, pete de cerneală, schimbarea 
poziţiei verticale sau înclinare

Problemele devin mai complicate atunci când se încearcă formularea unor 
concluzii referitoare la personalitate pe baza mostrelor scrisului de mână. Re-
amintim că acest aspect se referă la grafologie, dar ar putea fi interesantă o 
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introspectivă asupra unor trăsături de interes pentru justiţia penală și crimi-
nologie. Pornind de la aceasta, iată o mică expunere academică a unor mostre 
din Trait Dictionary (Dicţionarul trăsăturilor) al lui Bart Bagget’s de pe pagina 
web MyHandwriting.com. Aceste interpretări nu sunt, însă, definitive, întru-
cât în grafologie există mai mult de 30 de sisteme diferite de interpretare. 

62 
 

Alinierea 
textului  

Modificări ale liniei de bază obişnuite, pante mult sub nivelul 
liniei de bază  

Diacriticele Liniile transversale ale literei “t” şi punctele lui “i” sunt mai, 
greoaie, se schimbă poziţionarea acestora 

Liniile de atac 
şi finalizare 

Presiune mai mare, pete de cerneală, schimbarea poziţiei 
verticale sau înclinare 

Problemele devin mai complicate atunci când se încearcă formularea unor concluzii 
referitoare la personalitate pe baza mostrelor scrisului de mână. Reamintim că acest aspect se 
referă la grafologie, dar ar putea fi interesantă o introspectivă asupra unor trăsături de interes 
pentru justiţia penală şi criminologie. Pornind de la aceasta, iată o mică expunere academică a 
unor mostre din Trait Dictionary (Dicţionarul trăsăturilor) al lui Bart Bagget's de pe pagina 
web MyHandwriting.com. Aceste interpretări nu sunt, însă, definitive, întrucât în grafologie 
există mai mult de 30 de sisteme diferite de interpretare.  

  

  

  

  

Sistemele grafologice sunt de trei tipuri: (1) cele bazate pe formele individuale ale literelor; 
(2) cele bazate pe analiza liniilor; şi (3) cele bazate pe metoda holistică/gestaltistă. Mai mult 
de 3000 de firme private le folosesc în mod obişnuit (pentru a verifica angajaţii), iar 
respectabilitatea ştiinţifică a acesteia este în creştere. Instanţele se pare că aşteaptă de la 
colegii cursuri de psihologie în materie. Probabil cea mai mare pondere grafologia o are în 
următoarele domenii: (1) intelect; (2) atitudine faţă de muncă; şi (3) abilităţi interpersonale. 
Cercetările recente se orientează în principal pe activitatea de „profiling” a infractorilor 

Agresivitate: Scrierea apăsată înclinată în sus care înlocuiesc bucla 
inferioară, cu cât mai sus este linia ce intersectează orizontal litera 
„t” cu atât mai mare este stima de sine și sineîncrederea. 

 

Nedemn de încredere: Bucle inferioare rudimentare sau 
retractate. 

 

 
Dominant/Sarcastic: Linia ce intersectează litera „t” este oblică, 
direcționată în jos (o persoană dominantă, dezagreabilă), litera „t” 
în formă de V inversat denotă încăpățânare.  

 

Supărat/Frustrare: linii ascuțite la început și bucle 
inferioare incomplete 

 

Antisocial: Scris curbat >110 grade, litere înghesuite, 
spațiere între litere, o minusculă mare oriunde (spre ex. i 
din it)  

 

 

Gelos: Mici bucle închise, bucle superioare mari, cu cât 
mai rotunjite, cu atât mai independentă; bucle inferioare 
bizare de obicei denotă perversiune.  

 

Minte (înșelăciune): Bucle în interiorul altor 
bucle, extra bucle, retușare, retrasare. 

 

Trândăvie: Procrastinare dacă linia ce intersectează litera 
„t” orizontal este preponderent la stânga. Sensibil la critică, 
dacă sunt bucle mari și linia ce intersectează litera „t” 
orizontal este jos. 

 Sistemele grafologice sunt de trei tipuri: (1) cele bazate pe formele indivi-
duale ale literelor; (2) cele bazate pe analiza liniilor; și (3) cele bazate pe meto-
da holistică/gestaltistă. Mai mult de 3000 de firme private le folosesc în mod 
obișnuit (pentru a verifica angajaţii), iar respectabilitatea știinţifică a acesteia 
este în creștere. Instanţele se pare că așteaptă de la colegii cursuri de psihologie 
în materie. Probabil cea mai mare pondere grafologia o are în următoarele 
domenii: (1) intelect; (2) atitudine faţă de muncă; și (3) abilităţi interpersona-
le. Cercetările recente se orientează în principal pe activitatea de „profiling” 
a infractorilor căutaţi, precum și a autorilor infracţiunilor cu caracter sexual 
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(expertul în materie de expertiză a scrisului poate identifica „perversiunea”, 
deși acesta nu este cuvântul tocmai potrivit în contextul dat).

Pentru domeniul grafologiei există câteva precedente vizând art-terapia și 
testarea psihologică proiectivă Multiple condamnări pentru abuzul sexual al 
copiilor au avut loc anume reprezentărilor prin desen a copiilor-victime. În 
ceea ce privește testarea psihologică, renumitul test „Desenează un porc”, care 
aparent conţine tot de ce este nevoie pentru a realiza o apreciere subiectivă a 
personalităţii, inclusiv, unde să fie plasat în pagină, mărimea porcului, presiu-
nea aplicată, direcţia spre care este orientat porcul, atenţia la detalii, calitatea 
conturului, linii unghiulare sau curbate, accentul pus pe capul animalului. 

10.4 DEPUNEREA DECLARAŢIILOR ÎN INSTANŢĂ

          În ceea ce priveşte depunerea declaraţiilor 
în instanţă se constată o terminologie oarecum 
divergentă. Cel mai frecvent, „concluziile” sunt 
într-adevăr opinii calificate. Deşi ştiinţa cerce-
tării documentelor suspecte îşi are originea în 
metoda punctelor de comparaţie a lui Bertillon, 
nu există un standard stabilit, precum cele 11 
sau 12 puncte coincidente în dactiloscopie. În 
schimb, fiecare expert poate aprecia care este 
numărul suficient. Sintagmele cel mai frecvent 
folosite sunt „asemănări semnificative” sau „cu 
un înalt grad de probabilitate”. Nu este necesar 
ca opinia expertului să se întemeieze pe certi-
tudine absolută. Un expert în materia docu-
mentelor suspecte se poate aştepta la o audiere 
îndelungată în instanţă, până când se epuizează 
procedurile directe, încrucişate, reexaminarea, 
sau reaudierea încrucişată în cadrul procedu-
rilor judiciare. Biografia şi integritatea exper-
tului determină admisibilitatea şi aprecierea 
probelor în egală măsură cu calitatea probei 
prezentate de acesta.

Instanţele recunosc acest gen de expertiză, întrucât calitatea de expert în 
documente suspecte de fals nu este ceva ce poate fi obţinut exclusive prin au-
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toinstruire. O regulă veche de drept comun, care nu se mai aplică atât de des 
la etapa actuală, statuează că cineva nu poate deveni expert doar prin studii 
fără practică, sau doar prin practică fără studii. În materie de expertiză a docu-
mentelor suspecte, instanţele (State v. Evans, 1991) au decis că persoana trebu-
ie să aibă atât studii, cât și practică – adică o perioadă de instruire profesională 
(stagiul sau ucenicia se consideră mai potrivite decât un curs de autoinstruire) 
și o perioadă de experienţă (în medie, peste douăzeci cauze la care anterior 
a lucrat, se consideră suficiente). În plus, există o bogată literatură de speci-
alitate și un număr impunător de reviste de specialitate, periodice și buletine 
informative de care subiectul trebuie să ia cunoștinţă. 

10.5 EVOLUŢIA INFRACŢIUNILOR INFORMATICE 

Expertiza informatică este folosită în numeroase domenii. În dreptul civil, 
pentru cazurile privind discriminarea și hărţuirea, de companiile de asigurări 
în cazul compensaţiilor datorate lucrătorilor, de corporaţii – pentru sustrage-
rea datelor ce constituie secret comercial; în dreptul penal – mai ales pentru 
cauzele penale privind drogurile, delapidarea evidenţei și pornografia infanti-
lă. După cum s-a menţionat anterior, acesta este un domeniu de specialitate în 
curs de dezvoltare, relativ conex expertizei documentelor suspecte. FBI deţine 
de mai mulţi ani baze de date ale mașinilor de scris, cernelurilor, coloranţilor 
mașinilor de copiat, hârtiei, filigranelor (care, câteodată, se modifică în fiecare 
an). Experţii particulari nu beneficiază de mari baze de date, comparativ cu 
experţii de stat. 

Computerele și imprimantele lasă de asemenea o pistă care poate fi urmă-
rită, fie că este ceva simplu de tipul cât de plin sau uscat este cartușul impri-
mantei, până la diferite aliniamente sau nealinieri pentru imprimantele ma-
triciale sau cele laser, sau la analiza fibrelor hârtiei. Specialiștii în domeniul 
infracţiunilor comise prin intermediul computerului folosesc unele tehnici 
vechi, pe care le foloseau analiștii mașinilor de scris, precum și alte metode 
de investigaţie. Un expert în domeniul informaticii criminalistice va avea cu-
noștinţe vaste în materie de hardware și software. Spre deosebire de probele 
fixate pe hârtie, probele electronice se prezintă sub mai multe forme, cu ver-
siuni anterioare care înlocuiesc sau recuperează orice fișier undeva pe discul 
dur, într-un loc de obicei necunoscut utilizatorului. Procesul de examinare a 
sistemului informatic al bănuitului presupune: 
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·	Protejarea sistemului împotriva oricărei folosiri, prejudicieri sau de-
naturări ulterioare

·	Descoperirea tuturor fişierelor, inclusiv a celor ascunse sau cifrate 
·	Recuperarea tuturor (sau pe cât este posibil) fişierelor şterse
·	Descoperirea tuturor fişierelor ascunse, temporare şi a celor înlocuite
·	Accesarea tuturor fişierelor protejate sau cifrate
·	Analiza tuturor spaţiilor de pe disc nealocate sau neutilizate
·	Realizarea unei analize de ansamblu a sistemului, listingului şi a tu-

turor fişierelor
·	Formularea unei opinii privind configuraţia sistemului, structura fi-

şierului şi privind oricare încercări de a ascunde, şterge, proteja sau 
cifra informaţia

BIBLIOGRAFIE

Brunelle, R. (1982). „Questioned Document Examination” in R. Saferstein (ed.) 
Forensic Science Handbook. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Dines, J. (1998). Document Examiner Handbook. NY: Pantex.
Ellen, D. (2005). Scientific Examination of Documents, 3e. Boca Raton: CRC Press.
Huber, R. & A. Headrick. (1999). Handwriting Identification. Boca Raton: CRC 
Press.
Kelly, J. & Lindblom, B. (Eds.) (2006). Scientific Examination of Questioned Do-
cuments, 2e. Boca Raton, FL: CRC Press.
Koppenhaver, K. (1991). The Business of Document Examination. MO: Forensic 
Publishers of Joppa.
Miller, L. (1984). „Bias Among Forensic Document Examiners: A Need for Pro-
cedural Change” Journal of Police Science & Administration 12:407-11.
Miller, L. (1987). „Forensic Examination of Arthritic Impaired Writings” Ibid 
15:51-55.
Moenssens, A., J. Starrs, C. Henderson & F. Inbau. (1995). Scientific Evidence in 
Civil and Criminal Cases. Westbury, NY: Foundation Press.
Osborn, S. & A. (1991). Questioned Document Problems: The Discovery & Proof 
of the Facts. NJ: Patterson Smith
Saudek, R. (1978). Psychology of Handwriting. NY: Books for Professionals.

Ultima actualizare: 30 septembrie 2006



87

11. SEROLOGIE MEDICO-LEGALĂ18

Determinarea tipului și caracteristicelor sângelui, testele de sânge, exami-
narea urmelor de sânge și pregătirea pentru depunerea declaraţiilor sau reali-
zarea prezentărilor în instanţă sunt atribuţiile principale ale funcţiei ale unui 
expert în serologie medico-legală, care examinează sperma, saliva și alte fluide 
ale corpului și care implică sau nu identificarea ADN. Cu toate acestea, trebuie 
să recunoaștem că în multe laboratoare ar putea să nu existe o distincţie clară 
între atribuţiile funcţiei și denumirea funcţiei. Unele laboratore ar putea să nu 
aibă în lista personalului un serolog, atribuţiile acestuia fiind îndeplinite de 
un criminalist, un biochimist, un expert în biologie judiciară sau un alt teh-
nician. Asemenea personal va avea, de obicei, un titlu de licenţiat sau master, 
în timp ce un serolog superior – cel de doctor (PhD) sau doctor în medicina 
(M.D.). Este dificil a găsi un serolog superior, majoritatea având doar licenţa. 
Câteva state au reglementări care prevăd admisibilitatea prin lege a examină-
rilor serologice, fără a fi necesare depoziţiile expertului. Scopul acestor pre-
vederi este de a izola și proteja tehnicienii laboratoarelor criminalistice. Alte 
state se bazează pe Oficiul Examinatorilor Medicali Superiori, (Chief Medical 
Examiner’s office), pe medicii legiști sau pe toxicologii certificaţi de comisia 
respectivă. Profesorii de biochimie, hematologie și imunologie sunt frecvent 
„împrumutaţi” ca experţi atât de apărare, cât și de acuzare. 

În anumite domenii specializate, implicând examinarea urmelor de sânge 
(cum ar fi analiza petelor de sânge), instanţele din SUA, vor califica drept ex-
pert pe cineva care deși nu are educaţie formală, deţine experienţă de speciali-
tate și a desfășurat un număr suficient de examinări și acumulat suficiente mo-
dele de referinţă pentru a demonstra temeinicia opiniilor sale. În plus, sângele 
și urmele de sânge sunt, în majoritatea cazurilor, o parte integrantă a locului 
faptei, de aceea ofiţerul de poliţie care investighează cauza sau specialistul în 
examinarea urmelor de sânge, pot în unele jurisdicţii fi admiși pentru a depu-
ne declaraţii asupra chestiunilor fundamentale, chiar dacă uzurpează puterea 
juriului în acest sens. Regulile Federale ale Probatoriului (FRE), în norma 704 

18 Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O’Connor, Manager de Program, director al 
Homeland Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public 
și webmaster al Management Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la 
Universitatea de Stat Austin Peay (Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 
oconnort@apsu.edu , căruia i se aduc mulţumiri. 
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în anumite limite admite acest fapt. Standardul Daubert a adus condiţiile re-
spective în conformitate cu prevederile regulii 702 a aceluiași act normativ, 
mai mult decât orice prezentare statistică a valabilităţii și certitudinii. Estimă-
rile probabile sunt frecvent folosite în declaraţiile care au sângele ca obiect.

Sângele este un lichid ușor bazic, alcătuit din 
apă, celule, enzime, proteine și substanţe anor-
ganice care circulă pe tot cuprinsul sistemului 
vascular, transportă nutrimentele, oxigenul 
și deșeurile. Plasma reprezintă partea cea mai 
mare a lichidului sângelui, fiind alcătuită din 
apă și ser (de culoare gălbuie care conţine le-
ucocite (celule albe) și trombocite). Partea ne-
fluidă este în principal alcătuită din celule roșii 
– eritrocite – care depășesc numărul leucocite-
lor în proporţie de 500:1. 

În timp ce savanţii medici sunt interesaţi 
mai mult de celulele albe, criminaliștii sunt în 
primul rând interesaţi de celulele roșii și, în cel 
de-al doilea – de ser. Pe baza serului analistul 
poate determina prospeţimea mostrei de sânge, 
întrucât serul se încheagă la câteva minute după 
expunerea la aer (o centrifugă este necesară 
pentru a separa materia închegată de restul se-
rului). În ser de asemenea se găsesc anticorpii, 
care prezintă importanţă criminalistică deose-
bită. La analiza eritrocitelor, expertul caută sub-
stanţe de dimensiuni mai mici de pe suprafaţa 
acestora, precum antigenii, care la rândul lor, 
sunt la fel de impact criminalistic direct. S-ar 
putea chiar spune că serologia medico-legală ţine 
în exclusivitate de antigeni și anticorpi, dar aces-
tea aparţin totuși imunologiei.

Sângele este proba cea mai răspândită, cunoscută și, poate, cea mai impor-
tantă în lumea actuală a justiţiei penale. Nu există un substituient, fie în sco-
puri medicale, fie criminalistice. Prezenţa acestuia leagă întotdeauna bănui-
tul de victimă și de locul faptei. Forma urmelor de sânge spune mult despre 
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poziţie și mișcare în procesul comiterii infracţiunii, cine pe cine a lovit primul, 
cum și de câte ori. Aceasta răstoarnă în majoritate cazurilor alibiul persoanei 
și argumentele privind autoapărarea și, în ultimă instanţă, îl prinde cu ocaua 
mică pe acuzat atunci când acesta încearcă să explice ce s-a întâmplat. De-a 
lungul anilor, infractorii au folosit modalităţi ingenioase de a ascunde, curăţa 
sau îndepărta urmele de sânge, dar acesta este domeniul unde justiţia penală a 
fost întotdeauna cu un pas înaintea lor.

Prevederile normative în materie au apreciat dintotdeauna sângele drept 
o probă de clasă, deși există posibilitatea identificării prin individualizarea 
sângelui. La etapa actuală experţii în serologie medico-legală pot prezenta 
declaraţii, având la bază estimări probabile redutabile care leagă un singur 
individ – și doar unul – cu o urmă de sânge. Trebuie luat în consideraţie faptul 
că gemenii identici ar putea avea același profil ADN, dar un profil total diferit 
al anticorpilor și vei începe să vezi cât de promiţător este domeniul serologiei 
medico-legale într-adevăr.

11.1 CLASIFICAREA GRUPELOR DE SÂNGE 

Clasificarea grupelor de sânge, care la etapa actuală poartă denumirea de 
sistem A-B-O, a fost descoperită în 1901. Câţiva ani mai târziu, aproximativ 
prin 1937, a fost stabilită o serie de reacţii anticorp-antigen în sânge, cele mai 
frecvente fiind ABH, MN, Rh și Gm (existând peste 100 tipuri de antigeni). 
Majoritatea oamenilor cunosc doar factorul Rh, care, tehnic, este antigenul D. 
Există peste 256 tipuri de tipuri de antigeni și 23 sisteme de grupe sanguine, 
bazate pe legătura cu acești antigeni. 

Un principiu de bază al serologiei este cel potrivit căruia pentru fiecare 
antigen există un anticorp specific. De fapt, toate grupele de sânge sunt 
definite de antigenii din eritrocite şi anticorpii din ser.

Grupa de sânge: Antigenii din eritrocite: Anticorpii din ser:

A A Anti-B
B B Anti-A

AB AB Nici anti -A nici anti-B
O Nici A nici B Atât anti-A cât și anti-B
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În mod obișnuit, pentru stabilirea grupei de sânge sunt necesare două an-
tiseruri: anti –A și anti-B, ambele putând fi cu ușurinţă găsite în comerţ. Prin 
picurarea unui strop din aceste antiseruri în mostrele de sânge se vede care 
dintre ele își păstrează înfăţișarea normală (la o mărire de aprox. 200 de ori) 
și care mostre se încheagă ori aglutinează. Sângele de grupa A va fi aglutinat 
de serul anti-A; sângele din grupa B – de serul anti-B; AB – de ambele; O – de 
niciunul. În esenţă, determinarea grupei de sânge înseamnă injectarea celei 
mai periculoase infecţii în mostra de sânge pentru a vedea ce se întâmplă. 
Totodată, în pofida unor variaţii rasiale sau geografice, grupele de sânge se 
distribuie per populaţie după cum urmează:

O A B AB
43-45% 40-42% 10-12% 3-5%
O+ 39% 
O- 6%

A+ 35% 
A- 5%

B+ 8% 
B- 2%

AB+ 4% 
AB- 1%

Grupa “O” este cea mai răspândită în rândurile populaţiei indigene (pre-
cum aborigenii și indienii din America de Nord) și a celei din America Latină. 
Grupa „A” este cea mai frecventă în rândurile reprezentanţilor rasei caucazi-
ene și a celor care descind din Europa. Grupa „B” se întâlnește mai mult în 
rândurile Afro-americanilor și unor asiatici (de ex. thailandezi). Grupa „AB” 
este frecventă printre Japonezi și unii asiatici (de ex. chinezi).

Un fenomen interesant este că populaţia din Orientul Mijlociu este oare-
cum predispusă să aibă celule roșii nucleate, pe când în mod normal ele sunt 
anucleate. Bărbaţii de obicei au mai multe celule roșii de sânge decât femeile. 
Eritrocitele se formează din celulele stem, care se găsesc în măduva oaselor, în 
coaste, stern, pelvis și vertebre. Însă producerea de celule roșii este controlată 
de un hormon secretat de rinichi, care la rândul său impune oasele să secre-
teze mai multe celule roșii. Există suplimentar grupe sangvine rare, în afara 
sistemului ABO. 

Mai utilă se consideră însă descoperirea factorului Rh (bolii Rhesus). Dacă 
persoana are un Rh pozitiv înseamnă că sângele său conţine o proteină care 
de asemenea se găsește la maimuţele Rhesus. Majoritatea oamenilor (aprox. 
85%) au un Rhesus factor pozitiv, iar doctorii sunt instruiţi să monitorizeze 
îndeaproape orice femeie gravidă cu Rh negativ. Sistemul Rh este, de fapt, 
cu mult mai complicat decât sistemul ABO, întrucât presupune aproape 30 
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de combinaţii, însă pentru simplitate, Rh-ul se exprimă fie ca pozitiv, fie ca 
negativ. Factorul Rhesus, ca și alţi antigeni, se găsește pe membrana celulelor 
sangvine roșii. Este o regulă pentru un expert să stabilească proporţia distri-
buţiei elementului Rh, care se exprimă prin plus sau minus, pentru a prezenta 
raportul de probabilitate pentru grupelor sangvine:

O+ 1 persoană din 3 
O- 1 persoană din 15 
A+ 1 persoană din 3 
A- 1 persoană din 16 
B+ 1 persoană din 12 
B- 1 persoană din 67 

AB+ 1 persoană din 29 
AB- 1 persoană din 167 

În sistemul ABO subgruparea este de asemenea posibilă. Din plante și se-
minţe pot fi obţinute extracte diferite pentru a crea un antiser care încheagă 
oarecum selectiv sângele din grupa O, spre exemplu. Majoritatea grupelor de 
sânge au cel puţin două subgrupe mare: O1, O2, A1, A2, etc. Cele mai frecvent 
folosite antiseruri folosite în acest scop sunt numite lectine. 

Posibilitatea individualizării grupelor de sânge se bazează pe clasificarea 
proteinelor și enzimelor. Experţii în serologie medico-legală sunt cei care rea-
lizează clasificarea de acest nivel. Proteinele sângelui și enzimele au particula-
ritatea de a fi polimorfe sau izoenzime, ceea ce înseamnă că ele există în câteva 
forme și variante, iar fiecare din acestea are subtipurile proprii. Unele din cele 
mai răspândite polimorfisme sunt:

    PGM 2-1 
EAP 
EsD 
AK 

ADA 
GPT 

6-PGD 
G-6-PD 

Tf

fosfoglucomutaza 
fosfotaza acidă eritrocitară  

esteraza D 
adenilchinaza 

adenozin deaminaza 
 transaminaza glutamica piruvica
6- fosfogluconat dehidrogenaza 
Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza

transferina
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Fiecare dintre variantele acestor proteine și enzime, la fel ca și subtipurile 
grupelor de sânge, au o anumită distribuţie per populaţie. Prin urmare, este 
simplu a calcula probabilitatea care încadrează individualizarea grupei de sân-
ge. (Să facem calculele). Să presupunem că există o mostră ridicată de la faţa 
locului și o persoană bănuită, ambele având grupa sangvină A (42%), subtipul 
de bază A2 (25%), proteina AK (15%) și enzima PGM 2 (6%). Probabilita-
tea identificării a doi oameni în rândul populaţiei cu exact același tip este de 
0.000945 (0,42 x 0,25 x 0,15 x 0,06). Cu cât rezultatul obţinut se apropie mai 
mult de un număr cu șaizeci decimale, cu atât aceasta afirmă mai mult faptul 
nimeni altcineva nu ar fi putut comite infracţiunea. Juraţii sunt de obicei im-
presionaţi de numere cu patru, cinci sau șase decimale, iar apărarea este pusă 
în situaţia penibilă de a invita un matematician care le-ar explica ce număr de 
decimale ar trebui să fie considerat impresionant. 

11.2 CARACTERIZAREA URMELOR DE SÂNGE 

Teoria investigării urmelor de sânge într-un mod oarecum tradiţional ur-
mează anumiţi pași care permit descrierea adecvată a diverselor teste realizate. 
Acești pași sunt:

1. Este mostra prezentată sânge sau nu?
2. Care este originea sângelui, umană sau animală?
3. Dacă este de origine animală, cărei specii îi aparţine?
4. Dacă sângele provine de la om, ce grupă e?
5. Poate fi determinat sexul, vârsta şi rasa sursei de provenienţă a sân-

gelui?

Pentru a răspunde la întrebarea cu numărul 1, expertul folosește testele 
de culoare sau pe cele cristaline. Anterior cauzei Miller v. Pate (1967) – când 
cineva a fost pus în încurcătură de un truc ieftin al apărării cu vopseaua de 
culoare roșie pe haine, instanţele permiteau ofiţerilor de poliţie de încredere 
să susţină că aceștia pot recunoaște sângele atunci când îl văd. Testul cu ben-
zidină a fost o vreme popular, până când s-a descoperit că este cancerigen și a 
fost înlocuit de testul Kastle-Meyer, care folosea fenolftaleina chimică. Atunci 
când vine în contact cu hemoglobina (iar uneori și cu hreanul sau cartoful), 
fenolftaleina elimină peroxidază, colorând substanţa în roz. Pentru depista-
rea urmelor de sânge invizibile, se folosește testul cu luminol, reprezentând o 
substanţă chimică pulverizată pe mobilă și covoare pentru a produce un efect 
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ușor fosforescent (vizibil în întuneric) în locurile în care se află urmele de sân-
ge (sau anumite alte urme). Sângele uscat de multă vreme are tendinţa de a se 
cristaliza sau poate fi cristalizat cu ajutorul unor amestecuri sare-acid. Teste de 
cristalizare sunt: testul Teichman, testul Takayama și testul Wagenhaar. „Test 
prezumtiv” este denumirea generică folosită pentru descrierea oricărei moda-
lităţi de determinare a faptului dacă ceva este sau nu sânge.

Pentru a răspunde la întrebările cu numărul 2 și 3, experţii folosesc antise-
rul sau testele pe baza de gel. S-ar putea să te intereseze de ce este important 
a stabili dacă sângele este sau nu de origine animală. Răspunsul se rezumă la 
faptul că orice posibilitate ca leziunea să fi fost cauzată de un animal domestic 
trebuie exclusă (sau o luptă între două animale domestice, dacă acestea sunt 
prezente). Animalele domestice de obicei răspândesc urmele de sânge uman 
la faţa locului, dar, totodată, acestea pot fi victime, făptuitori sau martori (prin 
transferarea ADN animal la făptuitor). Un criminalist veterinar ar trebui să 
participe în cazurile în care sunt implicate animalele domestice.

Testul standard pentru determinarea faptului dacă ceva este sânge de ori-
gine umană sau nu este testul de precipitare. Tehnica acestuia se bazează pe 
injectarea sângelui uman unui animal (de obicei iepure). Organismul iepure-
lui creează anticorpi anti-umani, care sunt extrași din serul sângelui iepurelui. 
Dacă acest antiser, fiind ulterior introdus într-o mostră de sânge de la locul 
faptei îl coagulează, mostra este de sânge uman. Aceeași procedură de crea-
re și extragere a antiserului poate fi extinsă la toate animalele cunoscute, dar 
majoritatea laboratoarelor preferă să le procure, decât să întreţină o grădină 
zoologică proprie. 

Pentru a răspunde la întrebarea 4, expertul în primul rând trebuie să de-
termine dacă mostra prezentată este de calitate adecvată. În acest caz, deter-
minarea directă a grupei de sânge folosind sistemul A-B-O (așa după cum s-a 
explicat anterior) poate fi realizată. Determinare indirectă se face asupra pete-
lor de sânge extrem de uscate, iar cel mai frecvent aplicat test în acest scop este 
testul absorbţie – eluţie. Se realizează prin adăugarea la mostră a anticorpilor 
antiserului compatibili, urmând încălzirea acesteia pentru a rupe legăturile 
anticorp-antigen și ulterior adăugându-se celule roșii din grupele sangvine 
standarde pentru a vedea care se coagulează.

În scopul rezolvării întrebării cu numărul 5 experţii folosesc diferite teste 
de culoare și teste cu nitraţi, precum și principiile eredităţii pentru a estima se-
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xul, vârsta și rasa. Determinări exacte nu sunt posibile, dar închegarea și cris-
talizarea ajută la aprecierea vârstei, testosteronului; examinarea cromozomilor 
contribuie la stabilirea sexului, iar unii markeri rasiali siguri (controversat) 
implicând proteina și enzimele ajută la aprecierea rasei.

În plus, aproximativ 80% din populaţie sunt „secretori”, ceea ce înseamnă 
că fluizii organismului lor conţin aceiași antigeni, anticorpi și enzime poli-
morfe ca și sângele. De fapt, saliva și sperma acestor indivizi au o concentraţie 
mai mare de antigeni A și B decât sângele. Expertul în serologie medico-legală 
în multe cazuri va solicita și examinarea altor fluizi ai organismului.          

11.3 LOCUL FAPTEI ŞI SÂNGELE 

Sângele în stare lichidă are o valoare mai mare decât cel uscat, întrucât 
permite realizarea mai multor teste. De exemplu, cantitatea de droguri și al-
cool poate fi determinată numai din sângele lichid. Sângele începe să se usuce 
după 3-5 minute după ce a fost expus la aer. Pe măsură ce se usucă, acesta își 
schimbă culoarea spre maro și negru. La faţa locului sângele se poate pre-
zenta în formă de bălţi, picături, mânjituri/pete sau cruste. Bălţile de sânge, 
prezintă, în mod evident, o mai mare importanţă în obţinerea unei mostre 
de sânge lichid. Picăturile de sânge vorbesc despre unghiul și înălţimea de 
la care sângele a căzut. Teoria criminalistică a examinării petelor de sânge 
spune că sângele care a căzut perpendicular pe podea de la o distanţă de 0-2 
picioare (0- 60,96cm) va forma o urmă circulară cu marginile abia dinţate. 
Picăturile curse de la o înălţime mai mare vor avea marginile dinţate foarte 
pronunţate. O pată de sânge pe perete sau podea indică asupra direcţiei forţei 
de atac. Direcţia forţei este întotdeauna orientată spre codiţă sau a capătul 
mai mic al stropilor sau al petei. Cu alte cuvinte suprafaţa cea mai mare a 
petei reprezintă punctul de origine (în formă de val izbit). Crustele de sânge 
trebuie examinate prin aplicarea metodelor de cristalizare pentru a stabili cu 
certitudine că reprezintă sânge. 

Celulele roșii ale sângelui se pot păstra la frigider pentru aproximativ 42 de 
zile, pe când serul care conţine celulele albe poate fi refrigerat pentru o perioa-
dă mai îndelungată de până la un an. ADN-ul poate fi extras din sânge (dacă 
există celule albe, care întotdeauna au nucleu), precum și din spermă, măduva 
oaselor, pulpa dintelui și rădăcina firului de păr. Cu toate acestea, de regulă 
sângele este folosit în realizarea testelor ADN, respectând următorii pași:
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1. Mostre de sânge se colectează de la victimă, acuzat şi de la faţa locu-
lui;

2. Celulele albe ale sângelui trebuie separate de cele roşii;
3. ADN-ul este extras din nucleele celulelor albe ale sângelui;
4. O enzimă de restricţie este folosită pentru a tăia fragmente ale lan-

ţului ADN;
5. Fragmentele de ADN sunt plasate pe un pat de gel cuplat cu electrozi 

la fiecare capăt;
6. Curentul electric sortează fragmentele de ADN după lungime;
7. O sugativă îmbibă impresiunea, după care este tratată radioactiv 

pentru a obţine o fotografie în raze X (de asemenea numită autora-
diografie).

 
BIBLIOGRAFIE

Borrman, Dodd and Lincoln. (1977). Blood Group Serology, Churchill Living-
stone.
Culliford, B. (1971). The Examination and Typing of Bloodstains in the Crime 
Laboratory, National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice.
Eckert & James. (1989). Interpretation of Bloodstain Evidence at Crime Scenes, 
NY: Elsevier Press.
Gaensslen, R. (1983). Sourcebook in Forensic Serology, Immunology, and Bioche-
mistry, NIJ: NCJRS.
Issitt, P. & C. (1977). Applied Blood Group Serology, Becton, Dickenson & Co.
James, S., Kish, P. & Sutton, P. (Eds.) (2005). Principles of Bloodstain Pattern 
Analysis. Boca Raton, FL: CRC Press.
Laber & Epstein. (1983). Bloodstain Pattern Analysis, Minneapolis: Callin Pu-
blishing.
Moenssens, Inbau, & Starrs. (1986). Scientific Evidence in Criminal Cases, 3rd ed. 
Mineola, NY: Foundation Press.
Saferstein, R. (1998). Criminalistics-An Introduction to Forensic Science, 6th ed., 
NJ:Prentice-Hall.

Ultima actualizare: 30 septembrie 2006 



96

12. TOXICOLOGIA MEDICO-LEGALĂ19

Toxicologia medico-legală este în esenţă o sferă de specialitate a chimiei 
analitice. Toxicologia este știinţa efectelor adverse a produselor chimice asu-
pra organismelor vii. În general, toxicologul depistează și identifică elemente 
chimice străine organismului, punând accent pe substanţele toxice sau peri-
culoase. În SUA, un expert în toxicologia descriptivă realizează testele toxico-
logice pentru a evalua riscul acestora pentru oameni. Un toxicolog mecanicist 
încearcă să determine cum substanţele produc efecte dăunătoare asupra orga-
nismelor vii. Un expert în reglementare toxicologică apreciază dacă o substanţa 
prezintă sau nu un risc suficient de mic pentru a justifica accesul publicului 
la aceasta. 

Toxicul este orice substanţă ale cărei efecte ar pune în pericol viaţa organis-
melor vii. Toxinele sunt o subgrupă a toxicelor. Substanţele toxice se prezintă 
în mai multe forme (gazoasă, lichidă, minerale, animale sau vegetaţie) care pot 
fi ingerate, inhalate sau absorbite prin intermediul pielii. În general, toxinele, 
pătrund în corpul uman printr-o singură doză masivă, sau se acumulează în 
aceeași doză pe parcursul timpului. Toxicele își produc efectele chiar și în doze 
minime sau fiind la un nivel mic de acumulare, solicitând instrumente medi-
cale sensibile pentru a fi depistate. Unele toxice prezintă valoare medicinală, 
însă majoritate cauzează prejudicii iremediabile. Unele toxice au antidot, altele 
nu au. Intoxicaţia poate fi combătută printr-un tratament prompt iar majorita-
tea vătămărilor produse ar putea fi reparabile (cu excepţia afecţiunilor serioa-
se ale SNC). În timp ce toxinele sunt oarecum ușor de identificat, multe toxice 
au tendinţa de se deghiza ori ascunde. Spre exemplu, plumbul este un toxic, 
natura respectivă (toxică) a căruia se datorează abilităţii acestuia de a imita 
alte metale importante din punct de vedere biologic, precum calciul, fierul, 
zincul și care sunt agenţi importanţi în multe reacţii enzimatice normale ale 
corpului. Cele mai răspândite elemente din categoria toxinelor sunt arsenicul, 
antimoniul, mercurul și taliul (Emsley 2005). Urmează o listă a tuturor toxi-
nelor răspândite și a simptome pe care le prezintă:

19 Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O’Connor, Manager de Program, director al 
Homeland Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public 
și webmaster al Management Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la 
Universitatea de Stat Austin Peay (Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 
oconnort@apsu.edu , căruia i se aduc mulţumiri. 
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Acizii (azotic, clorhidric, sulfuric) Arsuri împrejurul gurii, buzelor, nasului

Anilină (hipnoticele, nitrobenzen) Pielea feţei şi gâtului destul de întunecate

Arsenic (metale, mercur, cupru, 
etc.)

Diaree acută inexplicabilă

Atropină (Belladonna),
Scopolamină

Pupila dilatată 

Bazele (hidroxid de sodiu, carbo-
nat de potasiu, hidroxizii)

Arsuri împrejurul gurii, buzelor, nasului

Acidul Carbolic (sau un alt fenol) Miros de dezinfectant

Monoxidul de Carbon Pielea este de culoare roşu-cireşiu deschis 

Cianura Moarte rapidă, piele roşie, miros de piersic

Intoxicaţie alimentară Vomă, dureri abdominale

Compuşii metalelor Diaree, vomă, dureri abdominale

Nicotina Convulsii

Opiate Pupile contractate

Acid oxalic (acid fosforos) Miros de usturoi

Fluorură de sodiu Convulsii

Stricnina Convulsii, culoare întunecată a pielii feţei 
şi gâtului

Date reale vizând frecvenţa intoxicaţiilor în SUA nu sunt cunoscute. Apro-
ximativ 2 milioane de cazuri sunt raportate în mod voluntar centrelor de con-
trol special, iar oficial, un număr constant de aproximativ 700 de morţi da-
torate otrăvirilor se înregistrează anual. Copiii sub vârsta de 6 ani reprezintă 
majoritatea din cei înregistraţi cu otrăvire cu toxine, deși ponderea cea mai 
mare a morţilor din această cauză se constată în rândurile adulţilor, acestea 
fiind mai mult intenţionate decât accidentale. Tabelele care urmează prezintă 
o ierarhizare a celor mai frecvente intoxicaţii raportate (stânga) comparativ cu 
cele mai frecvente morţi cauzate de otrăvire (dreapta):
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1 – Produsele chimice de uz casnic 1 – Medicamentele antidepresante
2 – Analgezice (aspirina, acetaminophen) 2 – Analgezice (aspirina, acetami-

nophen)
3 – Produse cosmetice 3 – Drogurile de stradă
4 – Remediile împotriva răcelii şi tusei 4 – Preparatele cardiovasculare
5 – Zgârieturile plantelor şi muşcăturile 
insectelor 

5 – Alcoolul

6 – Pesticidele 6 – Gazele şi fumul
7 – Cremele şi loţiunile 7 – Tratamentele pentru astmă 
8 – Hidrocarburile (benzină, kerosen) 8 – Chimicalele industriale
9 – Săpunirile antibacteriene 9 – Pesticidele
10 – Sedativele/ hipnoticele/ antipsihoti-
cele 

10 – Produsele chimice de uz cas-
nic

11 – Intoxicaţii alimentare 11 – Preparatele medicamentoase 
anticonvulsive 

12 – Alcool 12 – Alimentele, plantele, insectele

Paracelsus (1493-1541) odată spunea: “toate substanţele sunt otrăvuri; nu 
există niciuna care nu ar fi”. Deși societatea ar pretinde toxicologilor să clasifi-
ce toate chimicalele, precum și toxinele nepericuloase, acest lucru este impo-
sibil. Nu este ușor a distinge între o substanţă toxică și una netoxică. Principiul-
cheie al toxicologiei este relaţia doză – răspuns. În rândurile populaţiei există 
o relaţie graduală doză-răspuns și o relaţie cantitativă doză-răspuns. Reacţia 
cantitativă este cea mai importantă, fiind folosită pentru a determina doza 
letală medie (DLm) și pentru a stabili ce procent al populaţiei este afectată de 
o creștere a dozei. Cantitativ este un termen care înseamnă în contextul dat 
„tot sau nimic”, fiind cel mai apropiat de clasificarea potrivit căreia ceva este 
sigur sau toxic. 

Produsele chimice sunt supuse testelor toxicologice și estimărilor DLm 
folosind cel puţin două specii de animale și cel puţin două căi de adminis-
trare. Unul din aceste portaluri sau căi de administrare trebuie să fie cel sus-
pectat, reieșind din modul în care oamenii sunt expuși acţiunii chimicalelor. 
Majoritatea animalelor mor în termen de până la 14 zile, iar simptomele lor 
sunt cu grija înregistrate. Expunerea subacută (cronică) este testată pentru o 
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perioadă de 90 de zile. Expunerea de lungă durată ţine de la 6 luni la 2 ani. 
Cercetările vizând cancerul durează întreaga viaţă a animalului, sau, în cazul 
testului Ames – pentru a vedea dacă se produc mutaţii reversibile, în vederea 
prezicerii efectelor cancerigene. Extrapolarea matematică se folosește pentru 
generalizarea rezultatelor testării pe animale spre a determina incidenţa riscu-
lui asupra oamenilor. Un risc de 0,01% raportat la populaţia umană reprezintă 
25 000 oameni din 250 de milioane, iar pentru a avea o extrapolare validă la 
acest nivel cel puţin 30 000 animale ar trebui testate. Oamenii sunt, în general, 
mai vulnerabili decât animalele, de aceea calculele presupun, în mod inerent, 
estimări largi. 

Efectele toxice ale substanţelor nu reprezintă efecte adverse. Efectele ad-
verse sunt definite ca nedăunătoare, cum ar fi xerostomia (gura uscată), spre 
exemplu. Efectele toxice sunt rezultatele nedorite ale rezultatului dorit. Ele se 
prezintă în câteva feluri, cel mai des fiind produse de metaboliţii periculoși ai 
medicamentului care sunt activate de enzime, lumină sau de reacţia cu oxi-
genul într-un proces cunoscut sub denumirea de biotransformare. Reacţiile 
toxice deseori depind de modul în care metaboliţii sunt prelucraţi de fiecare 
organism în mod individual, de modul în care proteinele consolidează și sunt 
legate de poziţia efectorilor (în organism). Unii metaboliţi distrug celulele fi-
catului, altele ţesutul cerebral, pentru ca unele dintre ele să acţioneze chiar la 
nivel de ADN. 

Există trei feluri de reacţii toxice:
  Farmacologice – afecţiuni ale sistemului nervos central (SNC)
  Patologice – afecţiuni ale ficatului
  Genotoxice – crearea neoplasmelor sau tumorilor benigne sau maligne

În cazul în care concentrația toxicului nu atinge un nivel critic, efectele, de 
obicei, vor fi reversibile. Reacţiile farmacologice, spre exemplu, sunt de acest 
tip. Pentru a produce o afectare permanentă a creierului dozarea trebuie să 
fie mai mare decât nivelul critic standard. Reacţiile patologice pot fi reparate 
dacă sunt descoperite destul de devreme, însă afectarea hepatică cea mai mare 
are loc în limitele unei perioade cuprinse între câteva luni și până la o decadă. 
Efectele genotoxice sau cancerigene ar putea lua 20-40 de ani pentru ca tu-
morile să se dezvolte. În majoritatea cazurilor metaboliţii toxici sunt activaţi 
de transformările enzimatice și doar puţini – de lumină. Aceasta înseamnă 
ca expunerea pielii la razele solare produce o reacţie fotoalergică în limitele 
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a 24 de ore. Este important a înţelege că organul-ţintă al toxicităţii nu este 
locul unde toxicul se acumulează. Intoxicarea cu plumb, spre exemplu, re-
zultă în acumulări de plumb în măduva oaselor, dar efectul toxic constă în 
cauzarea leziunilor pielii și ţesuturilor moi. Cancerogeneza e și mai compli-
cată, implicând crearea iniţiatorului electrofililor, care servesc la activarea sau 
potenţarea creșterii tumorilor latente date de factori declanșatori biologici sau 
de un atac al mediului. Unele persoane, evident, au diferite alergii chimice (la 
fel ca și alergii alimentare), depinzând de anamneza (istoria) lor serologică 
alergen-anticorp. La acestea, reacţiile toxice iau diferite forme. Alte persoane 
prezintă așa-numitele reacţii idiosincrasice, ceea ce înseamnă ca ei au anumiţi 
factori declanșatori unici. Mai mult, oamenii expuși la mai multe toxice pot 
avea reacţii sinergetice, adică două sau mai multe toxine interacţionează la 
nivel metabolic, pentru a produce un efect mai mare sau mai mic decât fiecare 
toxină luată individual. 

În SUA legistului toxicolog i se prezintă mostre conservate ale fluidelor 
corpului, conţinutul stomacului și părţi de organe. El va avea acces la raportul 
coronerului care ar trebui să conţină informaţia despre diferite semne și simp-
tome, precum și la constatările postmortem. 

Toxicologul trebuie să cunoască în detaliu modul în care organismul trans-
formă sau metabolizează drogurile, pentru că puţine substanţe sunt eliminate 
din corp în aceeași stare în care au pătruns. Substanțele cu care interacţio-
nează sunt, de obicei, derivate – un termen care descrie un compus care este 
preparat dintr-un compus pur pentru a fi mai ușor detectabil prin tehnicile 
analitice utilizate. Mostrele de asemenea se divizează în fracţiuni acide și ba-
zice pentru extragerea drogului din ţesuturi și fluide. Aproape toate drogurile 
sunt fie acizi, fie baze (pe o scară a pH-ului de la 0 la 14, în care 0 reprezentând 
acizii, iar cu cât se înaintează spre 14 crește mediul bazic). Drogurile acide 
sunt cu ușurinţă extrase dintr-o soluţie cu un pH mai mic de 7; drogurile 
bazice – dintr-o soluţie cu un pH mai mare de 7. De exemplu, majoritatea bar-
bituricilor sunt solubile în acizi; majoritatea amfetaminelor – solubile în baze.

După ce procedurile preliminare acid-bază au fost realizate, iar mostrele 
de ţesut sau fluid sunt deja mostre de drog, examinarea continuă în două eta-
pe: (1) testele de screening și (2) testele de confirmare. Testele de screening 
permit prelucrarea mai multor specimene pentru o gamă largă de toxine într-
un interval scurt de timp. În cele ce urmează se expun câteva teste standard de 
laborator pentru detectarea toxicului:
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TESTELE DE SCREENING

 Teste fizice – punctul de fierbere, punctul de topire, densitatea şi indi-
cele de refracţie.

 Testele de cristalizare – tratarea cu un reactiv chimic pentru a produce 
cristale

 Teste de culoare – tratamentul cu un reactiv chimic pentru a produce 
schimbări de culoare 

 Cromatografia (de gaze sau de strat subţire) – folosită pentru separarea 
componentelor unui amestec.

TESTELE DE CONFIRMARE

 Spectrometria de masă – o combinaţie a cromatografiei de gaze şi a 
spectrometriei de masă, unanim acceptat drept test de confirmare. Fie-
care toxic are propriul spectru de masă, sau „amprentă”, care reprezintă 
o probă infailibilă a prezenţei acestuia la nivel chimic.

În SUA, de regulă, toxicologul nu este solicitat să se pronunţe asupra faptu-
lui dacă nivelul de toxine din organism era suficient pentru a cauza moartea. 
Puţini toxicologi s-ar putea să-și expună părerea în sensul dat, iar aceștia vor 
trebui să deţină experienţă specializată în domeniul fiziologiei. În oricare caz, 
asemenea aprecieri ţin totuși de sfera de competență a medicului legist. Dese-
ori, apărarea va aduce proprii experţi pentru a disputa pretinsa cauză a morţii. 
Medicii sunt singurii subiecţi competenţi să prezinte opinii asupra efectelor 
fiziologice ale toxinelor, iar legea aplicabilă le permite să facă declaraţii sub 
formă de ipoteze, chiar dacă ei nu cunosc personal cauza. Cauzele implicând 
toxinele de nivel inferior se transformă de obicei într-o adevărată luptă dintre 
experţi. 

Supradozarea cu droguri și intoxicaţiile cu alcool vor constitui ponderea 
majoritară a cauzelor examinate de toxicologi, motiv pentru care câteva sub-
domenii conexe pot fi identificate: (1) cel al experţilor în recunoașterea drogu-
rilor (DRE – drug recognition experts); (2) măsurarea intoxicaţiei cu alcool. 
Ambele sunt domenii de formare ale poliţiștilor. Un alt subdomeniu conex se 
referă la intoxicaţia cu monoxid de carbon, care ar presupune și implicarea 
unui inginer auto sau a unui specialist în securitatea antiincendiară. 

Expertiza recunoașterii drogurilor a evoluat ca rezultat al experimente-
lor desfășurate în California, cu Departamentul de poliţie din Los Angeles, 
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pe parcursul anilor ’70, care a presupus o antrenare a ofiţerilor de poliţie în 
identificarea și recunoașterea anumitor tipuri de droguri, pe baza afecţiuni-
lor și simptomelor fiziologice. Examinarea pe care o realizează acești poliţiști 
special antrenaţi depășește obișnuita testare Nystagmus, amintind mai mult 
evaluarea semnelor vitale de către asistentul medical sau paramedic, combi-
nată cu o observare și intervievare structurată. Potrivit legii, opiniile acestor 
experţi sunt limitate la identificarea clasei sau familiei de droguri, dar nu și a 
unui drog specific. Au fost create tabele de control standardizate și programe 
computerizate pentru a susţine evoluţia acestui domeniu al testării antidrog.

12.1 TESTAREA ANTIDROG 

Sfera tradiţională a metodelor de testare include, printre multe altele, teste-
le de culoare și de cristalizare, cuprinzând o varietate de denumiri, spre exem-
plu controversatul test Nalline, fiind cel mai cunoscut și care, se prezumă că 
ar indica asupra folosirii recente a drogurilor. O listă a celor mai răspândite 
droguri și a testelor specifice pentru ele va fi expusă în cele ce urmează:

Opiul Testul Marquis (formaldehida/ acid sulfuric)
Marijuana Testul Duquenois-Levine (vanilie/acid clorhidric/ cloroform)
LSD Testul Van Urk (p-dimetolaminobenoldezonă/ acid clorhidric
Cocaina Testul Scott (tiocianat de cobalt /acid clorhidric/cloroform)
Barbituricele Testul Dillie-Koppanyi (acetatul de cobalt/ izopropilamină)

Opiul este o substanţă narcotică adevărată, generând o escapadă euforică 
din realitate. Este extras din secreţiile lactate ale bulbului de mac înainte de 
înflorire. În formă brută, el devine brun închis la culoare și rămâne umed. 
Cele mai răspândite tipuri de opiate sunt:

 Morfina – un alcaloid natural care constituie 10% din seva macului 
 Paregoric – morfina combinată cu soluţie de alcool 
 Codeina – cristalele sevei de mac alcoolizate 
 Heroina – seva de mac tratată cu acid clorhidric; de trei ori mai 

puternică decât morfina 
 Demerol şi metadonă – substanţe sintetice asemănătoare cu opiul 

produse în laborator
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Tehnic, marijuana este un halucinogen, dar a fost atribuit la substanţele 
narcotice după cazul Reyna v. State, din 1968. Aceasta prezintă tendinţa de 
a provoca letargie mai mult decât euforie (efect similar alcoolului, doar că 
fără agresiune). Ingredientul său activ este THC (tetrahidrocanabinol), care se 
regăsesc în coronamentul florii, precum și în tulpini și seminţe. Specia Can-
nabis Sativa, spre deosebire de celelalte specii, spre exemplu Cannabis Indi-
ca, Cannabis Ruderalis, conţine mai mult THC (Delta-9-THC) decât celelalte 
specii, fiind principalul canabinoid, dacă „specii” este aici cuvântul potrivit, 
întrucât studiul realizat de Small & Cronquist’s (1976) a identificat o singură 
specie cu două subspecii (Sativa și Indica) fiecare divizată în varietăţi sălbatice 
și cultivate. Canabis Indica are, de asemenea, o cantitate impunătoare de THC, 
împreună cu o serie de alţi canabinoizi. Trebuie de remarcat faptul că unii ex-
perţi clasifică Indica drept subspecie a Sativei, motiv din care frecvent nu oferă 
o descriere exactă a profilului chimic al primei (Indica). Conţinutul de THC 
este mult influenţat de sexul plantei; plantele femele producând considerabil 
mai multă rășină decât cele mascule. În acest scop, în procesul de creștere a 
plantelor, masculii sunt, de regulă, înlăturaţi până când polenizarea are loc. O 
ţigară de marijuana conţine, în mediu, doar 1% de THC, în timp ce hașișul are 
THC în proporţie de 10%. Categoria altor halucinogeni include:

 Peyote – butoni de culoare verde ai cactuşilor, la exterior asemănători 
ciupercilor 

 Psilocibina – ciuperci care cresc în mod natural
 Mescalina – ingredientul activ al peyotei, produs sintetic 
 LSD – de 400 de ori mai puternic decât mescalina 
 PCP – tranchilizant pentru animale 
 Nucşoara şi Iarba lui Jimson – alte plante care cresc în mod natural 

Tehnic, cocaina este un stimulent, dar a fost atribuit la substanțele narcoti-
ce în prea multe cazuri pentru a putea fi amintite. Este un alcaloid natural care 
se găsește în frunzele de cocă (C17 H22 CLNO4). Pentru a produce ceea ce se 
numește bază liberă sau crack, punctul de topire necesită a fi coborât, acest lu-
cru realizându-se prin introducerea unei cloruri și amestecarea ei cu un com-
pus al sodiului, precum bicarbonatul de sodiu, cu adăugarea apei. Compusul 
se lasă la fiert la foc mic, apoi se răcește. Reziduurile de cristal sau granulele 
se numesc „crack”, reprezentând un drog de care se abuzează în mod frecvent. 
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Ceilalţi stimulenţi variază de la cei mai slabi (benzedrina și dexedrine) la 
cele mai puternice (metamfetamină). 

Barbituricele sunt cunoscute prin culorile tabletelor sub forma cărora se 
prezintă: Nembutal (galbene); Seconal (roșii); Tuinal (culoarea pomului de 
Crăciun); și Amytal (albastre). Steroizii reprezintă o altă grupă a familiei dro-
gurilor, iar cei anabolici (care provoacă creșterea mușchilor) există în aproxi-
mativ 80 de tipuri. 

Așa-numitele drogurile de design sau „rave” sunt, în mare parte, haluci-
nogeni, care au fost transformate chimic astfel încât să nu fie incluse în lista 
substanțelor controlate. Cu toate acestea, sub forma măsurilor urgente, Ad-
ministraţia SUA Antidrog (Drug Enforcement Administration – DEA) poate 
plasa orice substanţă în orice listă. Asemenea, droguri sunt: MDMA, XTC, 
Ice și Nexus. Urmează lista substanţelor controlate în SUA și unele penalităţi 
pentru traficul acestora:

Categoria I 
(fără uz medical)

Heroina, Opiul, 
Mescalina, Psilocibina, 
LSD, Marijuana, Haşiş

15 ani/125000 $ 
5 ani /50000 $ 
(marijuana)

Categoria II 
(de uz medical parţial)

Metadona, Morfina, 
Cocaina, Amfetaminele, 
Methamphetamina, PCP

15 ani /125000 $

Categoria III 
(dependenţă moderată) Codeina, Steroizii 5 ani /50000 $

Categoria IV 
(dependenţă limitată)

Barbituricele, Litiul, 
Valiul 3 ani /25000 $

Categoria V Siropurile Antitusive 1 an /10000 $

În SUA există prestaţii destul de interesante ale apărării în cauzele pena-
le care au ca obiect drogurile. Spre exemplu, într-un caz implicând marijua-
na, apărarea a invocat chestiunea speciilor, urmând a fi demonstrat că planta 
aparţinea speciei Cannibus Sativa. În ceea ce privește steroizii, a fost ridicată 
problema „furiei Roid”, unde s-a încercat a demonstra că comportamentul su-
biectului era necontrolabil. O linie fundamentală a apărării este demonstrarea 
faptului că scopul persoanei nu era sa se simtă bine, ci să se simtă mai bine, re-
ferindu-se la o „necesitate medicală”. În SUA este neconstituţional a incrimina 
dependenţa de droguri (Robinson v. California 1962). 
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Acuzaţiile pe cauzele penale implicând drogurile ar putea fi, de aseme-
nea, contestate pe temeiuri ştiinţifice, după cum urmează:

·	Metoda eşantionării – este fracţiunea testată reprezentativă?
·	Utilizabil vs. Măsurabil – uneori se depistează doar o urmă (spre 

exemplu pe o pipă sau pe ustensila de dozare), jurisprudenţa în acest 
sens este diferită, astfel încât unele state solicită o „cantitate utiliza-
bilă”

·	Regula de cântărire „pur vs. agregat” – „pur” reprezintă cantitatea 
brută, însă majoritatea statelor urmează regula „agregat”, astfel încât 
spre exemplu 10 funţi (aprox. 4,5kg) s-ar putea referi la sugativă.
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13. ANALIZA ADN:  
TIPIZAREA ŞI IDENTIFICAREA20

Începând cu 1953, când savantul american James 
Watson și savantul englez Francis Crick, lucrând împreună 
la Universitatea Cambridge, au descoperit dublul helix 
al ADN-ului, lumea geneticii moleculare nu a mai fost 
aceeași. ADN-ul s-a dovedit a fi un polimer (un lanţ mare de 
molecule care se repetă) și nu doar polimer, ci unul specific, 
numit nucleotidă (zaharoză și fosfat într-o bază de azot). 
Mai mult, baza conţinând azotul (care conectează cele două 
benzi) era aranjată în formă de palindrom (o serie de litere 
sau numere care pot fi citite de la stânga la dreapta sau de 
la dreapta la stânga având exact același sens, adică sunt 
reversibile: ABCDEEDCBA sau 1234554321).

Prin urmare, nu a fost necesară reprezentarea pe toată 
lungimea a dublului helix, care fiind întins are o lungime 
de 6-9 picioare (182,88-274,32cm). A fost necesar doar a 
desprinde fragmente sau fâșii dintr-o parte a helixului, 
unde palindromurile încep și iau sfârșit. 

Teoretic, oricare din aceste fragmente ar fi polimorfe 
în măsură suficientă (conţin suficiente variaţii în formă) 
pentru a determina codul genetic (genom) în întregime. 
Câteva fâșii/benzi separate ar trebui să descrie cum arată 
celelalte fâșii, pentru că fiecare parte a helixului este un 
complement exact al celeilalte părţi, ţinute împreună de ceea 
ce se numește împerechere de baze, modelul predeterminat 
palindromic în baza cărora moleculele sunt legate între ele.

Nu a durat mult (până în 1970, de fapt) pentru ca savanţii 
să obţină enzime (enzimele de restricţie) care ar desprinde 
fragmente ale perechii de bază la punctele selectate. Ulterior s-a descoperit că 

20 Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O’Connor, Manager de Program, director al Homeland 
Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public și webmaster al Mana-
gement Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la Universitatea de Stat Austin Peay 
(Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 oconnort@apsu.edu , căruia i se aduc mulţumiri. 
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aplicând electroforeza, fragmentele mai mici migrau spre electrodul cu sarcini 
pozitive, producând un autorad (abreviere de la autoradiograf), fragmentele 
aliniindu-se de la mic la mare. 

Markerele lungimilor de ADN cunoscute pot fi aranjate în culoare ale 
gelului electroforetic pentru a susţine aranjamentul, iar probele (modele 
radioizotopice ale secvenţelor cunoscute) ar putea fi administrate în scopul 
hibridizării mostrei prin legarea cu fragmentele mostrei pentru o mai bună 
examinare vizuală. 

Prin 1985 Alec Jefffreys și colegii săi de la Leicester University au început 
să numească tehnicile respective amprentarea ADN (DNA fingerprinting).

   Tipizarea ADN sau identificarea ADN, sunt, probabil, formule mai po-
trivite decât amprentarea ADN sau profiling-ul ADN, dar terminologia diferă 
în funcţie de preferinţele personalului. În orice caz, Cellmark Diagnostics a 
depus cerere de înregistrare a sintagmei „Amprentare ADN” drept marcă co-
mercială. La început instanţele se grăbeau să accepte probele ADN aproape 
fără a le pune la îndoială (în baza regulii Frye sau a testului de pertinenţă). 
Aproape toate laboratoarele criminalistice din Statele Unite s-au arătat dispuse 
a include acest gen de expertiză în rândul celor realizate de ei în mod tradi-
ţional, constituindu-se și câteva laboratoare private, preocupate în special de 
testele de paternitate. Legea SUA privind infracţiunile din 1994, supranumită 
Legea privind identificarea ADN din 1994, reglementa atribuirea unei sume 
de 40 milioane dolari pentru dezvoltarea capacităţilor laboratoarele locale și 
naţionale, precum și crearea Sistemului Combinat de Index al ADN, reprezen-
tând baza naţională de date al ADN-ului condamnaţilor pentru infracțiuni și 
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cele cu caracter sexual. În Statele Unite se constată o insuficienţă de laboratoa-
re criminalistice competente să realizeze expertiza ADN. În total sunt aproape 
120, toate având restanţe la capitolul dat de cel puţin 1 an.

În cea mai mare parte (cu excepţia erorii umane grosolane), tehnologia 
modernă de tipizare ADN este considerată de comunitatea știinţifică și instan-
ţele judecătorești, indubitabil solidă și sigură (U.S. v. Jakobetz 1992). Puncte 
slabe se constată, în special, la colectarea mostrelor de la faţa locului – pe de 
o parte – precum și la prezentarea rezultatelor investigaţiilor juraţilor – pe de 
alta. Unele întrebări au apărut și în privinţa asigurării standardelor de calitate 
și aplicării testelor „oarbe” de competenţă în laboratoare. Cele mai importan-
te controverse juridice sunt legate de constituţionalitatea testării obligatorii 
ADN în momentul privării de libertate, folosirea profiling-ului ADN și a baze-
lor de date ale populaţiei în scopul investigaţiilor poliţienești. Toate acestea ţin 
de al patrulea amendament și problema asigurării inviolabilităţii vieţii private. 
Începând cu anul 1999, spre exemplu, conducerea SUA a început prelevarea 
mostrelor de sânge pentru arhiva ADN de la 99, 8% din noii-născuţi. Criticii 
alarmaţi au protestat zgomotos, operând cu sintagme de tipul: „bio-invaziu-
nea”, „naţiunea suspecţilor” și „dreptul penal genetic”.

Este dificil a percepe importanţa problemelor pe care le presupune proba-
toriul, fără o bună înţelegere a tehnicilor folosite în testarea ADN și a princi-
piilor geneticii. Suficient este a menţiona că statele care aplică standardul Da-
ubert, ori cele care resping sau au modificat standardul Frye reprezintă juris-
dicţiile în care au loc cele mai multe dispute juridice, iar o examinare adecvată 
a acestora ar dura foarte mult (și ar fi în permanentă schimbare). Analiza se 
va rezuma la problemele legate de informare, instructaj al juriului (judecăto-
rului) și probabilitatea coincidenţei aleatorii după care va urma o prezentare a 
unora dintre tehnicile și principiile științifice ale tipizării și identificării ADN 
(în acest sens s-ar putea să te intereseze acest Glosar de terminologiei ADN). 

13.1 PROBLELEMELE INFORMĂRII

Informarea este o procedură prealabilă judecăţii în care fiecare dintre părţi 
(a apărării și a acuzării) își aduc reciproc la cunoștinţă mijloacele materiale de 
probă de care dispun, succesiunea audierii martorilor și ce strategie planifică 
să urmeze în instanţă. Diferă de acordul de recunoaștere a vinovăţiei deoarece 
acuzaţiile și sancţiunile nu sunt puse în discuţie. Informarea este o procedură 
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informală și depinde de relaţiile de lucru stabilite între procuror și apărător 
(de regulă se desfășoară în timpul prânzului comun). Prin lege procurorul este 
obligat să prezinte apărării doar ceea ce ar putea vărsa lumină asupra nevino-
văţiei acuzatului (probele care dezvinovăţesc). În SUA aceasta poartă denumi-
rea de doctrina Brady. 

Apărarea nu se poate baza pe o divulgare completă a „întregului material 
al lui Brady”, iar dacă se constată o lipsă de cooperare, judecătorul dispune 
așa-numita divulgare – un fel de informare ordonată de instanţă. Există o serie 
de proceduri prealabile asemănătoare, cum ar fi, spre exemplu, audierile de 
reprimare. Proba ADN nu duce, prin sine, la aplicarea procedurii neoficiale de 
informare, întrucât, deși aceasta ar putea să dezvinovăţească, rapoartele labo-
ratoarelor criminalistice în materie de ADN nu sunt ușor de discutat, contes-
tat sau copiat. Rapoartele indică fie asupra „includerii”, „excluderii” sau „lipsei 
de concludenţă”. Acestea prezintă instanţei un grad neobișnuit de certitudine. 
S-ar putea chiar constata că tehnologia este mai „puternică” decât sistemul de 
justiţie penală.

Procesul de judecată cu proba ADN este un coșmar. Mulţi își amintesc 
procesul lui O.J. Simpson unde depunerea declaraţiilor de către expert în ma-
terie de ADN a constituit partea cea mai mare a acestuia. Proba ADN poate să 
fie una care disculpă, dar rapoartele de expertiză ADN, cu toată certitudinea 
lor în termeni de probabilitate, sunt folosite mai puţin pentru exonerare și mai 
mult pentru crearea confuziei. Acestea (rapoartele) uneori exprimă o proba-
bilitate cu atâtea decimale, încât acestea ar acoperi populaţia potenţială a trei 
sau patru sisteme solare. 

Ce poţi face atunci când ești avocat al apărării, iar raportul indică asupra 
„includerii”? Înainte de a încerca orice strategie de ultim moment care ar in-
voca accidentalitatea sau o vizită anterioară (așa precum ai face-o în cazul am-
prentelor), ai vrea probabil să faci propriul test, dar aceasta ar putea produce 
același efect de auto-incriminare. Mai mult, orice testare ADN doar va tergi-
versa procesul și va cauza cheltuieli suplimentare. Aproape că unicul lucru pe 
care îl poți face este să „ataci” laboratorul în privinţa asigurării standardelor 
de calitate și desfășurarea testelor de competenţă, sau poţi apela la „apăra-
rea Chewbacca” (sintagma este preluată din show-ul televizat South Park) și 
încerca să zăpăcești juriul cu cât de complicate și complexe sunt probele sau 
estimările în termeni de probabilitate ale celeilalte părţi.

Legea se dezvoltă în acest sens, dar nu susţine prea mult idea realizării 
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unor testări ADN ulterioare în speranţa obţinerii unei concluzii de „exclude-
re” a acuzatului. Cheltuielile sunt doar una din preocupări, cel puţin la faza 
prejudiciară. În faza ulterioară condamnării, cheltuielile devin o problemă 
importantă. La etapa actuală se pare că orice deţinut din orice sistem corecţi-
onal din SUA, solicită un test ADN de exonerare, pe contul statului, pentru a 
demonstra condamnarea lor eronată. Cu toate acestea nu există o procedură 
de informare sau divulgare la faza ulterioară condamnării. Există o prezumţie 
irefutabilă că verdictele, în special cele bazate pe probele ADN, sunt corecte. 

În SUA audieri de „probabilitate rezonabilă” oferă puţine speranţe miilor 
de potenţial ilegal condamnaţi. În primul rând este important a înţelege ce 
înseamnă „condamnaţi eronat”. Termenul se referă la recidiviștii care ar fi să-
vârșit mai multe infracţiuni (sau infracţiuni conexe), dar nu sunt vinovaţi de 
comiterea infracţiunii pentru care își ispășesc în prezent pedeapsa. Se referă și 
la cel nevinovat, căruia prezentându-i-se probe copleșitoare în acuzare (pre-
cum ar fi recunoașterea greșită, mărturia falsă, sau documente contrafăcute) 
sunt tentaţi să accepte acordul de recunoaștere a vinovăţiei pe care avocatul 
său îl recomandă atât de insistent. 

Termenul exclude subiecţii care „s-au pierdut în sistem” sau care au fost 
deţinuţi fără a fi judecaţi o perioadă îndelungată, liberaţi pe cauţiune sau pe 
cei care sunt în așteptarea înaintării învinuirii (acestea ar reprezenta mai mult 
cazuri de detenţie ilegală). Exclude, de asemenea, pe cei care sunt de fapt vi-
novaţi, dar au fost găsiţi nevinovaţi în temeiul regulii de excludere/exclusive, 
sau care au nu au fost atrași la răspundere în virtutea vreunei lacune în lege, 
a unei administrări greșite a probelor, încălcare a drepturilor constituţionale 
sau casării în apel (există diferenţă între„exonerarea deplină” și a fi „ legal ne-
vinovat”, întrucât unul este de facto nevinovat). Este probabil ca poliţia să se 
opună, dar procurorul totuși să redeschidă cazul.

Dacă aplicăm această regulă deţinuţilor, cum decidem cărora? Dacă o 
aplicăm unui cetăţean mediu, nu invadăm oare intimitatea acestuia? Pentru 
a demonstra că un condamnat este nevinovat va trebui realizată expertiza 
ADN în raport cu toţi ceilalţi pe care acesta îi indică drept autor adevărat al 
infracţiunii, cu toţi ceilalţi probabili suspecţi, precum și al unor martori care 
demonstrează alibiul. Şi, desigur, orice detectiv care participă la cercetarea la 
faţa locului trebuie să aibă propriul ADN în dosar. 

În baza regulilor de informare citate supra, ar trebui să fie posibilă obţine-
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rea următoarelor (ar fi binevenit să ca cererea de informare să conţină această 
listă, un model al căreia (listei) se găsește în acest manual):

·	Copii ale autoradiogramelor (este general acceptat că savanţii pot 
determina coincidenţa prin examinarea autoradiogramelor executa-
te de un alt savant);

·	Copii ale cărţilor din laborator;
·	Copii ale testelor de control al calităţii realizate şi ale materialelor de 

laborator folosite;
·	Copii ale rapoartelor întocmite de laboratorul în cauza dată;
·	Un raport al laboratorului asupra metodei folosite pentru a se pro-

nunţa asupra coincidenţei sau lipsei de coincidenţă (cu măsurările de 
dimensiuni reale folosite, atât deviaţiile standard, cât şi cele medii);

·	O specificare de către laborator a metodei folosite pentru calcularea 
frecvenţei alelelor în cadrul populaţiei relevante (aceasta este ches-
tiunea probabilităţii coincidenţei aleatoare, pe care o voi aborda ul-
terior);

·	O copie a bazei de date pentru fiecare dintre locii examinaţi;
·	O confirmare că aceeaşi regulă folosită pentru a decide asupra coin-

cidenţei a fost folosită pentru a determina frecvenţa alelelor în ca-
drul populaţiei;

·	O explicaţie privind impurităţile constatate, cauza acestora şi testele 
realizate în privinţa lor;

·	Dacă mostra este degradată, o declaraţie în privinţa oricăror teste 
realizate şi a oricăror rezultate obţinute;

·	O expunere a oricăror altor vicii, afecţiuni datorate mediului ambi-
ant sau erorilor de laborator şi cauza acestora; 

·	Documentele privind lanţul de custodie.

După cum se poate vedea aceasta reprezintă o informare foarte generoasă, 
iar procesul echitabil de asemenea solicită ca apărarea să beneficieze de asis-
tenţa unui expert ADN (dar există imperfecţiuni la nivel de reglementare la 
acest capitol, iar o altă problemă constă în faptul că rapoartele verbale nu sunt 
pasibile de informare). Pentru instanţele judecătorești aceasta este o soluţie 
mai bună decât o altă expertiză sau păstrarea pentru totdeauna a mostrelor 
biologice. Dacă principiile directoare privind informarea ale lui Castro sunt 
respectate, orice critică adusă probei ADN care intervine ulterior în proces 
influenţează doar forţa probantă acesteia, nu și admisibilitatea.    
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13.2 PROBABILITATEA COINCIDENŢEI ALEATOARE 

Tipizarea ADN generează ceea ce se numește probabilitate aleatoare de 
coincidenţă, care uneori ajunge la proporţia de 1 la câteva milioane, iar alte-
ori se reduce la 1:100. Este definită ca probabilitate de coincidenţă a mostrei 
ridicate la faţa locului și a unui suspect anume. Folosirea diferitor metode de 
calcul duce la rezultate diferite, însă totul depinde de compararea grupurilor 
de benzi sau puncte de pe autoradiograme. Prin urmare, se pot constata două 
chestiuni separate, dar înrudite: (1) metodologia statistică; (2) criteriile de co-
incidenţă. Aceasta din urmă este cel mai mult influenţată de marja de eroare 
și, de obicei, se solicită analistului să stabilească „nu mai mult de o diferenţă de 
5% în benzile de pe autoradiograme” înainte de a constata coincidenţa. Unii 
experţi consideră ca o condiţie de 2,5% ar fi un punct de referinţă mai bun.

 Metodologia statistică aplicată tinde să ţină, de asemenea, foarte mult de 
preferinţe, acesta reprezentând sfera unde tipizarea ADN intervine în genetica 
populaţiilor. 

În ADN-ul uman se găsesc 46 de cromozomi, fiecare conţinând aproxima-
tiv 550 de gene, iar fiecare din gene nu mai puţin de 35 alele. Un cromozom 
conţine două seturi de material genetic. Nu este vorba de cele două lanţuri 
ale moleculei de ADN, doar despre cromozomii de pe o porţiune de ADN. În 
anumite locuri se vor găsi gene care conţin același cod genetic ca și pe partea 
opusă. Așa-numitele „gene” sunt într-adevăr locaţii (loci) pe cromozom. Ale-
lele reprezintă o formă specifică de gene, o formă alternativă a locusului ge-
netic. Alelele de pe aceeași poziţie fizică sunt moștenite de la părinţi, existând 
tot atâtea alele câtă diversitate în fondul unei familii. Cromozomii au aceeași 
loci pe toată lungimea lor, dar pot avea diferite alele în unele din poziţiile 
fizice (loci). Anume alelele și nu cromozomii sau genele, sunt recesive sau 
dominante, stabilind culoarea ochilor și grupa de sânge. Genele ne oferă doar 
boli ale organelor interne și altă funcţionalitate. Alelele sunt caracterizate de 
secvenţe de nucleotide ușor diferite și se diferenţiază prin efectele lor fenotipi-
ce. Nu există vreo tehnică de laborator cunoscută care ar permite determina-
rea completă a genotipului persoanei (a întregului genom). Acesta doar poate 
fi estimat, studiindu-se trecutul familiei sau a trăsăturilor exterioare comune 
pentru subpopulaţia genetică căreia îi aparţin (fenotipul lor).

Cu alte cuvinte, genotipul se deduce din fenotip, nefiind posibilă negarea 
substructurii populaţiei. A afirma că două mostre de ADN coincid, fără a oferi 
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cel puţin o limită superioară a frecvenţei cu care aceste coincidenţe s-ar putea 
produce din întâmplare, este absurd. Declaraţii potrivit cărora profilul ADN al 
acuzatului s-ar regăsi doar într-un caz din 135 de milioane de afro-americani, 
ar fi lipsite de sens, întrucât sunt doar 15 milioane de afro-americani de gen 
masculin în SUA. Soluţia se găsește în alele, în plan particular, în frecvenţa cu 
care alelele coincidente sunt distribuite în genofond. 

Iată un exemplu de calcul matematic aplicat pentru estimarea frecvenţei 
genotipului:
Tabelul care urmează indică numărul de indivizi pentru fiecare din grupele de 
sânge M-N din cadrul populaţiei umane. Calculul genotipului și frecvenţei alele-
lor pentru fiecare dintre populaţii.

populaţia MM MN NN total

Eschimosă 475 89 5 569
Iată frecvenţele genotipului pe care le-am calculat din aces-
te date. Acestea sunt estimările noastre ale frecvenţei ge-
notipului pentru întreaga populaţie, obţinută ca rezultat al 
examinării mostrelor unui număr relativ mic de indivizi.
 frecvenţa lui MM = 475/569 = 0.8348
 frecvenţa lui NN = 5/569 = 0.0088
 frecvenţa lui MN = 89/569 = 0.1564

Calculul frecvenţei alelelor

Metoda nr.1 (calculul indivizilor în cadrul populaţiei)

 p(frecvenţa lui M) = (475 + 89/2)/569 = 0.91
 q(frecvenţa lui N) = (5 + 89/2)/569 = 0.09 (unde 1 – p = q)

Metoda nr.2 (calculul alelelor în cadrul populaţiei)

 p(frecvenţa lui M) = (950 + 89)/1138 = 0.91
 q(frecvenţa lui N) = (10 + 89/1138 = 0.09(unde 1 – p = q)

Metoda nr.3 ( se folosesc frecvenţele genotipului care au 
fost deja calculate)
 p(frecvenţa lui M)=(0.8348 + 0.1564/2) = 0.91
 q(frecvenţa lui N)=(0.0088 + 0.1564/2) = 0.09(unde 1 – p = q)

Care metodă este cea corectă? Deci, fie toate sunt corecte, 
fie toate greşite, întrucât oferă acelaşi răspuns. Pe care 
ar trebui să o foloseşti? Urmează să decizi, în funcţie de 
ce preferinţă. 
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Genetica populaţiilor presupune că subgrupele de populaţie sunt omogene 
și se împerechează la întâmplare (principiul Hardy-Weinberg al echilibrului), 
care ar putea sau nu constitui o ipoteză corectă. Cunoaștem că afro-america-
nii, caucazienii și hispanicii conţin subpopulaţii. Caucazienii, spre exemplu 
se întâlnesc în diferite state europene. Ceea de ce ai nevoie este baza de date 
a populaţiei care poate fi utilizată drept „plafon etnic” al acelei probabilităţi 
astronomice sau infinit de mici care se obţine atunci când sunt înmulţite între 
ele rezultatele testelor ADN, după regula multiplicării sau produsului. Să luăm 
drept exemplu cazul O.J. Simpson:
1:240000 Alelele coincid cu sângele de pe trotuar 
1: 170 milioane Alelele coincid cu sângele de pe şosea
1:57 miliarde Alelele coincid cu sângele de pe poartă
1:77 miliarde Alelele coincid cu sângele din Bronco
1:535 miliarde Alelele coincid cu sângele de pe mănuşă
1:9,5 trilioane Probabilitatea totală, în baza regulii produsului 

Nimeni nu are, însă, atâtea alele în trecutul lor genetic. Chiar dacă se mai 
adaugă genofondurile câtorva duzini de rase extraterestre, tot nu ar putea fi 
epuizate acele probabilităţi. Înmulţirea suprasimplificată a frecvenţei alelelor 
este cauza acelei probabilităţi astronomice care se stabilește în rezultatul tes-
telor ADN. Plafoanele etnice sunt determinate prin desfășurarea testelor asu-
pra mostrelor băncii de sânge a unei subpopulaţii cunoscute (de ex. donatorii 
afro-americani din Detroit, hispanicii cubanezi din Miami). Tot ce trebuie să 
faci este să alegi la întâmplare o mostră a populaţiei subgrupului și să calculezi 
de câte ori o anume alele apare în respectivul grup. Această „cartografiere” 
a subpopulaţiei globului este similară cu Proiectul Genomului Uman, unde 
doar 5 din 46 de cromozomi au fost complet cartografiaţi la mijlocul anului 
2000. Plafoanele etnice tind să aducă probabilitatea coincidenţei aleatoare la 
niște nivele mai rezonabile, precum 1:16000 pentru caucazieni, 1:41000 pen-
tru afro-americani și 1:19000 pentru hispanici.

Principiul plafonării impune conservatism în estimarea probabilităţilor în-
trucât oferă o frecvenţă care nu ar exagera puterea probei. Dacă o infracţiune 
a fost comisă într-o anume zonă, iar bănuitul aparţinea unui grup specific de 
populaţie, frecvenţa unei anume alele ar putea fi mai mare decât în cadrul 
populaţiei per ansamblu. Prin urmare, citarea frecvenţelor stabilite în cadrul 
populaţiei în general și nu a celor specifice, va prejudicia acuzatul. Unii con-
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sideră că ar fi ideal să existe baze de date ajustate pentru infracţiuni specifice, 
dar acest fapt doar va crea o confuzie și mai mare între profilul rasial și profilul 
ADN. Controverse există la acest capitol și în privinţa faptului că grupurile 
etnice nu sunt bine definite, nici sociologic și nici în vreun alt fel. FBI colec-
tează regulat mostre din diferite state, lucrând concomitent pentru realizarea 
unui sondaj realizat în baza informaţiilor furnizate de bazele de date din în-
treaga lume. Acesta, de asemenea, folosește procedura conservativă denumită 
procedura depozitului fix, care stabilește erorile de măsurare și metodologia 
statistică. Un „depozit” este orice număr de perechi de baze care are o anu-
me lungime mai mare decât eroarea de măsurare (2,5%) al sistemului analitic 
utilizat. Alelele care au atâtea perechi de baze (de obicei de la 872 la 963) sunt 
transferate în depozite, sortate și cercetate folosind markerii subpopulaţiei. 

Laboratoarele ADN moderne deţin la etapa actuală programe parţial au-
tomatizate de cercetare a genotipului. Au fost create sisteme computerizate 
(precum STRgazer) pentru a deduce genotipul din secvenţele de gene. Aceste 
dispozitive realizează teste de rearanjare sau confirmare, iar un întrerupător 
manual permite expertului să realizeze propriul test. Dat fiind acest fapt, ce-
rinţa dublului rezultat devine un standard. Ar fi bine să se solicite ca rezultate-
le calculelor automatizate și celor făcute de expert să coincidă într-o oarecare 
măsură. 

13.3 METODOLOGIA ŞTIINŢIFICĂ 

Există cel puţin 5 tehnici diferite pentru realizarea tipizării ADN: 
1. RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) – Polimorfismul în 

Lungimea Fragmentului de Restricţie, este cea mai veche tehnică care implică 
fragmentarea radioactivă și compararea de către examinator;

2. PCR (Polymerase Chain Reaction) – Reacţia în Lanţ a Polimerazei – este 
o tehnică de copiere pentru fragmentele mici sau rupte de ADN, care sunt 
copiate sau amplificate, dar nu și clonate și un computer sau un operator esti-
mează probabilităţile coincidenţei; 

3. STR (Short Tandem Repeats) – Repetiţii Scurte în Tandem – uneori 
denumită și VNTR (Variable Number of Tandem Repeats – numărul varia-
bil al repetiţiilor în tandem), este o metodă care folosește markerele pentru 
segmente scurte (de la 3 la 7 perechi de baze) care se repetă a specimenelor 
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microvariante ale alelelor. Tehnica respectivă de regulă implică folosirea unui 
sistem computerizat, deși este posibilă și detectarea vizuală;

4. AND –ul mitocondrial – este o modalitate a PCR folosită de Departa-
mentul de Apărare pentru a identifica rămășiţele conflictelor armate, precum 
și de arheologi asupra specimenelor care au fost supuse condiţiilor extreme de 
mediu. Pentru că ADN-ul mitocondrial este moștenit doar de la mamă, el este 
de asemenea folosit în caz de maternitate contestată;

5. Detectori genetici de identificare rapidă a ADN pe bază de microcip 
– sunt unităţi analitice pentru laptopurile folosite în teren, apte a fi utilizate 
la locul faptei prin afișarea profilului, fie la faţa locului, fie prin încărcarea 
acestuia în baza de date CODIS. Tehnologia dată aplică aceleași microcipuri 
care se folosesc pentru detectare bolilor genetice, dar care au fost modificate 
în scopul transportării, concentrării și hibridizării ADN pe calea curenţilor 
electrici și a distingerii markerelor genetice individuale.

Majoritatea laboratoarelor se bazează pe tehnicile RFPL și PCR pentru 
satisfacerea cerinţei dublului rezultat. În cazul RFLP, ADN-ul este pe cale 
chimică tăiat în fragmente, împinse printr-un gel purtător de curent electric, 
transferate pe o membrană din nailon. Ulterior, probele radioactive de ADN 
sunt folosite pentru a forma legături cu secvenţele de ADN potrivite pentru a 
crea secvenţe hibridizate. O pelicula pentru fotografiere în raze X este plasată 
lângă membrană, iar când filmul este developat, se relevă un desen al benzilor, 
denumită autoradiogramă sau autorad. În cazul PCR, o soluție chimică este 
adăugată la mostră și supusă fierberii pentru a înlătura ADN-ul, care ulterior 
este combinat cu fragmente scurte ale ADN-ului cunoscut (așa-numiţii pri-
meri) precum și alte substanţe chimice care susţin replicarea prin intermediul 
unei reacţii în lanţ a polimerazei (imitân-d modul în care natura realizează 
replicarea ADN). ADN-ul replicat este mai apoi aplicat pe benzi reactive în 
8-10 puncte, fiecare dintre ele conţinând un fragment diferit al ADN-ului cu-
noscut, constatându-se coincidenţa la apariţia culorii albastre în oricare din 
aceste puncte.

În cazul STR, anumite alele cunoscute, care se caracterizează printr-o îm-
perechere relativ scurtă a bazelor, sunt izolate la nivelul locilor lor cu ajutorul 
markerelor chimice. Apoi, printr-un proces denumit multiplexarea PCR, aces-
te perechi de baze sunt extrase și amplificate, asigurându-se pe tot parcursul 
procedurii că dimensiunile fragmentelor de ADN analizate se suprapun, astfel 
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eliminând necesitatea aplicării markerilor de lungime, a scărilor, sau a meto-
dei depozitelor folosită de FBI. Tehnologia se bazează pe cunoașterea locilor 
care conţin markerii genetici (pentru un anume subgrup al populaţiei). Unii 
din markerii genetici cei mai răspândiţi, pentru trei tehnici de bază sunt:

RFLP PCR STR
D1S7 

D2S44 
D4S139 
D5S110 
D10S28 
D17S79

HLA-DQA1 
LDLR 
GYPA 
HBGG 
D7S8 

Gc

HUMTH01 
D3S1358 

vWA 
FGA

Un dezavantaj al metodei RFLP este solicitarea de către aceasta a unei can-
tităţi relative mare de ADN proaspăt, iar pentru developarea peliculei radio-
scopice (raze X) este necesară aproape o săptămână. Pentru că aceste acţiuni 
trebuie realizate cu ocazia fiecărui test analitic, întregul proces poate dura mai 
multe săptămâni. Tehnicile PCR oferă avantajul folosirii unor cantităţi infime 
de ADN și rapidităţii desfășurării. De fapt, fiecare ciclu de încălzire, răcire și 
reconstrucţie a lanţurilor dublează cantitatea de ADN și durează aproximativ 
2 minute. Când laboratoarele folosesc tehnica RFLP, sunt căutate doar cinci 
sau șase polimorfisme (în Statul Carolina de Nord sunt căutate 8) și după se 
realizează identificarea a 8 sisteme (chiar și cu minimumul de 20 de alele) 
nu va mai fi posibilă descoperirea a mai multe. Prin folosirea probelor care 
identifică segmentele repetitive de ADN, un grad înalt de quasi individualism 
poate fi obţinut. Sondele genetice au estimări cunoscute ale frecvenţei alelelor 
în populaţii, de aceea folosind 4 sonde cu o distribuire a frecvenţei de 1:100, 
se poate înmulţi probabilitatea coincidenţei iniţiale în ordinea 1/100 x 1/100 
x 1/100 x 1/100, sau 1 la o sută de milioane. Totuși, este puţin probabil ca doi 
oameni oarecare să aibă același profil bazat pe sondele genetice ale cel puţin 
5 loci. FBI folosește sondele singulare, pe când laboratoarele private frecvent 
operează cu sondele din mai mulţi loci. 

Unele lucruri, după cum urmează, ar putea merge prost la aplicarea teh-
nicii RFPL:

·	Contaminarea încrucişată – poate avea loc atunci când se acceso-
rizează mostra sau în timpul procedurii de tipizare. În cazul RFLP 
aceasta se poate manifesta ca migraţia laterală prin gel;

·	Afecţiunea ambiantă – contaminare chimică sau biologică, precum 
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bacteriile, drojdiile, acumulările de fungi. Totuşi, proba ADN este 
destul de robustă în acest sens;

·	Specimene amestecate – este problema sângelui amestecat, lucru 
frecvent întâlnit la faţa locului ca rezultat al conflictului între victi-
mă şi bănuit. Autoradul va demonstra o suprapunere de benzi, una 
deasupra celeilalte. În schimb metodele PCR permit o filtrare şi am-
plificare a diferitor componente ale amestecului, dacă există mostre 
cunoscute, provenite de la cei al căror sânge s-a combinat;

·	Digestia parţială – câteodată enzimele de restricţie nu asigură o tăie-
re bună, putând apărea benzi suplimentare;

·	Activitatea-star – uneori enzimele de restricţie taie prea bine. În 
acest caz de asemenea pot apărea benzi suplimentare. 

·	Deplasare de benzi – atunci când fragmentele ADN dintr-un culoar 
migrează mai rapid decât fragmentele identice dintr-un alt culoar, 
determinând o aparentă lipsă de coincidenţă. Cauzele nu sunt cu-
noscute, dar ar putea fi cantitatea prea mare de ADN sau prea multe 
bule în gel.

13.4 ASPECTE CRIMINOLOGICE 

 Criminologii tind să fie mai mult interesaţi de cariotipizare – studiul nu-
mărului și tipurilor de cromozomi. O ipoteză de importanţă majoră a acestor 
studii este considerarea existenţei unei anomalii care determină comporta-
mentul criminal. Anomalia în privinţa căreia se speculează cel mai mult pe 
structura XYY care presupune un cromozom masculin suplimentar, frecvenţa 
acestei anomalii fiind de 1:700, 1:1000 bărbaţi. Masculul XYY are, de obicei, 
mai mult de 1,82 m înălţime, demonstrează o funcţionalitate mintală redusă, 
suferă de acnee acută în perioada adolescenţei și este neîndemânatic. Masculii 
XXY cunosc o frecvenţă de 1:500, dar au organe genitale mai puţin dezvoltate 
decât XYY cu tendinţe de dezvoltare a sânilor. Legătura dintre structura cro-
mozomială XYY și infracţiune este mai mare decât probabilitatea întâmplării 
(în special pentru infracţiunile cu caracter sexual), deși oamenii de acest fel 
se regăsesc de obicei în spitale psihiatrice sau închisori (probabil aceasta fiind 
mai mult o mărturie a stării lor psihice și a stângăciei decât a caracterului lor 
criminal). Cu toate acestea, în unele state, se realizează o testare a adolescen-
ţilor, pentru a depista dacă aceștia au markerul genetic XYY. În situaţia unui 
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răspuns pozitiv, acesta este folosit (controversat) ca indicator a riscului mani-
festării comportamentului criminal după atingerea majoratului. 

O altă chestiune asupra căreia se speculează este dacă există sau așa-numi-
tul cromozom al crimei. Domeniul dat este uneori denumit cartografierea cro-
mozomului crimei, ocazional realizându-se studii care îl cercetează. Nu este, 
totuși parte a proiectului genomului uman, întrucât acel proiect este în prin-
cipal dedicat descoperirii bazelor ereditare a bolilor și afecţiunilor. Cartografi-
erea cromozomilor este o muncă asiduă, deoarece în primul rând urmează să 
fie găsiţi subiecţi care nu au fost expuși mai multor factori de mediu, precum 
nașterea sau problemele dietetice. Totodată, nu este o prioritate la nivel na-
ţional a cartografia trăsăturile de comportament, excepţie constituind bolile 
psihice pentru care se lobează în mod activ, cum ar fi, spre exemplu, depresia. 
Cu toate acestea, cel puţin două forme ale retardării mintale (sindromul Ange-
lman, sindromul X fragil) au fost mapate. Tabelul care urmează arată care boli 
sau afecţiuni au fost cartografiate până la mijlocul anului 2000.

Cromozomul 1 – cancerul de prostată, 
glaucom, Alzheimer

Cromozomul 12 – Sindromul Zellwe-
ger 

Cromozomul 2 – cancerul de colon Cromozomul 13 – cancer mamar

Cromozomul 3 – cancerul pulmonar, 
cancer de colon

Cromozomul 14 – Alzheimer

Cromozomul 4 – Boala Huntington, 
Parkinson

Cromozomul 15 – Sindromul Angel-
man 

Cromozomul 5 – Sindromul Werner, 
limfomul Burkitt 

Cromozomul 16 – boala rinichilor, 
boala Crohn

Cromozomul 6 – diabet, epilepsie Cromozomul 17 – cancer mamar

Cromozomul 7 – diabet, fibrioza chisti-
că, obezitate

Cromozomul 18 – cancer pancreatic 

Cromozomul 8 – Werner, Burkitt Cromozomul 19 – ateroscleroză, dis-
trofie 

Cromozomul 9 – melanom, leucemia Cromozomul 20 – imunodeficienţă 

Cromozomul 10 – boala Refsum, atro-
fia retinală progresivă

Cromozomul 21 – scleroză laterală 

Cromozomul 11 – diabet, neoplazia Cromozomul 22 – leucemie mieloidă 
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14. PATOLOGIE MEDICO-LEGALĂ21

Medicina legală datează de ani buni și este domeniul cel mai puţin complex 
al probelor știinţifice (în materie de admisibilitate) datorate legăturii foarte 
strânse care există între medicina și drept. Patologia este ramura medicinii al 
cărui obiect de studiu îl constituie modificările structurale cauzate de boală 
sau traumatism. Patologia medico-legală doar adaugă cuvintele „violent” sau 
„suspect” înaintea sintagmei „boală sau traumă”. Există, de fapt, două ramuri 
ale patologiei: anatomică – care acoperă transformările structurale ale corpu-
lui uman; și clinică – care ţine de examinările de laborator a specimenelor pre-
levate de la persoană. Majoritatea patologilor sunt experţi în ambele ramuri.

·	Stabilirea cauzei morţii
·	Estimarea timpului morţii
·	Deducerea tipului armei folosite
·	Delimitarea omorului de suicid
·	Stabilirea identităţii celui decedat
·	Determinarea efectului aditiv al traumei sau a condiţiilor pre-exis-

tente

În SUA, statele au, fie un sistem de coroneri, fie de medici legişti. În cazul 
sistemului de coroneri, coronerul este, de obicei, un funcţionar ales, care nu în 
mod obligatoriu este și medic, deși ar trebui să aibă cel puţin pregătire medi-
cală. În statul Texas, de exemplu, Judecătorul de Pace este de regulă și coroner 
(care solicită anchete și ordonă teste de laborator). Coronerii sunt susceptibili 
de răspundere civilă pentru neglijenţă, spre deosebire de legiști. 

Medicii legiști funcţionează în birouri centralizate la nivel de capitală de 
stat, sau fac parte dintr-o înţelegere inter-districtuală sau regională. Aceștia 
sunt investiţi atât cu competenţe de aplicare a legii (spre exemplu să angajeze 
proprii anchetatori pentru cazurile de omor), cât și cu puteri quasi-judiciare 
(să solicite anchete și să ia declaraţii sub jurământ).

21Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O’Connor, Manager de Program, director al 
Homeland Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public 
și webmaster al Management Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la 
Universitatea de Stat Austin Peay (Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 
oconnort@apsu.edu , căruia i se aduc mulţumiri. 
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14.1 AUTOPSIA

Scopul autopsiei este de a examina și a face cât de curând posibil înregis-
trări permanente cu caracter juridic a particularităţilor anatomice mari și mi-
nuscule ale unui cadavru recent descoperit. Autopsiile sunt realizate la spitalul 
local sau la morga districtuală, deși unele sunt făcute în cabinete medicale 
private sau saloane funerare. 

Examinarea anatomică poate fi suficientă pentru a stabili cauza morţii, 
dacă autopsierul are acces și la alte informaţii (precum circumstanţele cau-
zei, date psihiatrice, trecutul persoanei și altă informaţie pertinentă referitoare 
la pacient). Legiștii se angajează câteodată în „autopsiere psihologică”, deși 
aceasta nu este acceptată cu ușurinţă în sistemul juridic. Examenul clinic sau 
microscopic al părţilor de organe deseori este necesară pentru a întemeia ul-
terior concluziile autopsierului, deși acestea ar fi imposibil de realizat într-un 
caz de exhumare (sau atunci când rudele s-au opus) deoarece îmbălsămarea, 
ca regulă, zădărnicește examenul microscopic de laborator.

Ori de câte ori o armă de foc este implicată medicii legiști solicită, tradi-
ţional și un examen în raze X. Uneori la aceeași procedură se apelează pen-
tru plăgile înţepate și cazurile de abuz asupra copiilor. Examenul părţilor de 
organe ale corpului este util în situaţia intoxicaţiilor sau atunci când există 
suspiciuni privind folosirea drogurilor sau alcoolului. Verificarea conţinutului 
stomacal este parte a oricărei examinări postmortem a cadavrului, întrucât 
poate furniza informaţii privind cauza sau timpul morţii. În cazul rămășiţelor 
umane neidentificate, examenul clinic poate să confirme și bănuielile privind 
rasa, vârsta, sexul, înălţimea, greutatea și starea generală de sănătate. 

Înainte de a purcede la discuţiile privind rapoartele de autopsie (de exper-
tiză medico-legală) se va realiza o trecere în revistă a câtorva MODALITĂŢI 
PRIN CARE TRAUMATISMUL POATE CAUZA MOARTEA:

14.2 ASFIXIA

Toate cazurile de asfixie implică o cantitate insuficientă de oxigen care 
ajunge la creier sau alte organe vitale ale corpului. Există mai multe modalităţi 
prin care asfixiile se produc. În primul rând, sunt anumite boli care în mod 
natural determină blocarea sistemului respirator, de ex. emfizem, pneumonia, 
gripa, astmul, afecţiunile laringelui, etc. În plus, există trei forme de asfixiere 



123

utilizate frecvent ca metode de săvârșire a infracţiunilor: strangularea, înecul, 
sufocarea. 

STRANGULAREA poate fi accidentală, suicidală, sau homicidă. Forma 
homicidă este realizată fie manual (prin forţa brută aplicată în jurul gâtului) 
sau prin ligaturare (folosind o funie, un cablu sau un zbilţ). În situaţia spânzu-
rării victima decedează ca urmare a presiunii pe care o exercită greutatea cor-
porală, fie ca urmare a traumatismului gâtului. Toate cazurile de strangulare 
se caracterizează prin următoarele: 

·	Congestie puternică a inimii (inimă mărită; ventriculul drept)
·	Angorjarea venoasă (vene mărite deasupra locului impactului) 
·	Cianozarea (buzele şi vârfurile degetelor devin albastre la culoare).

ÎNECUL – este rezultatul inhalării apei care provoacă sufocare, iar aceasta 
la rândul ei cauzează formarea rapidă a mucusului în gât și trahee. Ceea ce 
generează într-adevăr stoparea respiraţiei este răspândirea acestui mucus spu-
mos și vâscos, iar cauza morţii (chiar și unele cazuri de supradoză de droguri) 
va putea fi stabilită datorită prezenţei „conului de spumă” (ciuperca înecatu-
lui) care acoperă gura și orificiile nazale ale victimei. În unele cazuri are loc 
„înecul uscat”, în care, datorită extensiei laringelui ca rezultat al șocului, lichi-
dul nu pătrunde în plămâni sau stomac (după cum este tipic pentru celelalte 
forme de înec, unde se constată o cantitate impunătoare de lichid, precum și 
vietăţi marine). Înecul clasic are cinci etape:

1. Surpriza (persoana este stupefiată şi inhalează apă);
2. Întreruperea respiraţiei (persoana încearcă să întrerupă respiraţia în 

timp ce luptă);
3. Spuma de culoare roz (persoana inspiră profund, iar spuma de cu-

loare roz este expirată);
4. Stop respirator (mişcare a toracelui şi pupile dilatate);
5. Ultimul efort (3-4 încercări de a găsi aer şi de a respira).

SUFOCAREA se produce atunci când un obiect obturator (precum o per-
nă sau o plapumă) comprimă căile respiratorii. Atunci când pentru sufocare 
se folosește un obiect moale, nu vor exista semne vizibile de traumatism, deși 
de regulă sunt prezente mici contuzii vizibile sau rupere a buzei de jos. Cia-
nozarea ar putea sau nu fi prezentă, însă, de obicei, se constată petele Tardieu 
– mici inflamaţii sau pete roșii pe faţă, în special în jurul nasului și ochilor.    
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14.3 LEZIUNILE

În general toate leziunile se împart în câteva categorii: plăgi împușcate, plă-
gi înţepate, plăgi contuze, plăgi termice, plăgi chimice (considerată o leziune 
de tip toxicologic), leziuni rezultate de viol și din traumatismul de transport. 
Medicii legiști încearcă să reconstruiască tabloul infracţiunii reieșind din exa-
menul plăgilor, precum și să determine dacă a existat autoapărare și dacă le-
ziunea a fost provocată până la sau după moarte. În cazul plăgilor împușcate, 
legiștii oferă informaţii importante. În cazurile în care obiectul vulnerant nu 
aduce atingere organelor vitale, moartea este, ca regulă, rezultatul șocului – 
organismul încetează să mai funcţioneze ca rezultat al realizării mai mult sau 
mai puţin conștiente a faptului că vătămarea (a sistemului circulator) este prea 
mare ca organismul să se poată auto-repara. Acest fenomen este cu mult mai 
probabil să se producă, decât o sângerare până la moarte, deși multe lucruri 
depind de felul armei. Astfel, spre exemplu, de obicei, gloanţele generează un 
șoc care ar putea cauza moartea, iar cuţitele pot determina hemoragii letale. 
Hemoragia, internă sau externă, însoţește plăgile în toate cazurile.

PLĂGILE ÎMPUŞCATE urmează regulile fizicii. Cu cât energia proiecti-
lului la momentul impactului este mai mare, cu atât distrugerea ţesutului este 
mai semnificativă. Energia de impact a proiectilului este produsul masei sau 
greutăţii acestuia înmulţită cu pătratul vitezei. Deoarece este ridicată la pătrat, 
viteza reprezintă factorul cel mai important, și nu mărimea sau calibrul glon-
telui. Împușcăturile realizate cu cartușe de mare impact sau cartușe magnum, 
au o putere distructivă mai mare, în măsură să cauzeze șocul care ar putea 
duce la moarte. Cartușele frangibile sau altă muniţie expansivă sunt astfel con-
cepute încât după realizarea împușcăturii să fie împrăștiate afectând organele 
vitale. Cu toate acestea, de la o distanţă corespunzătoare carabinele de mare 
putere pot provoca decesul persoanei mai rapid decât armele de vânătoare sau 
puștile. Mulţi dintre medicii legiști sunt, de asemenea experţi în știinţa balis-
tică și în identificarea armelor de foc. 

Orificiile de intrare și ieșire ale glonţului pot furniza date importante în 
rezultatul examinării. Deoarece glontele se rotește la momentul contactului 
cu corpul, suprafaţa pielii este considerabil afectată. Prin urmare, orificiul de 
intrare este mai mic decât cel de ieșire, fiind frecvent posibilă determinarea 
calibrului armei după dimensiunile orificiului de intrare. Orificiile de ieșire 
sunt, ca regulă, mai mari decât cele de intrare, deși uneori glontele ricoșează 
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în interiorul corpului (datorită rezistenţei diferite a ţesuturilor) sau urmează o 
traiectorie care nu reprezintă o linie dreaptă (zbor non-axial).

Arsurile produse de pulbere (există întotdeauna pârlituri sau arderi ale 
pielii) sunt examinate pentru a determina distanţa și direcţia împușcăturii. 
Gradul de ardere de obicei spune despre distanţă, iar „gulerașul de contuzie” 
(inelul de excoriaţie) din jurul orificiului de intrare indică asupra unghiu-
lui (forma rotundă indică asupra orientării directe, iar cea ovală – orientarea 
sub unghi). Identificarea exactă a reziduurilor de pulbere nu ţine de compe-
tenţa medicului legist, ci a unui expert în chimia explozivilor. 

PLĂGILE PRODUSE CU OBIECTE ASCUŢITE includ plăgile tăiate 
și plăgile despicate. Plăgile tăiate sunt asemănătoare cu cele cauzate de glonţ 
atunci când acesta doar zgârie suprafaţa pielii. Alte tipuri de plăgi tăiate sunt 
numite „urme ale ezitării ”, de obicei întâlnite în cazurile de suicid. Acestea 
sunt, ca regulă, de formă dreptunghiulară, ceea ce înseamnă că tăietura lor 
este lată și ele sunt lungi . Plăgile despicate, pe de altă parte, au întotdeauna o 
lungime mai mare decât adâncimea, observând-se cu ușurinţă că o cantitate 
mai mare de ţesut subcutanat este descoperită având o formă aproape ovală. 
Un alt tip de plagă este cea înţepată (uneori numită „rana-așchie”), care nu 
are formă geometrică (decât poate circulară) putând fi ușor distinsă datorită 
marginilor regulate ale orificiului de intrare. 

La determinarea faptului dacă leziunea a fost produsă pre – sau post – 
mortem, regula generală ar fi că o plagă pre-mortem este mai deschisă și sân-
gerează din abundenţă, spre deosebire de cea postmortem. Leziunile pentru 
producerea cărora făptuitorul nu doar a introdus obiectul vulnerant în corpul 
victimei, dar l-a și răsucit generează cea mai mare stare de șoc și accelerea-
ză survenirea morţii, deși hemoragia sau sângerarea până la moarte sunt aici 
cauzele obișnuite ale decesului. În general, profunzimea rănii nu este atât de 
importantă. 

TRAUMATISMELE CONTONDENTE sunt rezultatul bătăii cu băţul, 
lovirii cu piciorul sau izbirii victimei. Lovitura produce un efect de strivire 
asupra corpului uman, având ca urmare echimoze, excoriaţii, rupturi, fracturi 
sau dezmembrarea organelor vitale. Echimozele de culoare roș-albastru sunt 
prezente în fiecare caz, deși depind foarte mult de greutatea persoanei (per-
soanele obeze sunt mai predispuse în acest sens, comparativ cu cele slabe). 

Contuziile cerebrale sunt deosebit de dificil de analizat. Regula generală 
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este că trauma va fi mai gravă în partea opusă contactului cu obiectul vulne-
rant. Aceasta deoarece creierul plutește în lichidul cerebrospinal din craniu. În 
unele cazuri se constată așa-numita contralovitură, situaţie în care calea spre 
traumatismul cerebral trebuie reconstruită. Moartea survine rapid oricând 
există o fractură a craniului.

În rezultatul leziunilor celorlalte părţi ale corpului, decesul survine mai 
lent, uneori după câteva zile. Acest fapt se datorează emboliei pulmonare (în 
care cheaguri de sânge se deplasează spre creier). Cu privire la traumatismul 
contondent unele măsuri de resuscitare (de prim ajutor) dăunează mai mult 
decât ar putea ajuta. 

LEZIUNILE ÎN CAZ DE VIOL implică examinarea zonei genitale pentru 
constatarea de rupturi, excoriaţii, echimoze sau urme ale acestora. Victime-
le femei sunt întotdeauna verificate dacă au fost sau nu virgine la momentul 
contactului sexual, prin examinarea himenului (dacă este). Se va determina de 
asemenea starea de graviditate și/sau prezenţa unei boli venerice. Sunt ridicate 
urmele de sânge, spermă și părul pubian străin. În cazul în care agresorul a 
ejaculat, se realizează expertiza ADN pentru identificarea subiectului căruia 
îi aparţine sperma.

INTOXICAŢIA este ca regulă determinabilă prin examinarea cadavrului 
pentru determinarea modificărilor de culoare. Spre exemplu, lividităţile de 
culoare roșu-carmin sunt, ca regulă, un semn al intoxicării cu monoxid de 
carbon. Alte toxice emană mirosuri neobișnuite. Unele diagnostice, solicită, 
totuși o confirmare toxicologică. Urmează a fi prelevate mostre din stomac, 
rinichi, plămâni, ficat și de vomă. 

ARSURILE – pot fi provocate de temperatura ridicată, de o substanţă chi-
mică sau curentul electric. Victimele focului sunt deseori găsite într-o poziţie 
„pugilistică” cu pumnii încleștaţi, similar pozei unui boxer. Temperaturile ri-
dicate, de obicei, determină contractarea proteinei din organism. Sunt frec-
vent prelevate, din diverse motive, mostre de sânge și plămâni. 

TRAUMATISMUL DE TRANSPORT CU URMĂRI FATALE – este ana-
lizat pentru a determina dacă victima era pieton, pasager sau conducătorul 
mijlocului de transport. Traumele produse de motociclete sunt cele mai grave, 
în plan particular în regiunea capului (dacă nu s-a purtat cască). Şoferii auto-
mobilelor, vor prezenta, de regulă o impresiune circulară în zona toracelui. La 
pasageri, în mod normal, se constată vătămări considerabile ale genunchilor 
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și a regiunii spatelui. În cazul pietonilor se vor constata, de obicei, traume 
ale gleznelor precum și vătămări localizate la 1/3 din zona inferioară a cor-
pului (numite „fracturi prin bara de protecţie”). De regulă, cu cât fracturile 
prin bara de protecţie sunt localizate mai jos în zona picioarelor, cu atât mai 
probabilă este versiunea că șoferul a încercat să frâneze sau să reducă viteza. 
Vătămările cauzate de traversarea cu mijlocul de transport sunt total diferi-
te, distingându-se prin cantitatea impunătoare de ţesut comprimat. În toate 
cazurile de accident rutier cu urmări fatale medicii legiști frecvent verifică și 
sângele pentru a stabili nivelul de alcool și droguri. Acesta este temeiul pentru 
determinarea neglijenţei în temeiul dreptului civil. 

14.4 RAPORTUL MEDICO-LEGAL DE AUTOPSIE  
ŞI INTERPRETAREA ACESTUIA

Raportul medico-legal de autopsie tipic reprezintă o foaie cu două sec-
ţiuni care arată în felul următor:

 DIAGNOSTICUL PATOLOGIC: 
Sistemul cardiovascular: inima normală, fără sem-

ne de hipertrofie, anomalii valvulare sau congenitale. 
Arterele coronare sunt normale şi distribuite. Nu s-a 
constatat dominanța coronară dreapta. Miocardul 
nu prezintă semne de traumă, fibroză sau inflamaţie. 
Aorta – arterioscleroză uşoară.

 Sistemul respirator: laringele, traheea şi bronhiile 
nu prezintă semne de traumă sau obturare. Plămânii: 
sunt prezente congestia şi edemul pulmonar; lobii su-
periori prezintă o obturarea atipică. 

Ficatul: Semne de traumă sau inflamaţie nu există.
Splina: nu prezintă semne de traumă. 
Pancreasul şi glandele suprarenale: fără vătămări 

semnificative. 
Tractul gastro-intestinal: nu are semne de traumă, 

hemoragie sau ulcer.
Aparatul genitourinar: Rinichii nu prezintă semne 

de traumă; Vezica urinară şi alte organe sunt în stare 
bună. 

Capul: Plagă împuşcată transfixiantă. 
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Cauza morţii: Plagă împuşcată transfixiantă:
Peritoneul: Intact, neted.
Inima: 415 g, fără semne evidente de traumă, o uşoa-

ră dominanţă coronară dreaptă. 
Plămânii: Drept – 640 g, stâng – 490 g; toate zonele 

nu prezintă obturări, cu excepţia apexului lobilor su-
periori care prezintă urme de cicatrizare. 

Ficatul: 1840 g; intact, unele congestiuni. 
Glandele: Fără modificări semnificative.
Tractul gastro-intestinal: stomacul este gol.
Encefalul: 1575 mg; Plagă împuşcată transfixiantă. 

Orificiul de intrare este plasat superior urechii, are 
formă ovală cu dimensiunile 5/8” pe 1/2”, cu reziduuri 
de pulbere. Traseul linear este orientat înapoi şi spre 
stânga, traversând lobul parietal şi emisfera stângă a 
creierului cu orificiu de ieşire lângă osul parietal stâng. 
Fracturi multiple în zona orificiului de ieşire.

14.5 INTERPRETAREA

Modalitatea obișnuită în care legea interpretează rapoartele medico-legale 
de autopsiere este cea expusă în continuare. În acest sens, este respectat un 
model din 4 etape. În unele state (precum și în procesele civile), partea finală a 
modelului („felul morţii”) este admisibilă doar ca o chestiune ce ţine de com-
petenţa exclusivă a juriului (sau a celui care constată faptele).

97 
 

Tractul gastro-intestinal: nu are semne de 
traumă, hemoragie sau ulcer. 

Aparatul genitourinar: Rinichii nu prezintă 
semne de traumă; Vezica urinară şi alte 
organe sunt în stare bună.  
 
Capul: Plagă împuşcată transfixiantă.  
Cauza morţii: Plagă împuşcată 
transfixiantă: 

Peritoneul: Intact, neted. 

Inima: 415g, fără semne evidente de traumă, o 
uşoară dominanţă coronară dreaptă.  

Plămânii: Drept – 640g, stâng – 490 g; toate 
zonele nu prezintă obturări, cu excepţia 
apexului lobilor superiori care prezintă urme 
de cicatrizare.  

Ficatul: 1840g; intact, unele congestiuni.  

Glandele: Fără modificări semnificative. 

Tractul gastro-intestinal: stomacul este gol. 

Encefalul: 1575 mg; Plagă împuşcată 
transfixiantă. Orificiul de intrare este plasat 
superior urechii, are formă ovală cu 
dimensiunile 5/8" pe 1/2", cu reziduuri de 
pulbere. Traseul linear este orientat înapoi şi 
spre stânga, traversând lobul parietal şi 
emisfera stângă a creierului cu orificiu de 
ieşire lângă osul parietal stâng. Fracturi 
multiple în zona orificiului de ieşire. 
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Prin “cauză care a contribuit la survenirea morţii” se înţelege, ca regulă, 
o stare sau o boală preexistentă. Drept exemplu ar putea servi, pneumonia 
sau astma, dacă victima avea oricare dintre aceste stări. Ele ar putea fi cauza 
ascunsă a morţii. 

“Mod al survenirii morţii (mecanism)” este acea parte a modelului de re-
gulă exprimabilă doar în argoul medical. Ca exemplu ar putea fi citat enunţul: 
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„Sacii pulmonari au fost obturaţi aflându-se în imposibilitate de transportare 
ulterioară a oxigenului”.

Secţiunea „cauza imediată a morţii” determină cauza morţii. În argou me-
dical aceasta s-ar exprima prin „asfixie”, „contuzie”, etc., sau poate fi expusă în 
limbajul unui nespecialist ca „rană penetrantă capului cauzată de împușcătu-
ră”. Cu toate acestea, cel mai frecvent folosiţi termeni sunt „asfixie” și „leziune”.

„Felul morţii” exprimă poziţia medicului legist cu privire la faptul dacă 
moartea a constituit rezultatul unui suicid, omor, accident, este una naturală 
sau (felul morţii) este necunoscut. Regula general este că „felul morţii” echi-
valează cu modul survenirii morţii plus cauza imediată a acesteia, dar există 
și alte reguli generale în acest sens. Dacă modul producerii decesului nu este 
cunoscut, felul morţii urmează a fi calificat ca unul „necunoscut”. Aceasta se 
poate întâmpla în caz de intoxicaţie sau fenomene inexplicabile (cum ar fi 
combustia spontană). Dacă o cauză imediată este doar agravată de o condiţie 
preexistentă (cauza care a contribuit la survenirea decesului), moartea trebuie 
constată drept una „naturală”. În majoritatea cazurilor privind traumatismul 
de transport cu urmări letale, decesul se apreciază ca intervenind „accidental”. 
Suicidul se va atribui la „omor” dacă se va stabili că o persoană (alta decât 
decedatul) este implicat în survenirea cauzei imediate a morţii.
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15. URMELE DE ADÂNCIME, AMPRENTELE ŞI MIJLOACELE 
MATERIALE DE PROBĂ22

Amprentele sunt folosite pentru a identifica victima, martorul sau bănui-
tul, pentru a verifica cazierul, însă cel mai important lucru este că ele stabilesc 
și confirmă legătura între bănuit și infracţiune. Chiar și atunci când nu este 
stabilit bănuitul, urmele pot oferi informaţii și indicii privind parametrii fizi-
ologici, sexul și ocupaţia acestuia. Urmele mici sunt lăsate de „oameni mici”, 
iar cele lăsate pe perete indică asupra staturii persoanei. Lucrătorii din sfera 
construcţiilor tind să aibă mâinile aspre, iar muzicienii au bătături la vârfurile 
degetelor. Este, totuși, importat a sublinia că acestea sunt doar indicii și nu 
fapte, pe care nu este potrivit a ne baza prea mult. Urmele pot susţine sau 
demonstra netemeinicia declaraţiilor victimei sau martorului prin localizarea 
urmelor acestora la locul infracţiunii. Chiar și absenţa urmelor poate constitui 
un factor decisiv. Spre exemplu, la locul faptei suicidale niciodată nu trebuie să 
existe semne ale încercărilor de a înlătura urmele. 

Ocazional, se pot descoperi urme lăsate de palmă sau de piciorul desculţ. 
Acestea sunt, de obicei, prelucrate în același fel ca și amprentele. 

Cu câteva luni înainte de a se naște copilul, pe suprafaţa degetelor acestuia 
se formează creste, care se aranjează în forme mai mult sau mai puţin regulate. 
În scopul clasificării, experţii divizează formele acestor creste în 3 categorii 
de desene papilare: în ARC, în LAŢ și în CERC. Fiecare categorie poate fi ul-
terior subdivizată în numeroase subcategorii. În ceea ce privește repartizarea 
per rasă a acestor trei tipuri de desene papilare, se pot constata unele variaţii 
moderate. Oamenii de origine din Africa tind să aibă desene papilare în arc, 
cei de provenienţă europeană – desene papilare în laţ; iar în cazul asiaticilor/
orientalilor sunt foarte frecvente desenele papilare în cerc. 

În afară de desenele papilare s-ar putea să existe și anumite variaţii sau 
iregularităţi ale crestelor propriu-zise. Acestea sunt denumite detalii caracte-
ristice ale desenelor papilare. Exemple ale acestora ar putea fi: punctul papi-

22 Folosit cu permisiunea Dr. Thomas R. O'Connor, Manager de Program, director al 
Homeland Security, profesor al Institutului pentru Securitate Globală, Management Public 
și webmaster al Management Public și Justiţie penală, titular al cursului Justiţie Penală la 
Universitatea de Stat Austin Peay (Cu participarea Centrului Campbell) Cod Poștal 4455 
oconnort@apsu.edu, căruia i se aduc mulţumiri.
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lar, bifurcaţiile, fragmentul liniei papilare, sfârșitul liniei papilare, intersecţia 
liniilor papilare. Fiecare amprentă are o combinaţie unică proprie a desenului 
papilar și a detaliilor caracteristice. Nu au fost descoperite încă două amprente 
papilare absolut identice. Chiar și cele ale gemenilor monozigoţi sunt diferite. 
Desenele papilare rămân aceleași pe toată durata vieţii. 

Când amprentele sunt descoperite, expertul le compară cu mostrele pro-
venite de la bănuit. Acesta (expertul) compară mai întâi desenele papilare și 
ulterior detaliile caracteristice ale acestora. Locurile în care acestea coincid 
poartă denumirea de puncte de comparaţie. În SUA, regula generală este că 
trebuie să existe cel puţin 12 puncte de comparaţie pentru ca identificarea să 
poată fi considerată una pozitivă. Urmele de degete de la faţa locului nu sunt 
totdeauna complete, fapt care nu împiedică însă, folosirea lor în scop de com-
parare. O amprentă parţială de la un singur deget ar putea fi suficient pentru 
identificare.

Sistemul de clasificare NCIC al FBI, precum și alte tehnologii bazate pe 
metoda lui Henry atribuie valori numerice tuturor desenelor papilare, pentru 
tot setul de 10 amprente. Aceasta permite codificarea și depozitarea a milioane 
de amprente într-o ordine numerică. Zece milioane de amprente sunt înregis-
trate. În plus, secţiile de poliţie au un fișier cu amprente neindentificate din 
cauzele penale în curs de cercetare sau a celor cu infracţiuni rămase nedesco-
perite. Dacă există coincidenţe ale acestora cu cele descoperite ulterior la locul 
unei alte infracţiuni, se demonstrează că persoana este implicată în ambele 
cazuri. De asemenea, din moment ce bănuitul este reţinut, amprentele sale 
sunt înregistrate și ulterior comparate cu cele din dosar. 

De regulă, amprentele sunt urme de adâncime (lăsate în obiecte mai moi 
decât cel creator de urme, spre exemplu: ceară, vopsea sau chit) sau urme de 
suprafaţă. Urmele de suprafaţă, la rândul lor pot fi: vizibile (lăsate de sânge, 
noroi, cerneală sau grăsime, etc.) și latente care trebuie să fie relevate pentru a 
putea fi văzute și fotografiate.

Urmele sunt probe fragile; o singură atingere le poate distruge. Este posi-
bilă relevarea acestora din noroi, zăpadă și obiecte mici, care conţin atât urme 
materie, cât și urme formă. Automobilele sunt frecvent o sursă de amprente. 
Locurile obișnuite în care acestea se găsesc sunt: ușile, portbagajul, mânerul 
capotei, oglinzile exterioare, plăcuţele de înmatriculare, mecanismul de de-
blocare a portbagajului, declanșorul frânei de urgenţă, pârghiile de reglare a 
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scaunului, catarama centurii de siguranţă și oglinda retrovizoare. Este dificil a 
ridica urmele de pe covoare și mobilă. 

Atunci cânt amprentele sunt fotografiate, toate datele tehnice privind came-
ra, lentilele, pelicula, viteza obturatorului, deschiderea obiectivului, ilumina-
rea, poziţia camerei, ughiul și distanţa de la obiect sunt înregistrate și păstrate. 
Aceasta pune la adăpost poliţia de acuzaţiile ulterioare potrivit cărora modul 
în care a fost făcută fotografia creează aparenţa de identitate. De asemenea, 
în scopul asigurării bunelor relaţii cu „publicul” mobilierul de uz casnic este, 
de obicei, protejat (prin acoperirea cu o cârpă) pe toată durata procesului de 
„prăfuire” în scopul depistării urmelor. Cât privește fotografierea, există trei 
modalităţi de expunere aplicate: normală, subexpunere și supraexpunere.

Cea mai frecvent folosită tehnică de relevare este PRĂFUIREA. Principiul 
de lucru al acesteia este simplu. Pe suprafaţa degetelor majorităţii oamenilor 
se găsește un strat de transpiraţie și ulei. Când degetele vin în contact cu orice 
suprafaţă relativ netedă, fricţiunea generează eliminări de ulei din regiunile 
dintre creste. Din aceste motive, luarea amprentelor este frecvent denumită 
analiza fricţiunilor reliefului papilar. Datorită uleiului, praful aplicat aderă de 
suprafaţa prelucrată, relevând desenul papilar. Metoda prăfuirii este ideală 
pentru lemn, metal, sticlă, masă plastică, plasticul laminat și teracotă. Este mai 
puţin eficientă în cazul hârtiei, cartonului și pieii. Prafurile diferă după culoa-
re, gradul de aderenţă, proprietăţile magnetice și fotografice. Cele mai răs-
pândite culori sunt albă, neagră, sur, roșu, argintiu (de culoarea aluminiului) 
și aurie. Este potrivit a alege culoarea prafului în contrast cu cea a suprafeţei. 
Spre exemplu, prafurile gri sau albe vor releva mai bine urmele de pe obiectele 
de culoare întunecată, iar praful negru – de pe cele mai deschise. 

În situaţia unor obiecte multicolore (cum ar fi coperta unei reviste, sau 
pachetul de ţigări) se aplică prafurile FLUORISCENTE. La expunerea în lu-
mină ultravioletă a obiectului, praful va produce luminiscenţă, iar urma va fi 
clar evidenţiată indiferent de culoarea suportului. În cazul materialelor po-
roase (precum articole din piele, suprafeţele de lemn neprelucrate, hârtie sau 
carton) se dă întâietate tehnicii care presupune folosirea prafurilor MAGNE-
TICE, în rezultatul căreia particulele fine de fier sunt aplicate pe suprafaţa 
obiectului prin folosirea unei pensule magnetice. 

 Când praful trebuie aplicat pe o zonă extinsă, se folosește o pensulă de 
dimensiuni mari, precum cea confecţionată din pene de struţ. Din moment 
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ce urma este localizată se folosește o perie mai mică, mai ușor de manevrat. 
Înainte de a folosi orice perie este necesar ca aceasta să fie scuturată până când 
toate firele acesteia se separă și devin pufoase. Praful nu este niciodată turnat 
direct din recipient. În schimb, o cantitate minoră este răsturnată pe o bucată 
de hârtie, folosită ca paletă. Vârful pensulei este înmuiat în praf și apoi delicat 
scuturat pentru a înlătura excesul de praf. Perierea se face ușor, cu mișcări 
scurte, suficient de rapide și uniforme. Un expert va încerca să urmeze direcţia 
crestelor papilare. 

Următorul pas este ridicarea urmei. Ridicarea implică folosirea unui ma-
terial adeziv în scopul transferării amprentei de pe suprafaţa obiectului. Ma-
terialele folosite cel mai frecvent în acest sens sunt: peliculele dactiloscopice, 
materiale polimerice, benzile adezive din celofan. Banda adezivă trebuie să fie 
de înaltă calitate, transparentă (și nu lucioasă sau mată). Banda este rulată câte 
puţin, fiind pliată deasupra pentru a permite manipularea ulterioară. Este im-
portant ca cel care ridică urma să nu lase propriile amprente pe banda adezivă 
respectivă. Banda va fi desfășurată așa încât partea ei descoperită să fie relativ 
întinsă, acoperind urma și depășind cu aproximativ un inch (2,54 cm) supra-
faţa acesteia. O atenţie deosebită se va atrage pentru a nu admite bulele de aer 
sub peliculă, întrucât acestea distrug valoarea identificatoare a amprentei. Pe-
licula (banda adezivă) se apasă ușor pentru a asigura fixarea corespunzătoare, 
după care este ușor și uniform ridicată de pe suprafaţa obiectului purtător de 
urmă. Urmează o aplicare rapidă a peliculei (benzii) pe un cartonaș sau bucată 
de hârtie. Excesul de peliculă va fi tăiat. 

Există încă cel puţin trei metode (în afară de prăfuire) care se aplică în 
scopul ridicării urmelor latente. 

EVIDENŢIAREA CU VAPORI DE IOD funcţionează bine pe suprafeţe 
poroase precum hârtia sau lemnul neprelucrat, în special dacă urmele sunt 
proaspete sau scopul este de a afla dacă acestea sunt sau nu proaspete. Aceas-
tă tehnică nu lasă urme, de aceea nimeni nu va putea spune vreodată dacă 
urmele au fost examinate. Procedura presupune plasarea unor cristale de iod 
într-un tub, încălzirea acestuia cu o brichetă sau chibrituri și orientarea, prin 
duza tubului, a vaporilor rezultaţi spre suprafaţa obiectului presupus purtător 
de urme. Deși aburii de iod sunt de culoare roșu-închis, urmele vor fi gal-
ben-maronii. Întrucât urmele astfel relevate dispar rapid, ele trebuie imediat 
fotografiate.
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O altă metodă este PULVERIZAREA CU NINHIDRINĂ. Este o meto-
dă deosebit de utilă pentru toate suprafeţele, inclusiv cărţile sau tapetele, fi-
ind aplicată și pentru relevarea urmelor foarte vechi. Ninhidrina va releva și 
urmele cu o vechime de peste 30 ani. Ninhidrina relevă urma într-o culoa-
re albastru-violetă. Suprafaţa urmează a fi pulverizată, însă, doar pentru a fi 
umedă, nu și saturată. Este important a asigura faptul că încăperea este bine 
ventilată. Procesul de uscare durează 10-20 minute, dar poate fi accelerat prin 
utilizarea unei lămpi care emană căldură.

NITRATUL DE ARGINT este folosit în cadrul celei de-a treia metode. 
Aceasta presupune pulverizarea nitratului de argint pe o suprafaţă (precum 
lemnul sau cartonul) prin intermediul unui aspirator, sau poate fi aplicat cu 
ajutorul unei pensule ori a unui tampon. După ce suprafaţa a fost prelucrată, 
aceasta se lasă să se usuce pentru 5-10 minute după care este iradiată cu raze 
ultravioletă (deși în unele cazuri lumina obișnuită lucrează la fel de bine). Me-
toda are drept rezultat urme precise sub formă de crustă, întrucât nitratul de 
argint reacţionează cu sărurile din transpiraţie. Urmele astfel relevate vor dis-
părea în scurt timp, de aceea ridicarea și examinarea are loc prin intermediul 
fotografiei. 

O metodă relativ nouă este EVIDENŢIEREA CU VAPORI AI CIANO-
CRILAŢILOR. Secţiile de poliţie vor folosi un container de dimensiuni mari 
sau un acvariu împreună cu o plăcuţă de metal încălzită cu o rezistenţă elec-
trică (similar celei folosite pentru a păstra cafeaua caldă). Câteva picături de 
substanţă sunt plasate pe plăcuţă, iar obiectul purtător de urme este introdus 
în container. Plăcuța este anclanșată, containerul este sigilat și în 15-20 minute 
orice urme invizibile anterior sunt acum evidenţiate pe suprafaţa obiectului 
într-o nuanţă de gri. 

Metodologia de ultimă oră implică metoda LASER, care, în esenţă, repre-
zintă folosirea tehnicilor fotoluminescente, într-un mod asemănător folosirii 
IONILOR și altor particule încărcate. 
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Probele cu urme de degete au constituit dintotdeauna standardul de aur 
al probelor ştiinţifice. Experţii şi chiar ofiţerii de poliţie au fost oricând în 
măsură să stabilească „coincidenţa”, atunci când 12 sau mai multe puncte de 
comparaţie erau identificate. În ianuarie 2002, în SUA un judecător federal a 
pus la îndoială practica de 100 de ani de folosire a punctelor de comparaţie, 
afirmând că proba cu amprente nu a constituit obiectul eforturi susținute 
în scopul validării, stabilirii temeiniciei sau evaluării ştiinţifice. Decizia 
judecătorului Pollak permite experţilor doar să indice similitudinea, fără a se 
pronunţa asupra coincidenţei. La etapa actuală, experţii în domeniu încearcă 
să documenteze ratele de coincidenţă şi lipsă a acesteia, iar judecătorul Pollak 
se pare că şi-a revizuit poziţia în martie 2002. Cu toate acestea, în octombrie 
2007 un judecător de la o instanţă de nivel districtual din Baltimore – Susan 
Souder a refuzat să permită unui expert în dactiloscopie să depună declaraţii 
într-o cauză în care era posibilă aplicarea pedepsei cu moartea. Judecătorul 
Sauder a statuat că expertiza dactiloscopică este „subiectivă, netestată şi 
imposibil de a fi verificată”
Nu se pune în discuţie chestiunea dacă amprentele fiecărei persoane sunt unice 
şi permanente. Aspectele date nu se contestă. Ceea ce într-adevăr constituie 
esenţa problemei este certitudinea că degetul care a lăsat o urmă imperfectă 
la locul faptei este acelaşi care a lăsat amprenta (cu alte imperfecţiuni) pe fişa 
dactiloscopică. 
Acestei probleme îi sunt dedicate câteva articole ştiinţifice, printre care:
(1) Epstein, R. (2002). „Fingerprints meet Daubert.” 75 Southern California 
Law Review 605.
(2) Cole, S. (2002). Suspect Identities. Boston: Harvard Univ. Press.  

15.1 URMELE MATERIE 

Toate urmele materie ajung în laborator, fiind în marea lor majoritate com-
parate cu o bază de date sau cu standardele de control al mostrelor, în timp 
ce alte specimene sunt supuse unor vaste investigaţii independente. La capi-
tolul urme materie, caracterizate prin dimensiuni relativ mici, astfel încât pot 
fi scăpate din vedere, se pot atribui diverse lucruri. Cel mai important aspect 
în descoperirea urmelor materie este a căuta și ridica tot ce pare străin locului 
faptei și ar putea prezenta valoare probantă. Nu este acceptabilă nici măcar 
idea de „a chema buldozerele și a cerne prin dărâmături”. Această măsură ne-
proporţională urmează a fi rezervată doar pentru cazurile de terorism și/sau 
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dezastre în masă. Se operează, de asemenea, cu categoria de microurme care 
include elemente microscopice care pot fi depistate doar în laboratoare dotate 
cu tehnică avansată, precum laboratoarele SUA ale Food & Drug Adminis-
tration (Administraţiei pentru Alimentaţie și Medicamente) care verifică ali-
mentele din punct de vedere al impurităţilor și medicamentele – din perspec-
tiva substanţelor supuse reglementării. 

FIRELE DE PĂR – numărul semnificativ al firelor de păr descoperite la 
faţa locului, indică, de regulă, asupra faptului că a avut loc o luptă. Firele de 
păr se găsesc, de obicei, pe podea lângă arma infracţiunii sau în locul în care 
a avut loc ciocnirea dintre bănuit și victimă. Firele de păr smulse cu rădăcină 
pot oferi informaţii privind ADN-ul persoanei. În celelalte cazuri se iau în 
vedere caracteristicile de clasă ale părului, existând 14 elemente diferite care 
pot fi identificate într-o mostră de păr. Cu toate acestea, uneori ADN-ul mi-
tocondrial poate fi obținut chiar și în lipsa rădăcinii firului de păr, fiind extras 
din unghiile de la mâini, picioare sau particule de piele. 

FIBRELE – acest tip de urme materie (fibre ale covoarelor sau obiectelor 
de vestimentaţie) este de obicei colectat de pe obiectele de vestimentaţie, mo-
chetă, mobilă, paturi sau cearșafuri. Interschimbul de fibre are loc în cazurile 
în care există un contact personal între făptuitor și victimă. Se cunosc peste o 
mie de fibre și câteva sute de formule de colorare. Din fericire, orice formulă 
de colorare inventată se include într-o bază de date.

STICLA – cioburile mici de sticlă spartă (provenită de la uși, ferestre sau 
decoraţiuni) se găsesc frecvent pe haine sau încălţăminte. Uneori acestea pot fi 
descoperite pe arma infracţiunii, instrumente sau piele. Sticla de diferite tipuri 
are densitate diferită și indici de refracţie cunoscuţi. 

VOPSEAUA – particulele de vopsea (de pe uși, ferestre sau mobilier) sunt 
deseori depistate pe arme, răngi, obiecte contondente, îmbrăcăminte și încăl-
ţăminte. Ceva asemănător unei încăierări serioase sau aplicarea forţei vor de-
termina decojirea vopselei. Există 40000 de tipuri de vopsele, introduse într-o 
bază de date aflată la dispoziţia poliţiei. Majoritatea urmelor materie de vopsea 
care sunt transmise spre examinare de laborator provin din cauzele care im-
plică victimele accidentelor rutiere atunci când șoferul părăsește locul faptei. 

PRAFUL/NOROIUL – acest tip de urmă materie indică asupra locului 
unde persoana s-a aflat, unde trăiesc, unde lucrează și dacă au sau nu animale 
domestice. Mostrele de sol folosite în calitate de alibi sunt frecvent prelevate 
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în cauzele penale. Majoritatea probelor de sol provin de la suprafaţa acestuia 
și presupun ridicarea unei cantităţi care nu depășesc cu mult o lingură. PO-
LENUL este un subtip al prafului/noroiului care la fel indică asupra locului în 
aer liber în care persoana a fost.

ARMELE DE FOC – categoria dată include muniţiile, componentele și 
reziduurile. Acesta constă de obicei dintr-o întreagă serie de caracteristici de 
familie. Proiectilul nu este aproape niciodată extras din orificiile de intrare, 
fiind, în schimb, tăiată toată suprafaţa care îl înconjoară. La fel, proiectilele nu 
sunt marcate. Reziduurile tragerii cu arma de foc trebuie să fie ridicate de pe 
mâini sau faţă în limitele a șase ore, pentru ca în laborator să poată fi compara-
te cu reziduul-ţintă. Ştiinţa balistică este uneori aplicată pentru reconstituirea 
faptei infracţionale. 

Aspectele puse în discuţie până la acest moment au relevat mai mult carac-
teristici de clasă a urmelor materie. În cele ce urmează vor fi examinate urmele 
materie (spre exemplu amprentele) care prezintă caracteristici individuale.

FLUIZII – materialul seminal, saliva, transpiraţia în stare proaspătă, co-
agulată sau uscată se găsesc în forma de picături, pete sau mânjituri. Fiecare 
din aceste forme prezintă particularităţi sub aspectul modului de colectare 
și păstrare. Majoritatea investigaţiilor desfășurate în privinţa acestora ţin de 
testarea ADN-ului. Fluizi ai organismului, inclusiv voma, sunt frecvent desco-
perite la locul infracţiunilor care implică alcool, droguri sau toxice. Mucurile 
de ţigară pot prezenta valoare probantă dacă conţin salivă uscată, deși poliţia 
este oricum obișnuită să le ridice pe toate. Materialul seminal care conţine și 
spermă este deosebit de valoros, pentru că proteina P-30 poate individualiza 
chiar și masculii fertili sau cei care au fost supuși vasectomiei. Probele biolo-
gice trebuie transportate de urgenţă la laborator.

SÂNGELE – corpul uman conţine aproximativ 4,7 litri de sânge, care are 
150 de proteine cunoscute, 250 de enzime cunoscute și cu mult mai mulţi 
antigeni. La faţa locului, ofiţerul de poliţie deseori estimează timpul infrac-
ţiunii reieșind din cantitatea de sânge pierdută de organism. Forma urmelor 
de sânge de la faţa locului (bălţi, picături, pete, mânjituri) de asemenea oferă 
indicii importante cu privire la faptă. Fixarea amplasamentului și descrierea 
urmelor de sânge sunt aspectele asupra cărora se insistă în detaliu la realizarea 
fotografiei, schiţei locului faptei și la luarea de notiţe. O tehnică specializată, 
denumită analiza formei urmelor de sânge reprezintă una din cele mai frec-
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vente metode de reconstituire a faptei. Probele de sânge sunt frecvent utilizate 
pentru a restrânge cercul subiecţilor. 

URMELE DE DINŢI – fiecare din cei 32 de dinţi ai omului este unic da-
torită vârstei și uzurii. Mușcătura poate spune cât de mult a durat îmblânzirea 
victimei de către făptuitor. Mușcăturile pot fi comparate cu anamnezele den-
tare. 

URMELE DE ÎNCĂLŢĂMINTE – majoritatea încălţămintei oamenilor 
prezintă semne individuale de uzură, fiind relativ unice în reflectarea mer-
sului, ţinutei și a modus operandi. În acest sens, urmele de picioare sunt mai 
valoroase decât cele de încălţăminte, dar ultimele, ca și urmele de anvelope, 
deseori conţin impurităţi sau alte indicii. Urmele de încălţăminte, tehnic, sunt 
urme de adâncime, dar pot fi și de stratificare, și pot fi lăsate pe o suprafaţă 
moale. Detectivii deseori înregistrează în laptopurile sau schiţele lor urmele 
de încălţăminte și de anvelope. Numai după ce s-a constatat cu certitudine că 
au fost înlăturate toate celelalte urme materie, poate fi realizată mularea urmei 
de încălţăminte. 

URMELE DE INSTRUMENTE – atunci când instrumentul este fabricat 
și ulterior folosit el dobândește crestături și fisuri care îi caracterizează lama și 
marginile, precum și preiau particule ale substanţelor cu care au venit în con-
tact. Urmele de instrumente sunt de regulă constatate în cazurile care com-
portă un anume modus operandi la furturile cu pătrundere implicând perva-
zurile, ferestrele, ramele de ferestre, casele de înregistrare, cartoteci sau orice 
piesă de mobilier încuiată. 

LEZIUNILE – acestea pot frecvent furniza informaţii identificatoare a ar-
melor, instrumentelor, sau cel puţin oferi date cu privire la mărimea, lungimea 
și forma armei. O tehnică specializată, cunoscută sub denumirea analiza ca-
racterului leziunii deseori prezintă indicii ale comportamentului. 

DOCUMENTELE SUSPECTE – scrisul de mână al fiecărei persoane este 
individual, la fel ca și majoritatea dispozitivelor folosite în scopul comunicării. 
Experţii care examinează documentele pot determina asemănările pe care le 
prezintă scrisul de mână din diferite acte, iar experţii în materie de computere 
pot extrage jurnalele și „datele deschise” din majoritatea dispozitivelor. 
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