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Abstract (en): Over the years, large scale crime scenes in cases of explosions, shooting incidents etc., have
shown that the presence of forensic experts and technical experts should be a strict rule not an optional
measure. If we consider that the main objective of the investigation at the scene is to reconstruct the
incident, the participation of experts can make the difference between the reconstruction of what we found
at the scene and the reconstruction of what had happened there. The Criminal Procedure Code states at
article 194 that the judicial bodies can request the presence of the forensic medicine doctor or any other
person considered necessary. From this we can extract that an explosion expert present at a post-blast scene
is an ”other person considered necessary”. But who are these experts and how do the judicial bodies know
where to get them if they decide it is necessary for them to be present? Are they private experts, or from
the Police, from the Ministry of Defence, from the private sector institutions? From the presentation of
some cases where these experts were present at the crime scene and other cases were they should have been
we will determine if their presence should be optional or should be clearer stated in the law.
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Abstract (ro): De-a lungul anilor cercetările la fața locului în cazul exploziilor sau a incidentelor cu arme
de foc au arătat că prezența la fața locului a experților criminaliști sau a experților tehnici ar trebui să fie o
regulă strictă și nu o măsură opțională. Dacă luăm în considerare că principalul obiectiv al cercetării la fața
locului este de a încerca reconstrucția incidentului, participarea experților la fața locului poate să facă
diferența între reconstrucția a ceea ce găsim la fața locului și reconstrucția a ceea ce s-a întâmplat acolo.
Codul de procedură penală prevede la articolul 194 că „organele de urmărire penală sau instanța poate
dispune prezența medicului legist sau a oricăror persoane a căror prezență este necesară”. Putem înțelege
de aici că un expert în explozii prezent la o cercetare post-explozie este o „oricare persoană considerată
necesară”. Cine sunt acești experți și cum pot organele judiciare să-i găsească? Sunt experți privați, din
cadrul Poliției Române, din cadrul Ministerului Apărării sau din cadrul unor instituții private specializate?
Din prezentarea unor cazuri în care acești experți au participat la cercetare și alte cazuri în care ar fi trebuit
să participe vom stabili dacă prezența lor trebuie să fie opțională sau trebuie să fie prevăzută clar în lege.
Cuvinte-cheie: expert criminalist, expert tehnic, cercetare la fața locului, reconstrucție, incidente cu arme
de foc.

