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Abstract (en): A common problem in the judicial activity is the simulated behavior of the people involved
in different criminal cases. Typically, man acquires its own personality through learning and the gradual
assimilation of sociocultural way that society promotes the process of communication and interaction
between the individual and the social environment. Society becomes positive or negative as a result of the
pre-existence of complex social factors that decisively influences the individual's personality. Both the
personality of the offender and the nonoffender are formed in the same spheres of life sociale- family,
schools, micogroups.In order to apply the correct law to ensure the protection of citizens, protect human
dignity and guarantee the fundamental rights of individuals, the investigator must know in detail the
provisions of criminal law and fundamental human rights as well as tactical and methodical procedures in
conducting a judicial inquiry. Depending on the situation where a person, depending on the interest and
purpose, behavior of this may take the form of a simulated behavior. The investigator should be familiar
with criminal law, fundamental human rights and methodical tactics and procedures in conducting criminal
investigations in order to apply the law correctly, ensuring the protection of citizens and protecting human
dignity. To decipher the simulated behavior of the suspect, the investigator must know the elements of body
language and their significance. The categories of suspects facing investigator are different, so you must
carefully study every gesture they make it during the hearing.
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Abstract (ro): O problemă des întâlnită în activitatea judiciară este cea a comportamentului simulat al
persoanelor implicate în diferite cauze penale. În mod obişnuit, omul dobândeşte propria personalitate prin
învăţarea şi asimilarea treptată a modului sociocultural pe care societatea îl promovează în cadrul
procesului de comunicare şi al interacţiunilor dintre individ şi mediul social. Societatea devine pozitivă sau
negativă ca urmare a preexistenţei unui complex de factori sociali, care influienţează decisiv personalitatea
individului. Atât personalitatea infractorului cât şi cea a noninfractorului se formează în aceleaşi sfere ale
vieţii sociale- familia, şcolă, micogrupuri. Pentru a putea aplica corect legea, a asigura protecţia cetăţenilor,
a proteja demnitatea umană şi a garanta drepturile fundamentale ale persoanei, anchetatorul trebuie să
cunoască în detaliu dispoziţiile legii penale şi drepturile fundamentale ale omului precum şi procedeele de
tactică şi metodică în efectuarea anchetei judiciare. În funcţie de situaţia în care se află o anumită persoană,
în funcție de interesul şi scopul urmărit, comportamentul obişnuit al acesteia poate lua forma unei conduite
simulate. În depistarea comportamentului simulat, folosirea mijloacelor tehnico-ştiinţifice repezintă
încercarea de a determina sinceritatea sau nesinceritatea unei persoane, indiferent de calitatea pe care are
în ancheta penală. Pentru a putea descifra comportamentul simulat al suspectului, anchetatorul trebuie să
cunoască elementele de limbaj nonverbal şi semnificaţia lor. Categoriile de suspecţi cu care se confruntă
anchetatorul sunt diverse, de aceea trebuie studiat cu atenţie fiecare gest pe care aceştia îl fac în timpul
audierii.
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