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Abstract (en): In this communication there are some issues related to the investigation of murders
committed with violence. Communication shows the features of investigating violent murders and shows a
few cases of this kind, solved by the Romanian Police. The importance of forensic science results in the
fact that it helps the judicial bodies with the scientific and technical methods and means necessary for
discovering, fixation, seizure and examination of trace produced in criminal field, to identify the author /
authors. Forensics investigation of homicide is actually the very role in establishing the facts and
circumstances in which the offense was committed. The investigation of forensic murder is different from
other crimes in terms of its specificity, more exactly, it aims to determine the cause and nature of death and
the circumstances of time and the manner in which the act was committed, to discover the means and tools
used to suppress life of the victim, to identify the author or potential participants to the committed murder,
to specify its purpose and motive of the crime. Crime is an antisocial form of madness, which is driven by
anger, aggression and hate; all these come from mental debility and are developed by exaggerated
nervousness, and also by a too energetic and too impulsive temperament. Murder and madness represents
a failure of adaptation, of conservation and the development of human personality relative to the world.
Violence involving impulsivity, unrestrained, brutal, strength and power is the opposite of emotional
harmony.
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Abstract (ro): În acestă comunicare sunt prezentate câteva aspecte ce privesc investigarea omorurilor
comise cu violență. Comunicarea prezintă particularitățile investigării omorurilor cu violență și prezintă
câteva cazuri de acest gen, soluționate de Poliția Română. Importanța rezultă din faptul că știința
criminalisticii pune la îndemana organelor judiciare metode și mijloace tehnico-științifice necesare
descoperii, fixării, ridicării și examinării urmelor produse în câmpul infracțional, a identificării
autorului/autorilor. Cercetarea criminalistică a omorului , îl reprezintă însăși rolul său în stabilirea faptelor
și a imprejurarilor în care s-a comis fapta. Investigarea criminalistică a omorului se deosebește de celelalte
infracțiuni prin problematica sa specifică , respectiv, stabilirea cauzei și a naturii morții, a circumstanțelor
de timp și de mod în care a fost săvârșită fapta , descoperirea mijloacelor și instrumentelor folosite la
suprimarea vieții victimei, identificarea autorului sau a eventualilor participanți la comiterea omorului,
precizarea scopului său și a mobilului infracțiunii. Crima este o formă de nebunie antisocială, ea este
impulsionată de mânie, agresivitate și ură, iar acestea pornesc din debilitatea mintală corelată și dezvoltată
de nervozitate exagerată, precum și de temperament prea energic și prea impulsiv. Crima și nebunia
reprezintă un eșec al adaptării, al conservării și al dezvoltării personalității umane raportate la lume.
Violența implică impulsivitate, nestăpânire, brutalitate, forță și putere, fiind opusul armoniei afective.
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