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CUVINTE CHEIE 

 

Medicină legală, criminalistică, criminologie, droguri, substanţe psiho-

active, cercetare la faţa locului (CFL), cadavru cu identitate necunoscută (CIN), 

identificare, acid dezoxiribonucleic (ADN), traseologie, omucidere, medico legal 

system IT (MLSIT), inventivitate, colaborare. 

 

 

INTRODUCERE 

 

Prezenta lucrare se dorește a fi rezultatul unei activități îndelungate de 

peste patru zeci de ani pe care am desfășurat-o ca medic legist alături de organele 

abilitate a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv de polițiști din structurile de 

cercetare criminalistică. 

Am abordat tema Activitatea de Medicina Legală ca parte componentă a 

Sistemului de Ordine Publică și Siguranță Națională, în scopul de a lăsa 

generațiilor viitoare unele informații utile în activitatea lor pentru stabilirea 

dreptății şi adevărului. Structurată pe parcursul a opt capitole, lucrarea de față 

caută să abordeze tematici deosebit de utile şi absolut necesare pentru munca în 

echipă desfăşurată de medicul legist alături de ofiţerul judiciarist şi criminalist 

sub coordonarea procurorului, aşa cum este prevăzut de normele legale.  

Am tratat în special problema de identificare a cadavrelor cu identitate 

necunoscută, element de necesitate din punct de vedere a muncii în echipă pe 

durata cercetării la faţa locului, precum şi aspecte stringente, precum consumul 

de plante cu acţiune psihoactivă.  

Totodată, printr-o documentare situată pe palierul normativelor care 

reglementează activitatea medico-legală am încercat să prezint unele elemente 
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din diverse state, atât UE cât şi non UE, precum şi de pe continentul America, 

respectiv din Canada. Acest ultim aspect l-am „atacat” în primul rând pentru a ne 

face o imagine asupra modalităţii de lucru în cazuri similare, asemănări şi 

deosebiri: variaţii pe o temă comună, cea a identificării, a cercetării la faţa locului 

și în general tot ceea ce presupune munca interdisciplinară, în echipă a medicului 

legist cu specialiștii în domeniu. 

Un alt aspect abordat în prezenta lucrare, care constituie o premieră pe plan 

mondial, este prezentarea unui sistem unic de înregistrare a actului necroptic, 

sistem gândit şi pus la punct personal, după un efort susținut care a durat peste 

cinci ani, sistem denumit MLSIT care se bucură de brevetare din partea Oficiului 

de Stat pentru Invenții și Mărci. 

Odată demarat acest sistem s-a uşurat considerabil munca echipei de 

cercetare, iar beneficiile aduse sunt incontestabile, înlăturând orice fel de dubiu 

asupra actului necroptic.  

Sistemul constă în înregistrarea tuturor autopsiilor din două unghiuri opuse, 

astfel încât experților să nu le scape niciun element sau detaliu, o descriere pe 

larg a acestuia regăsindu-se în Capitolul 6. 

Implementarea sistemului a înlăturat în totalitate exhumările întrucât 

aspectele iconografice, atât cele dinamice cât şi cele statice, se stochează în 

format electronic, făcând posibilă reexaminarea cazului de către persoane 

autorizate în eventualitatea unor constestaţii sau neclarităţi. 

Brevetarea sistemul dezvoltat a venit odată cu remarcarea impactului pe 

care fenomenul digitalizării îl are asupra omenirii, dezvoltarea incredibilă a 

sistemelor informatice, a Internetul-ui precum și a ”social media”. Acești factori 

care obligă statele democratice să promoveze activităţile spiritului, creativitatea 

şi inventivitatea umană, materializate în descoperiri tehnico-ştiinţifice, şi totodată 

să le protejeze prin norme juridice, drepturile născute din creația intelectuală. 
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Relația dintre gradul de dezvoltare a oricărui tip de societate şi activitatea 

creatoare a membrilor acesteia este întotdeauna direct proporţională, fiind un 

truism să afirmi astăzi că ţările dezvoltate sunt acelea în care activitatea creatoare, 

activitatea spiritului este preţuită, încurajată şi ocrotită în mod eficient. 

Dedicând această lucrare dascălilor mei în medicină legală, respectiv Prof. 

Dr. Gheorghe Scripcaru, Prof. Dr. Ioan Quai, Prof. Dr. Moise Terbancea, Prof. 

Dr. Milan Dresller, ţin să aduc mulţumirile mele pentru îndrumarea profesională 

de care am beneficiat în realizarea lucrării din partea domnului Prof. Dr. Costică 

Voicu precum şi tuturor cadrelor Şcolii Doctorale ale Academiei de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. 

În finalul lucrării mi-am permis să fac câteva propuneri de lege ferenda 

pentru modificarea titlurilor de lege care fac referire la prestaţiile medico-legale, 

în sensul obligativităţii înregistrărilor actelor necroptice, precum şi a 

obligativităţii participării medicului legist la cercetarea la fața locului. 

 

 

PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI 

DE DOCTORAT 

 

Prezenta lucrare intitulată TEZĂ DE DOCTORAT are ca principal scop 

prezentarea către specialiștii de profil care îşi desfăşoară activitatea în medicină 

legală şi criminalistică, rezultatele unei activităţi îndelungate pe acest palier, fiind 

structurată pe şapte capitole distincte care fiecare în parte conţine atât elemente 

de natură teoretică, extrase bibliografice precum şi rezultatele activităţii 

personale. 
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Astfel, per ansamblu, s-a realizat un echilibru între partea teoretică şi cea 

practică, efectiv lucrativă, aceste aspecte regăsindu-se în fiecare capitol în parte.  

În capitolul I intitulat Evoluţia istorică a medicinei legale sunt redate 

aspecte legate de apariţia primelor edicte care reglementează sau creionează 

aspecte de ordin medico-legal, începând de la Codul lui Hamurabi şi până în 

zilele noastre. 

A face o prezentare completă a ceea ce înseamnă medicina legală de la 

izvoare şi până în prezent, colaborarea ei alături de criminalistică constituie un 

demers practic imposibil de realizat, datorită multitudinii de elemente care nu pot 

fi cuprinse în totalitate şi în consecinţă în acest capitol am încercat să fac doar o 

prezentare rezumativă, insistând dar nu în mod deosebit, pe aspecte legate de  

desfăşurarea activităţii medico-legale în secolele XIX-XX, în zona Banat, 

Transilvania, zone din care aceste informaţii au răzbătut mai greu.  

Capitolul II vine ca o completare la cel anterior, se intitulează Organizarea 

sistemelor de medicină legală, făcând referiri la legislaţia prin care este 

organizată activitatea medico-legală în ţara noastră precum şi în unele state ale 

Uniunii Euperone sau state non UE, cum ar fi Canada şi Rusia, studiul acestui 

capitol arătând diferenţele dar şi asemănările între procedurile aplicate în practica 

medico-legală în prezent, acest capitol fiind practic o continuare a celui precedent, 

faptic făcându-se o trecere de la o fază istorică la contemporaneitate.  

Capitolul III intitulat Medicina legală – parte componentă în depistarea 

consumatorilor de droguri abordează o problemă extrem de stringentă a 

timpurilor noastre şi anume cel al consumului de substanţe cu acţiune psiho-

activă, cu toate implicaţiile care survin din acest consum , atât sub aspect social 

dar mai ales medico-legal. 

În acest capitol am procedat la o scurtă prezentare a unor plante care cresc 

în vegetația spontană în zona noastră de referință, respectiv în spațiul Danubo-
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Carpato-Pontic, cum era denumit și este în continuare, lucru pe care l-am 

considerat necesar pentru a atenționa asupra pericolului, atât personal, cât și 

social pe care îl prezintă consumul excesiv al unor astfel de substanțe. 

Tema etnobotanicelor pe larg dezbătută, de multe ori în necunoștință de 

cauză, precum și cea a substanțelor semisintetice și sintetice cu efect psihoactiv, 

merită o atenție deosebită, genericul tuturor acestor substanțe fiind cel de droguri, 

care însă, personal consider a nu fi real, termenul de drog, precum am arătat fiind 

de etiologie anglo-saxonă de la drax (drax-medicament), iar în perioada 

interbelică și ulterior, pe teritoriul nostru existau drogheriile a căror denumire a 

plecat tocmai de la drog, ceea ce nu înseamnă că acolo se vindeau doar substanțe 

cu acțiune psihoactivă,  în drogherii se vindeau de la banalul piramidon și frecția 

galenica până la tinctura de opium (extract de mac) cu efect antidiareic, dar 

normal având și efecte psihoactive. 

Abordarea acestui subiect se datorește în special aprecierii că pe plan 

global se remarcă o creștere a consumului ilicit, și desigur a vânzării ilicite a unor 

astfel de substanțe. Sistemul economic mondial, integrat şi globalizat, înghite 

anual miliarde de dolari proveniţi din infracţiuni şi fraude ca produse secundare 

ale afacerilor cu droguri la care se adaugă o nesfârşită listă de delicte conexe 

(corupţie, industria produselor contrafăcute, evaziunea fiscală, traficul de fiinţe 

umane, industria pornografică, prostituţia etc.). Aceste fonduri sunt injectate în 

bănci şi instituţii de investiţii, după ce călătoresc prin circuitele mondiale ale 

finanţelor pentru a fi albiţi prin metode aparent nedetectabile, fiind la bază un 

flagel la adresa umanității. Luând niște date absolut aleatoriu din Raportul 

Național privind situația drogurilor pe anul 2013, persoanele care au primit 

tratament pentru consumul de substanțe psihoactive este mai mare de 3800, 

înregistrându-se o creștere față de 2012 cu 5,6%. 
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Am abordat acest capitol prin prisma unei persoane interesate, interesul de 

altfel fiind unul general, asupra ceea ce astăzi este cunoscut ca fiind substanţe 

etnobotanice, termen care îl consider impropriu la fel cum consider impropriu 

folosirea termenului de drog pentru substaneţele cu acţiunea psiho-activă, 

termenul de drog provenind din englezul „drugs” ceea ce înseamnă medicament, 

cunoscut fiind faptul că în perioada interbelică numeroase farmacii purtau 

denumirea de drogherii. 

Am încercat a face o clasificare a substanţelor cu acţiune psiho-activă, 

prezentând atât unele date istorice privind utilizarea unor astfel de substanţe şi 

prin aspecte iconografice, descriere morfologică s-au prezentat unele plante, flori 

care încântă ochiul dar frumuseţea lor ascunzând otravă de care nu toată lumea 

este conştientă.  

Totodată, ca şi parte personală am întocmit cu sprijinul IML Cluj- Napoca 

un studiu statistic, pe zona aferentă IML Cluj-Napoca, privind intoxicaţiile cu 

diverse substanţe cu acşiune psiho-activă, elementele fiind prezentate sub formă 

de grafice şi tabele cu comentariile obiective care rezidă din acest studiu. 

Pentru a preveni și combate eficient activitatea infracțională a traficanților 

de droguri este necesar ca organele competente să perfecționeze permanent 

metodele și mijloacele de luptă pentru prinderea și demascarea lor. 

În următorul capitol, respectiv Capitolul IV, intitulat Colaborarea medic 

legalist- criminalist în cadrul cercetării la faţa locului în exhumări am prezentat 

toate fazele care sunt obligatorii în astfel de activităţi, activităţi care de regulă 

sunt de excepţie şi se efectuează atunci când există dubii asupra primei expertize 

sau când această primă expertiză nu a fost efectuată arătând rolul fiecărui membru 

al echipei care participă la exhumare precum şi documentele care se întocmesc 

în atare situaţii, conform art. 199 Cod de Procedură Penală. 
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În capitolul V, intitulat Cooperarea experţilor din medicina legală şi 

criminalistică în identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută preocuparea 

principală a fost de a arăta necesitatea unei strânse colaborări între cele două 

componente idisolubil legate, constituită din medic legist şi ofiţer de investigaţii 

criminale pentru a duce la îndeplinire toate procedurile legate de identificarea 

acestor cadavre, proceduri care încep de la examinarea cadavrului, prelevarea 

unor elemente de identificare simple cum ar fi impresiunile digitale, efectuarea 

de fotografii criminalistice care să evidenţieze eventuale particularităţi cum ar fi 

cicatrici post-operatorii, deformări datorate unor maladii, tatuaje sau alte semne, 

recoltare de fire de păr din toate regiunile (capilar, axilar, pubian), depozit sub-

unghial şi probe care urmează a fi supuse testelor de acum mai complexe cum 

este determinarea ADN-ului.  

Toate aceste manopere sunt absolut obligatorii pentru identificarea 

cadavrelor, întrucât este absolut logic ca orice anchetă spre exemplu într-un caz 

de omor, trebuie să pornească de la identificarea victimei în situaţiile în care astfel 

de cadavre sunt găsite întâmplător în locuri izolate sau purtate de apele râurilor. 

Capitolul VI intitulat Cercetare privind aspecte de imagistică în cazurile 

medico-legale conţin aspecte strict personale fiin vorba de un sistem unic în 

Europa prin care se realizează o monitorizare continuă a autopsiilor medico-

legale şi care a fost implementat de către mine la SJML Deva fiind brevetat de 

OSIM.  

În acest material se prezintă câteva dintre beneficiile care se pot dobândi 

prin dotarea serviciilor de medicină legală cu acest sistem de monitorizare 

computerizată, care va permite păstrarea nelimitată a imaginilor actului necroptic, 

oferind posibilitatea revederii procedurii oricând, prin arhivarea înregistrărilor 

din unghiuri diferite. Totodată, aceste înregistrări oferă garanţii asupra 

corectitudinii realizării actului necroptic, obţinându-se o iconografie în sistem 
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digital, practic fără limită, conferind posibilitatea unei eventuale reevaluări a unui 

caz. Este un sistem modern prin care, tehnologia computerizată, îşi serveşte 

aplicabilitatea în medicina legală, permiţând vizualizarea de detalii prin asistenţă 

computerizată, accesibilă unui număr nelimitat de useri, în timp real. Se impune 

utilizarea exclusivă de programe cu licență plătită care să asigure un standard 

corespunzător al materialelor video și să evite orice interpretare legală 

defavorabilă ulterioară, fapt care ulterior ar putea invalida întregul proces de 

înregistrare a autopsierii1. 

Plecând de la conceptul că rolul medicinei legale este şi acela de a ajuta la 

transferul „concretului” biologic în abstractul justiţiei, am observat de-a lungul 

unei cariere de peste 40 de ani de medicină legală, ceea ce a însemnat peste 10000 

de autopsii şi zeci de exhumări, existenţa unor lacune în ceea ce priveşte păstrarea 

datelor cu valoare de probă juridică, obţinute în cursul activităţii prosecturale.   

Simpla fotografiere a leziunilor sau a altor modificări notabile cu 

importanţă în economia cazului examinat cred că este bună, însă total depăşită de 

epoca modernă, când în toate domeniile sistemele informatice se impun ca o 

necesitate obiectivă. 

Acest concept va trebui să îl promovăm, toţi cei ce ne desfăşurăm 

activitatea în acest perimetru, să nu privim cu suspiciune şi să îi dăm 

crezare  adevăratului vizionar Dr. Isaac Asimov: „Nu mă tem de calculatoare. Mă 

tem de lipsa acestora.” 

Printr-o înlănţuire oarecum logică, asemeni unui lanţ trofic, cele şase 

capitole prezentate succint anterior trebuie să aibă o finalitate care a fost pe scurt 

exprimată în capitolul VII intitulat Propunere de lege ferenda privind activitatea 

medico-legală.  

                                                 
1  Pantea Marius, ”Aplicații de metodologie criminalistică în investigarea fraudelor”, Ed. Pro Universitaria, 

București 2016, Aplicația nr. 10, pp.109-124; 
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Termenul de „lege ferenda” se traduce ca fiind o expresie folosită pentru a 

denumi caracterul acelor propuneri prin care se preconizează reglementarea unor 

situaţii care in prezent nu sunt prevăzute de lege, iar în ceea ce ne priveşte, în 

contextul celor expuse în lucrare am formulat ca propuneri armonizarea 

sistemului legislativ în ceea ce priveşte activitatea medico-legală din ţara noastră 

cu cel al Uniunii Europene prin modificarea legislaţiei actuale care se dovedeşte 

a fi depăşită din multe puncte de vedere, precum şi implementarea sistemului de 

înregistrare standardizată prin sistem digital a autopsiilor medico-legale, acesta 

având valoare de probă în instanţă, fiind o formă superioară a ceea ce este 

legiferat în prezent respectiv înregistrarea audio a depoziţiilor de martori. 

 

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI FINALE 

 

În speranţa de a nu mă repeta ţin să concluzionez că această lucrare am 

întocmit-o în ideea de a crea o imagine cât mai obiectivă asupra a ceea ce 

înseamnă colaborarea indisolubilă dintre activitatea medico-legală şi cea 

criminalistică, existând state cum este Marea Britanie în care cele 2 entităţi 

ştiinţifice beneficiază de un studiu comun.  Acest lucru este de foarte mare 

importanţă, personal considerând că un medic legist bine pregătit trebuie să aibă 

cunoştinţe de criminalistică la fel cum şi medicina legală nu trebuie să constituie 

o lacună în cunoştineţele lucrătorului criminalist; ambii trebuie să formeze un tot 

unitar, „să vorbească aceeaşi limbă” întrucât ambii sunt înhămaţi la căruţa 

adevărului. 

Aşadar, elementele de medicină legală şi criminalistică nu trebuie să 

conţină un secret pentru nici unul din membrii echipei, aceste două „mici ştiinţe” 

fiind de fapt foarte mari, îngemănarea lor fiind de netăgăduit. 
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