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Capitolul I 
Reguli tactice criminalistice privind cercetarea  

la fa a locului 

Sec iunea I 
No iunea i importan a cercet rii la fa a locului 

 

1. Aspecte generale 

Cercetarea la fa a locului este un procedeu probator 
reglementat în Codul de procedur  penal  în dispozi iile  
art. 192, fiind cunoscut în sistemului judiciar de tip 
anglo-saxon ori american1 ca cercetarea scenei infrac iunii 
sau scena crimei. 

Cercetarea la fa a locului reprezint  prima activitate de 
investiga ie criminalistic  în cazul faptelor care prezint  o 
periculozitate deosebit : omucidere, viol, tâlh rie urmat  de 
moartea victimei, distrugere, catastrofe sau accidente grave, 
infrac iuni din domeniul crimei organizate. 

Men ion m c  acest act ini ial de urm rire penal  are o 
semnifica ie deosebit  în ansamblul preocup rilor consacrate 
solu ion rii unei cauze penale, întrucât impune cunoa terea 
imediat , direct  i complet  a locului în care s-a comis fapta 
penal 2. 
                                           

1 M.J. Palmiotto, Criminal investigation, Ed. Nelson-Hall Publishers, 
Chicago, Illinois, SUA, 1994, p. 167 i urm. 

2 C. Suciu, Criminalistica, Ed. Didactic  i Pedagogic , Bucure ti, 1972, 
p. 503; I. Anghelescu, Considera ii asupra locului cercet rii faptei, în RRD  
nr. 11/1973, pp. 114-115; I. Mircea, Criminalistica, Ed. Lumina Lex, 
Bucure ti, 1998, p. 226; A. Ciopraga, Criminalistica tactic , Universitatea din 
Ia i, 1986, p. 24 i urm.; N. Volonciu, Tratat de drept procesual penal,  
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În raport de prevederile art. 192 C. pr. pen., cercetarea la 
fa a locului se efectueaz  atunci când sunt necesare: 

a) constatarea direct  în scopul determin rii sau clari-
fic rii unor împrejur ri de fapt, ce prezint  importan  pen-
tru stabilirea adev rului. 

b) constatarea direct  a împrejur rilor de fapt ori de câte 
ori exist  suspiciuni cu privire la decesul unei persoane. 

În ceea ce prive te în elesul termenului de fa a locului 
sau de loc al s vâr irii faptei, prin aceast  expresie se are în 
vedere nu numai locul propriu-zis al s vâr irii infrac iunii, ci 
i zonele mai apropiate sau alte locuri din care se pot 

desprinde date referitoare la preg tirile, comiterea i urm -
rile faptei, inclusiv c ile de acces i de retragere a autorului 
din câmpul infrac ional1. 

Prin „locul s vâr irii infrac iunii”, potrivit dispozi iilor 
art. 41 alin. (2) C. pr. pen. se în elege locul unde s-a desf -
urat activitatea infrac ional , în totul sau în parte, ori locul 

unde s-a produs urmarea acesteia. 
Obiectivele cercet rii locului faptei sunt urm toarele: 
a. descoperirea urmelor i eviden ierea tuturor împre-

jur rilor apte s  conduc  la identificarea f ptuitorului, la 
clarificarea circumstan elor în care s-a s vâr it infrac iunea, 
la descoperirea corpurilor delicte. 

                                                                                         
Ed. Paideia, Bucure ti, 1994, p. 278; I. Neagu, Drept procesual penal,  
Ed. Academiei Române, Bucure ti, 1988 i Drept procesual penal. Partea 
general , Ed. Euro-trading, Bucure ti, 1992, vol. II, ed. I, p. 102 i urm.;  
I. Neagu., M. Damaschin, Tratat de procedur  penal . Partea general . În 
lumina noului Cod de procedur  penal , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 
2014, p. 541; A. Cri u, Drept procesual penal, ed. a 2-a, revizuit  i 
actualizat , Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2017, p. 265; Colectiv, Tratat de 
tactic  criminalistic , Academia de poli ie a Ministerului de Interne,  
Ed. Carpa i, Craiova, 1992, p. 26. 

1 V. Berche an, Cercetarea penal  – Îndrumar complet de cercetare penal , 
Ed. Icar, Bucure ti, 2001, p. 251 i urm. 
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b. ob inerea de c tre organele judiciare a unor date exacte 
i corecte, prin cunoa terea i studierea nemijlocit  a locului 

faptei, referitoare la modul de s vâr ire a faptei i la per-
soana infractorului, aspect de natur  s  eviden ieze princi-
pala func ie a cercet rii la fa a locului1. 

 

2. Aspecte de drept procesual penal 

Cercetarea la fa a locului se efectueaz  în strict  
conformitate cu reglement rile referitoare la acest procedeu 
probator, respectiv art. 192 alin. (1) C. pr. pen. Astfel, potrivit 
prevederilor legale, cercetarea la fa a locului poate fi dispus  
de c tre organul de urm rire penal , iar în cursul judec ii de 
c tre instan a de judecat . 

 
2.1. În faza de urm rire penal , cercetarea la fa a locului 

este dispus  printr-o ordonan  motivat  a organului de 
urm rire penal , dup  începerea urm ririi penale, în temeiul 
dispozi iilor art. 286 C. pr. pen.  

Codul de procedur  penal  nu prevede obligativitatea 
efectu rii cercet rii la fa a locului în prezen a martorilor 
asisten i, dar acest lucru este posibil atunci când organele de 
urm rire penal  sau instan a de judecat  apreciaz  necesar.  

Potrivit dispozi iilor art. 192 alin. (2) C. pr. pen., organul 
de urm rire penal  sau instan a de judecat  poate interzice 
persoanelor care se afl  ori care vin la locul unde se 
efectueaz  cercetarea s  comunice între ele sau cu alte 
persoane.  

                                           
1 G. Antoniu, în lucrarea colectiv  Explica ii teoretice ale Codului de 

procedur  penal , Partea general , vol. I, Ed. Academiei Române, Bucure ti, 
1975, p. 293; G. Theodoru, L. Moldovan, Drept procesual penal, Ed. 
Didactic  i Pedagogic , Bucure ti, 1979, p. 143. 
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Inten ia legiuitorului a fost de a preveni eventualele 
influen ri a desf ur rii cercet rii, determinate de discu iile 
între anumite persoane prezente la aceast  activitate. 

În conformitate cu dispozi iile art. 194 C. pr. pen. organul 
de urm rire penal  sau instan a de judecat  care efectueaz  
cercetarea la fa a locului sau reconstituirea pot dispune 
prezen a medicului legist sau a oric rei persoane pe care o 
consider  necesar .  

Legea procesual  nu prevede actul procesual prin care 
procurorul sau instan a de judecat  dispun cu privire la 
prezen a persoanelor respective, mai ales pentru situa ia în 
care una dintre acestea refuz  s  fie prezente.  

Consider m ca acest lucru se poate dispune de c tre 
procuror prin ordonan a, iar de c tre instan a de judecat  
prin încheiere de edin . 

În doctrin  a fost exprimat  opinia potrivit c reia, 
participarea medicului legist se impune în ipoteza în care 
obiectul cercet rii la fa a locului îl reprezint  strângerea de 
probe în vederea l muririi decesului unei persoane survenit 
în condi ii suspecte1. 

 
2.2. În faza de judecat , cercetarea la fa a locului este 

dispus  de c tre instan , printr-o încheiere de edin , dup  
începerea cercet rii judec tore ti.  

Codul de procedur  penal  nu prevede obliga ia instan-
ei de judecat  de a cita p r ile sau de a efectua cercetarea 

numai în prezen a procurorului când participarea acestuia la 
judecat  este obligatorie. 

 În acest caz, instan a de judecat  poate s  procedeze la 
efectuarea cercet rii în prezen a p r ilor, dac  apreciaz  
necesar. 
                                           

1 I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., 2014, p. 542. 
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Cercetarea la fa a locului efectuat  de instan a de jude-
cat , nu are nici întinderea i nici adâncimea celei efectuate 
de c tre organul de urm rire penal .  

Cu toate acestea, consider m c  importan a este la fel de 
mare, întrucât instan a are posibilitatea s  ia contact direct cu 
anumite aspecte ale locului în care s-a comis fapta penal  i 
s  analizeze în mod judicios rezultatele desprinse din 
cercet rile anterioare ale organelor de urm rire penal . 

 

3. Importan a i obiectivele cercet rii la fa a locului 

3.1. Importan a cercet rii la fa a locului este subliniat  în 
literatura de specialitate, atât procesual penal , cât i 
criminalistic , marea majoritate a autorilor fiind de acord c  
ne afl m în fa a unui procedeu probator cu adânc  semni-
fica ie în aflarea adev rului1. 

Men ion m c  deplasarea organului judiciar la fa a 
locului este „una dintre cele mai eficace m suri proce-
durale”2. Organele de urm rire penal  i instan ele de 
judecat  au astfel posibilitatea s  investigheze direct locul 
s vâr irii faptei i s  evalueze consecin ele infrac iunii, s  
stabileasc  împrejur rile în care aceasta a fost comis , s -l 
identifice pe autor prin descoperirea, fixarea, ridicarea i 
cercetarea criminalistic  a urmelor, a mijloacelor materiale de 
prob .  

Consider m c  aceast  activitate este de natur  s  
contribuie efectiv la realizarea scopului procesului penal i 
aflarea adev rului judiciar în cauza respectiv . 

                                           
1 N. Volonciu, supra cit., p. 279; G. Antoniu, op. cit., p. 294;  

Gh. Theodoru, I. Moldovan, op. cit., p. 143; I. Neagu, op. cit., p. 287. 
2 P. Chabon, Le juge d'instruction, Théorie et practique de la procédure,  

ed. a 3-a, Ed. Dalloz, Paris, 1985, p. 137. 
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Cercetarea la fa a locului este o activitate de maxim  
importan  cu caracter imediat i de neînlocuit, în multe 
situa ii fiind aproape imposibil de repetat, în acelea i condi ii 
i cu acelea i rezultate1. 

Preciz m faptul c  în cazul omuciderilor, examinarea 
locului faptei este „partea cea mai important  a cercet rii 
cauzei penale”2 întrucât locul s vâr irii unei fapte penale este 
cel mai bogat în urme sau date referitoare la infrac iune i la 
autorul acesteia. 

 Men ion m faptul c  modul în care se efectueaz  în-
treaga cercetare, c utare i ridicare a urmelor sau a probelor 
materiale, ca i fixarea rezultatelor, influen eaz  într-o mare 
m sur  solu ionarea cazului, identificarea autorului, a celor-
lal i participan i la comiterea faptei penale3. 

 
3.2. Obiectivele cercet rii la fa a locului 

Principalele sarcini care revin cercet rii la fa a locului 
sunt urm toarele4: 

a. Cunoa terea i investigarea direct  de c tre organul de 
urm rire penal  sau de c tre instan a de judecat  a locului 
s vâr irii infrac iunii sau a locurilor înscrise în categoria 
„locului faptei”. 

În literatura de specialitate se men ioneaz  faptul c  
sarcinile principale ale cercet rii la fa a locului cuprind 

                                           
1 C. Suciu, op. cit., p. 503; V. Berche an, op. cit., p. 253. 
2 C.E. O’Hara, Principii de baz  ale cercet rilor penale, ed. a IV-a,  

Ed. Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, S.U.A., 1976, p. 45. 
3 L. Coman, I.R. Constantin, în lucrarea colectiv  Tratat practic de 

criminalistic , vol. I, Ed. Ministerului de Interne, Bucure ti, pp. 25-27. 
4 A. Ciopraga, supra cit., p. 28; V. Stoica, Cercetarea la fa a locului, în 

PPC nr. 2/1981, pp. 112-114; I. Cora, op. cit., p. 22; I. Coman,  
I.R. Constantin, op. cit., p. 26; A.N. Vasiliev, op. cit., p. 270. 


