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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea temei. Crearea statului de drept şi a unei societăţi 

democratice reale în Republica Moldova presupune de la sine reali-
zarea unor transformări radicale de ordin social şi economic, perfec-
ţionarea legislaţiei naţionale şi racordarea ei la standardele Uniunii 
Europene, precum şi îmbunătăţirea activităţilor organelor ocrotirii 
normelor de  drept. Însă aceste schimbări în societatea noastră, pro-
movate de-a lungul a mai mult de două decenii sunt însoţite şi frânate 
de fenomenul negativ al creşterii continue a ratei criminalităţii. Este 
suficient în acest sens să amintim doar unele date statistice generale 
privind starea infracţionalităţii a anului 2013, în care au fost înregis-
trate 36154 infracţiuni (cu 3,42 % mai mult comparativ cu a.2012). 
A sporit şi nivelul infracţiunilor la 10.000 de locuitori de la 98,18 în 
a.2012 la 101,54 în a.2013). Descoperirea şi cercetarea infracţiunilor 
în condiţiile actuale capătă un rând de particularităţi, determinate de 
caracterul organizat şi transfrontalier al formaţiunilor criminale, pre-
zenţa legăturilor corupte (inclusiv în organele de drept), cunoaşterea 
de către infractori a mijloacelor  şi metodelor de lucru a organelor 
competente, dotarea lor cu armament, tehnici şi alte mijloace ce asigu-
ră legăturile conspirative, posibilităţi financiare nelimitate ce permit 
opunere masivă de rezistenţă organelor de drept.

În aceste condiţii ofiţerii de urmărire penală  din Republica 
Moldova depun eforturi considerabile pentru a asigura realizarea 
scopului suprem al procesului penal: protejarea persoanei, societăţii 
şi statului de infracţiuni, constatarea la timp şi în mod complet a 
faptelor cu caracter penal astfel încât, orice persoană care a săvîrşit 
o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoa-
nă nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată. 
Cele enunţate prezintă un deziderat indispensabil realizării justiţiei 
penale şi rolului activ pe care trebuie să-l aibă organele de urmărire 
penală, consacrat expres în alin.1 al art.254 C.p.p. al Republicii Mol-
dova. Potrivit normei în cauză, organele de drept sunt obligate „să ia 
toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspec-
tele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei pentru stabilirea 
adevărului” [7]. 

Starea de lucruri existentă  în sistemul acţiunilor de urmărire 
penală denotă că acestea nu totdeauna reflectă în măsura cuvenită 
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nivelul actual al ştiinţei criminalistica, în unele cazuri reglementă-
rile procesuale a unora din ele nu fac faţă şi exigenţelor practicii 
de investigare a infracţiunilor. Dincolo de aceasta, procesele de glo-
balizare a dreptului, răspândirea infracţiunilor transfrontaliere, as-
piraţia noastră la standardele europene în activitatea profesională 
de combatere a criminalităţii, dictează şi necesitatea unor cercetări 
suplimentare a problemelor în cauză din perspectiva experienţelor 
cooperării internaţionale, aplicării de către organele de drept a ţă-
rii noastre a unor noi procedee tactice şi metode a criminalisticii 
mondiale în acţiunile de urmărire penală. Cele menţionate dictează 
necesitatea perfecţionării modurilor de formare a bazei probante în 
cauzele penale, actualizarea metodelor de luptă cu criminalitatea, că-
utarea unor căi optimale de implementare în activitatea de  urmărire 
penală şi judiciară a realizărilor ştiinţei şi tehnicii contemporane. 

În sistemul acţiunilor de urmărire penală necesare investigării 
infracţiunilor, un rol deosebit de semnificativ în consolidarea bazei 
probante îl are prezentarea spre recunoaştere. Inovaţiile legislative 
ca urmare a adoptării noului Cod de procedură penală s-au răsfrînt 
direct asupra particularităţilor tactice de prezentare spre recunoaş-
tere. Astfel, art. 116 C.p.p. al Republicii Moldova prevede expres un 
nou procedeu tactic ce asigură obiectivitatea şi securitatea persoa-
nei ce recunoaşte şi anume - efectuarea acestei acţiuni în condiţii 
care ar exclude perceperea vizuală a persoanei ce recunoaşte de către 
cea care urmează a fi recunoscută. Desigur, contextul modificărilor 
acestei norme procesuale este mult mai larg, de aceea se simte   şi 
necesitatea interpretării lor teoretice din perspectiva realizării prac-
tico-criminalistice a acestora.  

De menţionat că, chiar cele mai recente lucrări dedicate tacticii 
criminalistice de prezentare spre recunoaştere au fost publicate acum 
un deceniu, acestea fiind sprijinite mai cu seamă pe prevederile specifice 
ale vechiului Cod de procedură penală,  autorii,  limitîndu-se la descri-
erea procedurii standard de desfăşurare a acestei acţiunii de urmărire 
penală. Realizarea practică a unor recomandări făcute de autorii acestor 
publicaţii care, fiind depăşite de dinamica vieţii şi ritmul cotidian, au 
condus la comiterea unor erori în organizarea şi desfăşurarea prezen-
tării spre recunoaştere soldate în consecinţă cu pierderea importanţei 
probatorice a rezultatelor acestei acţiuni de urmărire penală.
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Prin urmare, este necesară reevaluarea şi actualizarea a însăşi 
aspectelor doctrinare ale acestui procedeu probatoriu, generalizarea 
experienţelor şi a practicii pozitive acumulate, elaborarea unui com-
plex de recomandări actualizate la zi cu privire la modul de pregătire, 
organizare şi desfăşurare a prezentării spre recunoaştere prin prisma 
prevederilor actualului Cod de procedură penală a Republicii Mol-
dova cu modificările recente, intrate în vigoare la 27 octombrie 2012.

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identifica-
rea problemelor de cercetare 

Evaluînd rezultatele analizei doctrinei criminalistice, procesu-
al penale, a practicii judiciare putem consemna că printre oamenii 
de ştiinţă care au contribuit la consolidarea cunoştinşelor instituţiei 
prezentării spre recunoaştere se înscriu: C. Aioniţoaie, V. Bercheşan, 
N.Volonciu, I. Neagu, Gr. Teodoroiu, Gh. Mateuţ, N. Văduvă, L. Câr-
jan, Gh. Alecu, A. Ciopraga, D.Mihăiasa, E.Stancu (România); S. Do-
raş, I. Dolea, D. Roman, X. Ulianovsci, M.Gheorghiţă, Iu. Odagiu, T. 
Osoianu, A. Andronache , V. Orîndaş (R. Moldova), Barry Mitchell, 
Salim Farrar,  Huxley Phil (Marea Britanie), Н.Н. Гапанович (R. Be-
lorusia), В.И. Громов, Н.И. Якимов, Г.И. Кочаров, П.П. Цветков, 
Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Н.Г. Бритвич,  А.И. Гинзбург, А.М. 
Зинин, В.А. Снетков, И.Н. Михайлова, Е.Ю. Самолаева, А.Е. 
Михаилов, Д.А. Бурыка (Federaţia Rusă) ş.a. Lucrările acestor au-
tori constituie şi baza teoretică a investigaţiei noastre. Studiul de faţă 
a urmărit să întrejească şi să dezvolte cercetările efectuate anterior în 
acest domeniu, în el fiind evidenţiate şi unele tendinţe actuale pre-
zente, mai cu seamă în elaborările savanţilor ruşi, aspecte noi, încer-
cări de a actualiza unele procedee şi tactici autohtone de prezentare 
spre recunoaştere prin prisma noii legislaţii în vigoare şi nivelului 
contemporan de dezvoltare a ştiinţei criminalistica, dreptului proce-
sual-penal, dar şi a noilor realizări ale progresului tehnico-ştiinţific.

Cu toate acestea, rezultatele studiului şi analizei situaţiei în 
domeniu arată că doctrinei criminlistice respective nu i s-a acordat 
atenţie cuvenită dezvoltării de mai departe în ţara noastră. Atât teoria 
cât şi practica judiciară n-a valorificat din plin realizările prograsului 
tehnico-ştiinţific prin prisma prezentării spre recunoaştere, un întreg 
spectru de genuri de prezentare spre recunoaştere pasibile de a fi utili-
zate de practicienii dreptului n-au fost  argumentate şi valorificate şti-
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inţific, şi juridic, avându-se în vedere reglementarea lor insuficientă în 
legea procesual-penală, de aceea, albia problemelor de cercetare va cu-
prinde mai cu seamă aspectele teoretico-doctrinare, procesual-penale, 
organizatorice şi practice de prezentare spre recunoaştere a diverselor 
genuri, argumentarea unor aspecte tactice de algoritmizare a acestor 
activităţi în condiţiile realităţilor contemporane. 

 Obiectul general al studiului îl constituie practica de desco-
perire şi cercetare a infracţiunilor realizată preponderent prin efec-
tuarea acţiunilor de urmărire penală, inclusiv şi prin prezentări de 
recunoaştere din perspectiva elaborării unui cadru procesual - cri-
minalistic optim de realizare. 

 Obiectul special al cercetării îl formează legităţile ce însoţesc 
activitatea de organizare, pregătire şi desfăşurare propriu-zisă a pre-
zentării spre recunoaştere a persoanelor în viaţă, a cadavrelor şi altor 
obiecte, precum şi activitatea de fixare procesuală şi tehnico-crimi-
nalistică a rezultatelor acţiunii în cauză.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă ca, în 
baza analizei doctrinei criminalistice de prezentare spre recunoaşte-
re, a practicii de efectuare a acesteia la investigarea diverselor cauze 
penale, precum şi a experienţei pozitive a altor state, să se elaboreze 
un algoritm tactic şi uniform de înfăptuire a acesteia de către or-
ganele de urmărire penală, precum şi recomandări de optimizare a 
cadrului juridic, tactic şi organizatoric al acestei acţiuni procesuale. 

Pentru realizarea scopului urmărit au fost formulate următoa-
rele sarcini:

−	generalizarea şi analiza aspectelor teoretice cu privire la no-
ţiunea şi esenţa prezentării spre recunoaştere, determinarea scopu-
lui, locului şi rolului acestei acţiuni procesuale în sistemul mijloace-
lor de probă;

−	a analiza în baza realizărilor din domeniul psihologiei a pro-
ceselor de percepţie, memorare, reproducere, recunoaştere şi trans-
mitere a informaţiei cu privire la caracteristicile exterioare ale obiec-
telor; identificarea noilor procedee tactice şi recomandări în vederea 
obţinerii de la persoana care recunoaşte a unui volum substanţial de 
informaţie din punct de vedere cantitativ  şi calitativ cu privire la 
semnalmentele obiectelor percepute anterior;

−	cercetarea în complex a problemelor legate de pregătirea şi 
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organizarea prezentării spre recunoaştere, elaborarea în acest sens a 
unui sistem de măsuri (algoritmi tactici) care ar asigura nivelul cali-
tativ corespunzător al etapei de desfăşurare a acestei acţiuni; 

−	efectuarea  analizei comparative a normelor procesuale ce 
reglementează procedura prezentării spre recunoaştere şi înaintarea 
propunerilor de  perfecţionare a lor; 

−	analiza doctrinei şi practicii prezentării spre recunoaştere a 
persoanelor în viaţă, a obiectelor şi a cadavrelor în vederea elaborării 
recomandărilor de optimizare a cadrului procesual, organizatoric şi 
tactic a prezentării spre recunoaştere;

−	studierea teoriei şi a posibilităţilor practice de prezentare 
spre recunoaştere a persoanelor „în afara spaţiului de vizibilitate”, 
după voce şi vorbire, după mers, după videograme;

−	analiza situaţiilor de urmărire penală şi a propunerilor pu-
blicate în literatura de specialitate cu privire la organizarea şi desfă-
şurarea prezentării spre recunoaştere şi elaborarea a noi recoman-
dări pertinente;

−	studierea practicii de utilizare a mijloacelor tehnico-crimi-
nalistice în activitatea de prezentare spre recunoaştere şi formularea 
de noi propuneri în acest sens.

Baza empirică a cercetării o constituie rezultatele studierii a 469 
dosare penale (din arhiva instanţelor de judecată, dar şi cele ce se află 
în gestiunea ofiţerilor de urmărire penală), cercetate de judecători-
ile mun. Chişinău (sect. Rîşcani, sect. Buiucani), or. Anenii Noi, or. 
Cahul, mun. Bălţi. Tot în acest scop au fost analizate 486 de proce-
se- verbale de prezentare spre recunoaştere, dintre care: persoane în 
viaţă -135; după voce, vorbire – 3; după mers – 9; după fotografii ale 
persoanelor în viaţă – 163; cadavre- 27; alte obiecte- 149.

Au fost utilizate rezultatele sondajului de opinie a 181 ofiţeri 
de urmărire penală  din 19 comisariate ale M.A.I., inclusiv ale audi-
enţilor din cadrul cursurilor de perfecţionare şi recalificare, desfăşu-
rate în cadrul Academiei M.A.I. „Ştefan cel Mare”.

Metodologia cercetării ştiinţifice. În cadrul cercetărilor ca 
mijloc principal de efectuare s-a folosit metoda dialectică de cunoaş-
tere a realităţii, metoda sociologică (intervievarea ofiţerilor de urmă-
rire penală), metoda comparativă şi istorică (studierea materialelor 
şi surselor bibliografice), precum şi analiza practicii de urmărire pe-
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nală şi judiciară, metoda experimentală, caracterizată prin desfăşu-
rarea unor experimente cu studenţii facultăţii de drept a Academiei 
M.A.I. „Ştefan cel Mare”. La scrierea tezei autorul a folosit actele 
normative în vigoare. Baza teoretică  a investigaţiei a constituit-o 
sursele ştiinţifice din domeniile criminalisticii, dreptului penal şi 
procesual penal, psihologiei judiciare şi a altor ştiinţe.

Noutatea şi originalitratea ştiinţifică a cercetării este deter-
minată de studierea în complexitate a doctrinei tacticii criminalistice 
şi procesual penale în vigoare ce ţine de prezentarea spre recuno-
aştere. Teza reprezintă o abordare interdisciplinară a aspectelor ju-
ridice, psihologice, organizatorice şi tactice a prezentării spre recu-
noaştere.

 Principalele rezultatele înaintate spre susţinere ţin de:
-	propunerea unei definiţii noi a prezentării spre recunoaşte-

re, ce cuprinde esenţa,genurile temeiurile, scopul efectuării acestei 
acţiuni de urmărire penală;

-	 rezultatele studierii practicii de desfăşurare a prezentării spre 
recunoaştere au scos în evidenţă multiple erori comise pe parcursul 
efectuării acestei acţiuni de urmărire penală, cu  elaborarea şi înainta-
rea recomandărilor privind pregătirea şi defăşurarea prezentării spre 
recunoactere în baza semnalmentelor anatomice şi dinamice;

-	 înaintarea propunerilor de algoritmizare a etapelor  prezen-
tării spre recunoaştere a persoanei ce urmează a fi recunoscută în 
afara spaţiului vizibilităţii a celui ce va recunoaşte;

-	evidenţierea particularităţilor de desfăşurare şi de fixare a 
rezultatelor prezentării spre recunoaştere în cazul participării mino-
rilor ori a persoanelor cu dezabilităţi;

-	analiza, concretizarea şi formularea legităţilor şi a particula-
rităţilor factorilor obiectivi şi subiectivi privind mecanismul psiho-
-fiziologic de percepţie, memorare, reproducere şi recunoaştere ce 
influenţează identificarea persoanelor şi a obiectelor după reflectări-
le memorial fixate; 

-	evidenţierea factorilor ce influenţează  veridicitatea şi pleni-
tudinea reflectării exteriorului persoanei după fotografie, fapt deter-
minant al specificului de prezentare spre recunoaştere a persoanei 
după fotografie;

-	elaborarea conceptului de model criminalistic de desfăşura-
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re (algoritm tactic) al prezentării spre recunoaştere;
-	 înaintarea recomandării cu privire la folosirea în cadrul pre-

zentării spre recunoaştere a mijloacelor tehnico-criminalistice de 
fixare tehnică a mersului şi rezultatelor acestei acţiuni procesuale;

-	 formularea propunerilor de lege ferenda privind particulari-
tăţile şi modul de desfăşurare a prezentării spre recunoaştere a per-
soanelor şi obiectelor.

Datorită tratării complexe şi exhaustive a obiectului de cer-
cetare, a fost soluţionată problema ştiinţifică actuală de importanţă 
majoră care se manifestă prin: elaborarea şi înaintarea unui concept 
complet şi obiectiv a PSR, elaborarea unui instrumentariu juridic 
de reglementare a prezentării spre recunoaştere, elaborarea algorit-
mului tactic de desfăşurare a unui spectru rezonabil de PSR şi reco-
mandări de optimizare a documentării rezultatelor, actualizarea şi 
aprofundarea doctrinei criminalistice şi procesual penale a PSR.

Importanţa teoretică şi practică a rezultatelor cercetării 
Importanţa teoretică a investigaţiei este determinată de con-

cluziile şi propunerile formulate şi argumentate în lucrare cu privire 
la perfecţionarea aspectelor normative, organizaţionale şi tactice a 
prezentării spre recunoaştere. Aceste concluzii şi recomandări con-
tribuie la dezvoltarea ştiinţei criminalisticii şi dreptului procesu-
al penal, completează anumite lipsuri şi elimină lacune în tactica 
acestei acţiuni de urmărire, servind ca suport pentru perfecţionarea 
practicii judiciare.

Concluziile teoretice şi recomandările practice formulate în 
teză pot fi utilizate în activitatea profesională a organelor de urmări-
re penală, a instanţelor de judecată, dar şi în procesul instructiv-di-
dactic în cadrul predării disciplinei “Criminalistica”.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul 
respectiv. Problema ştiinţifică soluţionată rezidă  în elucidarea tu-
turor genurilor de prezentare spre recunoaştere pasibile de a fi des-
făşurate, elaborarea aspectelor tactice de organizare, desfăşurare, do-
cumentarea acestora, analiza şi înaintarea unui cadru juridic optim 
pentru desfăşurarea instituţiei nominalizate.

Semnificaţia teoretică. Reprezintă unul dintre primele studii 
complexe autohtone pe marginea tematicii cercetate. Cercetatările 
realizate au oferit ca rezultat o lucrare bine sistematizată şi docu-
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mentată cu soluţii practice. Teza poate fi utilizată atît în cadrul pro-
cesului instructiv-didactic  al studiilor universitare,  postuniversita-
re, precum şi în activităţi de perfecţionare a activităţii organelor de 
urmărire penală.

Valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa aplicativă constă 
în redarea unor concepţii, soluţii, propuneri vizavi de aspectul pro-
cesual penal şi criminalistic al problemei cercetate. Toate acestea în-
soţite de un spectru larg da cazuri penale reale din practica judiciară, 
care pot fi luate în calcul de ofiţerii de urmărire penală, procurorii ce 
instrumentează zilnic activităţi de combatere a criminalităţii.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
•	a fost analizată evoluţia istorico-juridică a prezentării spre 

recunoaştere, tendinţele de dezvoltare a acesteia actualmente;
•	a fost abordat întreg spectru de concepte existente a prezen-

tării spre recunoaştere, oferindu-se un concept optim la ora actuală 
care ar reprezenta axhaustiv posibilităţile şi oportunităţile instituţiei 
prezentării spre recunoaştere;

•	au fost identificate toate genurile de prezentare pasibile de a 
fi desfăşurate, oferindu-se aspecte tactice de realizare a proceselor de 
organizare, desfăşurare şi documentare;

•	a fost identificată problematica existentă în cadrul instituţiei 
prezentării spre recunoaştere şi s-au oferit soluţii de depăşire a de-
ficienţelor;

•	a fost argumentată necesitatea şi înaintate propuneri de mo-
dificare a art.art. 116, 117 C.p.p. ce reglementează instituţia prezen-
tării spre recunoaştere în vederea edificării unui cadru juridic optim 
de implementare a rezultatelor teoretico-practice obţinute în urma 
cercetărilor realizate pe marginea tezei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investi-
gaţiilor pot fi aplicate pentru eficientizarea practicii de desfăşurare 
a prezentării spre recunoaştere, fiind oferite sub formă de recoman-
dări Direcţiei generale de urmărire penală a Inspectoratului General 
al Poliţiei a R.Moldova. Optimizarea cadrului legal de reglementare 
a acestei instituţii. Perfecţionarea cadrului teoretico–practic a pro-
cesului instructiv educativ din instituţiile de învăţămînd cu profil 
juridic.

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Problemele de cercetare 
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ale tezei au mai fost abordate în diverse articole şi  publicaţii, iar 
concluziile înaintate au fost dezbătute în cadrul Conferinţei ştiinţifi-
co-pracice internaţionale cu genericul “Asigurarea securităţii marto-
rilor şi părţilor în cadrul procesului penal”, desfăşurată la Academia 
M.A.I. “Ştefan cel Mare” (Chişinău, 2012), precum şi în cadrul Con-
ferinţei ştiinţifice internaţionale desfăşurate în or. Odessa, Ucraina 
(2012). De asemenea, unele materiale relevante ale rezultatelor stu-
diului au fost publicate în Revista “Legea şi viaţa”, “Analele ştiinţifice 
ale Academiei M.A.I. “Ştefan cel Mare”. Propunerile de perfecţiona-
re a tacticii prezentării spre recunoaştere au fost înaintate sub formă 
de recomandări metodice în activitatea practică a colaboratorilo Di-
recţiei generale urmărire penală a inspectoratului general de poliţie 
al M.A.I.

Publicaţiile la tema tezei. Rezultatele obţinute sunt publicate 
în 8 articole ştiinţifice.

 Volumul şi structura tezei Teza este constituită din intro-
ducere, patru capitole, concluzii, bibliografie, 17 anexe, copii a pro-
ceselor verbale, foto-tabele, rezultatele unor expermente şi analize a 
dosarelor penale.

Cuvintele-cheie: prezentare spre recunoaştere, percepere, 
memorare, reproducere, acţiune de urmărire penală, semnalmente, 
specialist, ofiţer de urmărire penală, asistenţi procedurali, persoane, 
cadavre, recunoaştere după voce, vorbire, mers, fotografii, proces-
verbal.
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CONŢINUTUL TEZEI
 În Capitolul 1 „Analiza situaţiei în domeniul tacticii prezentării 

spre recunoaştere” este efectuată analiza materialelor ştiinţifice la tema 
tezei publicate în ţară şi peste hotare. Printre savanţiii care şi-au adus 
aportul la dezvoltarea prezentării spre recunoaştere putem nomina-
liza: В.И. Громов, Г.И. Кочаров, П.П. Цветков, Н.Н. Гапанович, 
А.И. Гинзбург, И.Н. Михайлова, Е.Ю. Самолаева,  dintre savan-
ţii care s-au referit selectiv  putem menţiona autorii autohtoni pre-
cum S. Doraş, M. Gheorghiţă, Iu. Odagiu, T. Osoianu, V. Orîndaş, 
V.Didîc, I. Sedleţchii, M. Căpătici, I.Dolea, Ulianovschi X., D.Roman, 
în doctrina criminalistică din România  fiind tratată de C. Aioanţoaie,  
N.Volonciu, I. Neagu, Gr. Teodoroiu, Gh. Mateuţ, L. Cârjan, E.Stancu 
etc. Este efectuată analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publi-
cate în ţară şi peste hotarele ei.. Materialele ştiinţifice selectate sunt 
supuse examinării în funcţie de subiectul propus, într-o anumită con-
secutivitate şi logică. Caracterul specific al instituţiei „prezentării spre 
recunoaştere” a impus desfăşurarea unei cercetări interdisciplinare, 
cu valorificarea materialelor ştiinţifice din diferite domenii cum ar fi 
criminalistica, drept procesual penal, psihologie, logică, organizarea 
ştiinţifică a muncii. Toate acestea fiind necesare pentru a crea un ta-
blou amplu, complet şi obiectiv al acestei instituţii. În concluzie la 
acest compartiment se susţine că patrimoniul doctrinar autohton în 
materia procesului penal şi criminalistic cu privire la instituţia prezen-
tării spre recunoaştere se caracterizează printr-un conţinut modest, în 
surse fiind dezvăluite doar anumite aspecte ce atestă un decalaj sem-
nificativ în abordarea instituţiei nominalizate la noi în ţară şi în fostele 
ţări ale CSI. Tot odată se subliniază că există  abordări  diferite între 
legislaţia procesual penală autohtonă în vigoare şi doctrina crimina-
listică, avându-se în vedere că legislaţia prevede doar unele genuri de 
prezentare spre recunoaştere dar  în fapt se realizează şi altele, nere-
glementate procesual, însă argumentate doctrinar şi aprobate de prac-
tică, ceea ce provoacă  multe confuzii, făcând piedici în aplicarea lor.

De menţionat că şi procesualiştii autohtoni:precum Iu. Oda-
giu 10], T. Osoianu [9, p.95], V. Orîndaş [8, p.156] , abordează, pro-
blematica prezentării spre recunoaştere. T. Osoianu accentuează, pe 
bună dreptate, faptul că legislaţia în vigoare nu prevede toate obiectele  
ce pot fi prezentate spre recunoştere, fiind necesar completarea arti-
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colelor cu privire la această instituţie [9, p.97]. Susţinem totalmente 
opinia acestui cercetător şi considerăm că reglementarea vastă a tu-
turor obiectelor ce pot fi prezentate spre recunoaştere asigură o bază 
legală şi persistentă în stabilirea adevărului în cauzele cercetate. Un 
punct aparte este consacrat etiologiei procedeelor de recunoaştere a 
delicvenţilor. Prezentarea spre recunoaştere ca instituţie este compusă 
din două aspecte: portretul vorbit (gabitologia judiciară şi elementele 
specifice acestuia de descriere a semnalmentelor) şi procedeele tacti-
ce de desfăşurare a acestui procedeu probatoriu.. Acest fapt a impus 
scoaterea în evidenţă a modului  şi premiselor de apariţie  şi dezvoltare 
a ambelor elemente componente a instituţiei prezentării spre recu-
noaştere. Se are în vedere atît procedeele tactice de desfăşurare a re-
cunoaşterii procesuale, cât şi recomandările de utilizare a portretului 
vorbit (gabitologia judiciară). Capacitatea de a percepe, a memora, a  
reproduce  şi mai ales a  identifica este recunoscută la om din cele 
mai vechi timpuri., de aceea acţiunea în cauză a fost utilizată în sco-
puri de investigaţie din cele mai vechi timpuri. Cu acest prilej, prof. Р. 
Белкин menţionează că „deja în cărţile sacre ale iudeilor, creştinilor, 
musulmanilor - Tora (Pentateuh), Biblie, Coran existau „descrieri ale 
unor procedee de descoperire a adevărului” în diverse cauze, termeni 
consacraţi în zilele noastre sub denumirea de audieri, percheziţii, pre-
zentări spre recunoaştere [13, p.11]. Şi în trecut şi  în epoca modernă 
diverse aspecte ale prezentării spre recunoaştere sunt abordate  în lu-
crările autorilor din diverse ţări şi continente: R.. Moldova; România, 
Federaţia Rusă, Belarus, Marea Britanie, SUA ş.a.

Capitolul 2 „Conceptul, bazele ştiinţifice şi psihologice ale tac-
ticii prezentării spre recunoaştere”. În doctrina criminalistică şi pro-
cesual penală sunt înaintate şi elaborate multiple noţiuni, concepte 
şi idei ce stârnesc multiple discuţii şi polemici ştiinţifice pe margi-
nea acestei teme. Astfel, o abordare mai profundă a acestei instituţii 
se atestă în lucrările savanţilor din Fedraţia Rusă, Bielorusia, Marea 
Britanie. În spaţiul vorbitorilor de limbă română această acţiune de 
urmărire penală a provocat  discuţii mai modeste, poate lămurit prin 
faptul că, spre exemplu, în vechiul cod de procedură penală al Româ-
niei, prezentarea spre recunoaştere era menţionată doar ca formă de 
audiere, aspect modificat conform realităţii existente în actualul cod 
de procedură penală în vigoare care consemnează această instituţie 
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ca modalitate individuală distinctă de identificare. În  cadrul doctri-
nei criminalistice  şi procesuale autohtone instituţia în cauză, con-
trar dezideratelor practice, rămâne încă slab elaborată. În teză sunt 
abordate multiple noţiuni, importanţa şi genurile prezentării spre 
recunoaştere, înaintîndu-se varianta optimă a definiţiei prezentării 
spre recunoaştere (PSR). Conceptul prezentării spre recunoaştere 
trezeşte vii dezbateri între cercetători dat fiind faptul că abordează 
diferite aspecte şi laturi componente a acestei instituţii, în diferite 
perioade de timp. O abordare exhaustivă pluridisciplinară a permis 
autorului să sintetizeze cele mai remarcabile  idei doctrinare ce au 
creat fundamentul  acestui demers ştiinţific. În cazul genurilor de 
prezentare spre recunoaştere se menţionează că legislaţia procesual 
penală în vigoare prevede prezentarea spre recunoaştere a persoane-
lor în viaţă după semnalmente anatomice, a cadavrelor şi obiectelor. 
Dar în doctrina criminalistică se propun şi alte genuri de prezentare 
spre recunoaştere, fiind înregistrată tendinţa certă de a  majora ge-
nurile de obiecte pasibile de a fi prezentate spre recunoaştere, care 
respectiv depăşesc limitele prevăzute de legislaţia în vigoare. În acest 
context autorul a elucidat lista celor mai răspîndite obiecte ce pot fi 
prezentate spre recunoaştere.

Astfel, pot fi prezentate spre recunoaştere animalele, cadavrele 
lor, părţile neprelucrate ale acestora, sectoare de teren, încăperi, con-
strucţii. Considerăm raţională şi posibilă prezentarea spre recunoaş-
tere după semnalmentele funcţionale: voce, particularităţile vorbirii, 
mers. Lista  reglementată a obiectelor prezentate spre recunoaştere o 
preconizăm a fi  exhaustivă.

Se concluzionează că prezentarea spre recunoaştere este o ac-
ţiune de urmărire penală şi de tactică criminalistică,  desfăşurată în 
scopul stabilirii apartenenţei de gen, grup, dar şi a identităţii unei 
persoane, cadavru, obiect, animal, teren, imobil asemănătoare, într-
un număr prevăzut de legislaţia în vigoare, prin perceperea nemijlo-
cită, în cazul imposibilităţii acesteia, folosindu-se fotografiile, imagi-
nile video, de către persoane care le-au perceput anterior  la momen-
tul derulării fenomenului infracţional sau în alte circumstanţe ce au 
importanţă pentru cauza penală [4, p.37- 44].

Nu considerăm pasibile de fi prezentate spre recunoaştere 
scrisul, semnăturile, substanţele lichide şi pulverulente.  Bazele şti-
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inţifice şi mecanismul psihofiziologic al recunoaşterii scot în evi-
denţă semnalmentele în baza cărora poate fi recunoscută persoana, 
cuantumul lor. Н. В. Терзиев a sistematizat circa o sută de indici 
posibili a fi utilizaţi pentru individualizarea feţei persoanei [20, p.8]. 
În acest context, Л. Н. Иванская doar pentru opt elemente faciale a 
determinat şi înaintat circa 311 indici [17, p.49]. Autorul în cauză, 
experimentînd a stabilit că, la diferite elemente faciale, se atestă un 
grad mediu de exactitate a memorizării şi reproducerii [17,p.108-
109]. În opinia noastră  Л.Н. Иванская vorbeşte despre gradul de 
exactitate a identificării elementelor feţei, însă nu şi aspectele cu pri-
vire la memorizare şi percepere. Cercetătorul Л.Н. Иванская, sub-
înţelegînd prin identificare cazul după imaginea memorizată  în timp, 
detaliu cu detaliu se reproduce portretul unei persoane concrete, fapt 
ce, în opinia noastră este discutabil. În acest caz, credem  este vorba des-
pre particularităţile psihologice de reproducere a indicilor exteriorului a 
persoanei percepute anterior, şi nu a identificării lui.

Amplasînd elementele în descreşterea importanţei identifica-
torii, savantul citat a stabilit următoarele: părul – media exactităţii 
de memorizare şi reproducere este de 94, 53 %, proporţiile feţei -71, 
35 %, gura – 65, 28 %, genele 63, 48 %, ochii – 53, 33 %, nasul- 48, 
08 %, urechile – 46, 70 %. În grupul elementelor de reper cu un grad 
important de identificare au intrat aşa indici ca: părul, proporţiile 
feţei, gura, genele şi ochii. Nasul, ovalul feţei şi urechile, persoanele 
mature le recunosc şi memorizează mai prost.

În aceeaşi ordine de idei  în cadrul experimentului desfăşurat de 
noi s-au obţinut următoarele rezultate: audienţii au menţionat sem-
nalmente (în descreştere): statura (30), constituţia (27), sexul( 25),vîr-
sta (21), părul culoarea (23), lungimea (19), forma capului (11), ochii-
culoarea (16), nasul (9), gura/buzele (6), bărbia (6), sprîncenele (5).

C. Suciu, în aceeaşi ordine de idei menţionează că, la baza 
identificării persoanelor şi  a cadavrelor după semnalmente stă, pe 
de o parte, marea variabilitate a caracteristicilor individuale care de-
osebesc o persoană de alta, iar pe de altă parte, caracterul relativ 
constant al acestor caracteristici [11, p.423].

Un rol important la prezentarea spre recunoaştere îl au proce-
sele psihologice ce dominează activitatea de recunoaştere ca acţiune 
psiho-fiziologică, factorii ce le pot perturba.  Nu întîmplător savan-
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tul А.М. Зинин, subliniează rolul aspectelor subiective ale reflexiei 
memorial fixate şi determinarea posibilităţilor de folosire la stabili-
rea persoanei [16, p.27-28].

Considerăm că, pentru identificare în baza reflexiei memorial 
fixate, pot fi utilizate doar particularităţile reflectate adecvat în me-
moria persoanei ce recunoaşte [3, p.28-34].

Scoaterea în evidenţă a esenţei lor, determinarea legităţilor 
specifice proceselor psihice permite de a elucida factorul camuflat 
–subiectiv al activităţii umane folosind la maximum  avantajele şi 
minimalizînd deficiinţele.

Capitolul 3 „Pregătirea în vederea prezentării spre recunoaş-
tere” cuprinde două paragrafe, primul fiind axat pe particularităţile 
tactice privind audierea subiecţilor recunoaşterii, existent ca urmare 
a specificului audierii persoanelor în dependenţă de vîrstă, stare a 
sănătăţii, studii, experienţă etc. 

Analizînd practica judiciară, constatăm că persoana practic 
nu este audiată în privinţa condiţiilor de percepere, iar datele despre 
semnalmente sunt  în mare parte necalitative.

În 79.6 % din cazuri din 469 de dosare penale studiate, descri-
erea semnalmentelor a fost superficială, şi doar în 20,4 % din cazuri 
descrierea semnalmentelor se realizează în măsura ce conduce la re-
cunoaşterea persoanei. Studierea materialelor dosarelor penale a per-
mis să concluzionăm, că această situaţie este provocată de mai mulţi 
factori: unele dificultăţi de descriere a persoanei propuse spre recu-
noaştere, nerespectarea cerinţelor procesual penale şi recomandărilor 
criminalistice. Sunt abordate procedeele tactice bazate pe psihologie 
şi legităţile specifice psihologiei care este raţional de aplicat în cadrul 
audierii prealabile a prezentării spre recunoaştere, în vederea reactu-
alizării în memorie a unor sau a altor detalii, folosind diferite între-
bări de detaliere, complectare, de control, capabile să genereze aspecte 
asociative. Tot aici sunt desfăşurate şi particularităţile de reactivare a 
proceselor psihologice de percepere, memorare, reproducere, a me-
moriei,  în cadrul audierii.  În calitate de procedeu util sunt menţio-
nate audierea  primară şi suplimentară. Se analizează situaţii tipice în 
cadrul cărora este dificil de luat decizia cu privire la prezentarea spre 
recunoaştere (persoana nu este convinsă ca va putea recunoaşte, per-
soana nu denumeşte semnalmente dar afirmă ca va putea recunoaşte). 
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Decizia ofiţerului de urmărire penală cu privire la desfăşurarea pre-
zentării spre recunoaştere este condiţionată de gradul de motivare şi 
coraportarea cu condiţiile obiective de percepere a obiectului, precum 
şi a particularităţilor persoanei ce recunoaşte. Legea procesual penală 
nu cuprinde cerinţe exprese de  redactare procesuală a deciziei de des-
făşurare a prezentării spre recunoaştere. Ofiţerul de urmărire penală 
hotărăşte de sinestătător şi poartă răspundere completă  pentru desfă-
şurarea  oportună şi legală a acesteia.

O opinie controversată în acest sens sa creat şi în rîndul prac-
ticienilor. Astfel, la întrebarea: Cum luaţi decizia  de a efectua PSR, 
dacă persoana nu poate indica semnalmentele celui ce urmează  a fi 
prezentată spre recunoaştere, dar afirmă că la-r putea recunoaşte? 
Aproximativ 37,8 % din respondenţi, au răspuns fără ezitări, pozitiv 
; 17,1 %, deşi şi-au exprimat  anumite dubii în privinţa valorii unei 
asemenea prezentări spre recunoaştere, totuşi au fost în favoarea 
acesteia, iar 20,1 % din respondenţi au oferit un răspuns negativ. 
Luînd în consideraţie toate cele menţionate mai sus, ne-am creat 
propria viziune cu privire la cele menţionate, discutate şi analizate.

Se susţine că sporirea eficienţei prezentării spre recunoaştere 
se poate de obţinut prin optimizarea recomandărilor criminalisti-
ce şi respectarea strictă a normelor procesual penale. Se abordează 
elemente novatorii cum ar fi interacţiunea cu persoane cu dezabili-
tăţi.  Se demonstrează posibilitatea de acumulare a informaţiei prin 
intermediul organelor ce nu sunt afectate cum ar  fi a surdomuţilor 
prin organele de văz, a orbilor prin intermediul auzului, a minorilor 
reieşind din vîrstă şi nivelul de dezvoltare în cadrul acestor etape.

Într-o altă ordine de idei, se abordează măsurile de organiza-
re şi pregătire prealabilă a prezentării spre recunoaştere. Se susţine 
că este una dintre cheile succesului orişicărei masuri, genul, esen-
ţa consecutivitatea cărora fiind elucidate şi scoase în evidenţă. Sunt 
abordate recomandări cu privire la determinarea consecutivităţii, 
timpului, locului desfăşurării prezentării  spre recunoaştere, precum 
şi alegerea obiectelor prezentate spre recunoaştere. Este analizată 
prezentarea spre recunoaştere reciprocă şi aspectele de dificultate ale 
acesteia. Se  consideră că pot fi realizate doar în cazuri extreme şi cu 
respectarea cerinţelor procesual penale.

O atenţie deosebită în lucrare este acordată participării specia-
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liştilor (specialistul criminalist, medicul legist, pedagogul, psihologul 
etc.).

Savantul rus О. А. Соколова afirmă, pe bună dreptate, că im-
plicarea specialistului la etapa de audiere şi pe parcursul prezentării 
spre recunoaştere  va contribui la acumularea unor date mai com-
plete, la descrierea lor calitativă, obiectivă [19, p.31].  Este determi-
nat rolul şi sarcinile acestora la desfăşurarea măsurii. Sunt abordate 
aspectele ce ţin de utilizarea mijloacelor tehnice în cadrul prezentării 
spre recunoaştere, aplicate la documentarea/fixarea mersului şi re-
zultatelor măsurii, precum şi în cazul desfăşurării prezentării spre 
recunoaştere după fotografii, video sau audiogramelor.

Se susţine că cercetările efectuate permit de a stabili că utiliza-
rea mijloacelor tehnice la etapa de desfăşurare şi fixare a prezentării 
spre recunoaştere sporeşte posibilitatea fixării detaliilor acţiunii des-
făşurate  care este dificil de nominalizat în scris în procesul -verbal, 
sporeşte calitatea, deplinătatea şi obiectivitatea măsurii, disciplinea-
ză participanţii la acţiune.

Se susţine că starea actuală, tendinţele de dezvoltare a mijloa-
celor tehnico-ştiinţifice, gradul de dificultate, permite a concluzio-
na, că subiect  de utilizare a cunoştinţelor speciale la desfăşurarea 
prezentării spre recunoaştere trebuie să fie specialistul, chiar şi în 
situaţia cînd ofiţerul de urmărire penală  posedă cunoştinţele şi de-
prinderile necesare în domeniul vizat.

Capitolul 4 „Tactica efectuării prezentării spre recunoaştere 
şi fixării rezultatelor”  este compus din cinci paragrafe în care sunt 
abordate diferite genuri de prezentare spre recunoaştere, precum şi 
problemele, dificultăţile tactice ce apar în cadrul prezentării spre re-
cunoaştere cum ar fi riscul tactic, recunoaşterea în cadrul măsurilor 
speciale de investigaţie, teoria şi practica prezentării spre recunoaş-
tere a persoanelor şi a cadavrelor, particularităţi tactice, metodice 
de prezentare spre recunoaştere a obiectelor, animalelor şi spaţiilor, 
precum şi mijloace şi procedee de fixare, apreciere şi verificare a re-
zultatelor efectuării prezentării spre recunoaştere. Sunt argumentate 
noi genuri de prezentare spre recunoaştere necunoscute doctrinei 
criminalistice şi procesuale autohtone.

În paragraful dedicat problematicii prezentării spre recunoaşte-
re sunt scoase în evidenţă cele mai frecvente dificultăţi persistente cum 
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ar fi riscul tactic definit ca pericol de nerealizare a scopurilor trasate 
de ofiţerul de urmărire penală. Investigaţiile realizate ne-au permis 
concluzionarea că PSR, este o acţiune de urmărire penală  cu un grad 
sporit de risc tactic. Astfel, circa 70 % din ofiţerii de urmărire penală 
intervievaţi au menţionat că acţiunea respectivă de urmărire penală 
este  riscantă şi se străduie să ia în consideraţie această circumstanţă la 
pregătirea ei. Sunt tratate aşa dileme ca recunoaşterea neprocesuală în 
cadrul măsurilor speciale se investigaţie, prezentarea spre recunoaşte-
re după fotografie ca acţiune realizată doar în imposibilitatea prezen-
tării pe viu  a subiectului. Problematica definită prin imperfecţiunea 
legislaţiei procesual penale în reglementarea spectrului întreg de ge-
nuri de prezentare spre recunoaştere definit de doctrina criminalisti-
că, locul amplasării apărătorului şi siguranţei participanţilor la această 
măsură. S-a scos în evidenţă factorii ce duc la apariţia dificultăţilor, 
esenţa lor precum şi a modalităţilor de depăşire a acestora.

Studierea practicii judiciare a scos în evidenţă  că analiza mai 
multor dosare penale în cadrul acestui studiu ne-a permis să stabi-
lim şi frecvenţa prezentărilor spre recunoaştere după voce şi vorbire, 
care este de circa 6 % din numărul total de cazuri de prezentare spre 
recunoaştere. În teză  sunt reflectate  aspecte de prezentare spre re-
cunoaştere a persoanelor după semnalmente anatomice, mers, voce, 
particularităţi de vorbire, posibilităţiile de identificare după miros. 
De remarcat faptul că succesul recunoaşterii după semnalmente-
le nominalizate este condiţionat de volumul informaţiei percepu-
te cu privire la indicii semnalmentelor respectivi şi particularităţile 
persoanei care le-a perceput. Tot odată practica judiciară a scos în 
evidenţă  faptul că una dintre dificultăţile esenţiale constă în ver-
balizarea, descrierea indicilor semnalmentelor. În acest context se 
consideră raţional folosirea pentru stabilirea indicilor semnalmente-
lor  a sistemului de portret vorbit, care permite, mai exact să reflecte 
caracteristicile semnalmentelor umane.

În acelaşi context Л.Ф. Иванова este de opinie de a introduce 
înainte de PSR ca procedeu psihologic – familiarizarea cu termino-
logia portretului vorbit [18, p.16]. Susţinem această opinie deoarece 
multe persoane au dificultate la verbalizarea, descrierea semnalmen-
telor percepute, acţiunea ar contribui la facilitatea modului de acu-
mulare a informaţiei.
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 Tot aici se insistă asupra oportunităţii introducerii unui soft 
specializat care ar prezenta imagini faciale verbalizate cu termenii 
portretului vorbit care ar reactiva memoria şi ar oferi posibilitate 
persoanelor audiate să prezinte informaţii mai complete şi calitative.  

Se susţine existenţa problematicii cu privire la prezentarea 
spre recunoaştere după semnalmentele dinamice, deoarece actuala 
redacţie a legislaţiei procesual penale în vigoare presupune prezen-
tarea spre recunoaştere doar în baza semnalmentelor anatomice. 

Se  insistă asupra modificării legislaţiei procesual penale şi  a 
art. 116 C.p.p. al R.M. „Prezentarea persoanei spre recunoaştere” în 
următoarea redacţie:

Alin (1) Dacă este necesar de a prezenta o persoană spre recu-
noaştere martorului, părţii vătămate, bănuitului, învinuitului, orga-
nul de urmărire penală îi audiază pe aceştia asupra circumstanţelor 
în care au văzut persoana, precum şi asupra semnelor exterioare, 
vocii, vorbirii, mersului, a altor particularităţi distinctive, după care 
ar putea să o recunoască. Considerăm posibilă identificarea persoanei 
după miros, prezentarea spre recunoaştere fiind una dintre modalită-
ţile posibile. În paragraf este precăutată  temeiurile de prezentare spre 
recunoaştere după fotografie, videograme, audioînregistrării. 

Prezentarea spre recunoaştere după fotografie este delimitată 
în două situaţii.  Prima presupune  prezenţa subiectului presupus 
spre prezentare şi cunoaşterea locaţiei sale,  dar fiind condiţionată 
de distanţă şi urgenţa măsurilor preconizate. Situaţia a două fiind 
caracterizată prin imposibilitatea reală de prezentare spre recunoaş-
tere deoarece nu se cunoaşte locaţia acestuia. În aceste circumstanţe 
considerăm necesar de a menţiona că prezentarea după fotografie 
în prima situaţie trezesc semne mari de întrebare dat fiind faptul că 
fotografia nu poate totalmente să redea realitatea indicilor semnal-
mentelor recunoscute, iar cauza desfăşurării unei asemenea proce-
duri trebuie să fie strict elucidate.

Se demonstrează faptul majorării numărului de prezentări 
spre recunoaştere după video imagini. În acest context, susţinem că 
prezentarea spre recunoaştere în afara spaţiului de vizibilitate prin 
translare tele-video, a imaginilor video se realizează cînd victimelor 
li s-a provocat traume fizice şi morale grave,  persoana care recu-
noaşte este minoră, sau se află în pericol [6, p. 258], practica utilizării 
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video imaginilor este pe larg răspîndită în Marea Britanie fiind regle-
mentată de „ Codul D” [1, p. 78; 12, p. 208], fiind atestate  rezultate 
pozitive, în cazul când sunt respectate cerinţele procesuale privind  
numărul de persoane, cerinţele faţă de acestea ş.a.

Considerăm oportună modificarea legislaţiei procesual penale 
prin completarea art. 116 C.p.p. al R.M. „Prezentarea persoanei spre 
recunoaştere” cu următorul aliniat: Persoana se prezintă spre re-
cunoaştere pe viu, iar în caz de imposibilitate poate fi prezentată 
după fotografie sau videoînregistrări. 

Doctrina criminalistică în unele ţări prevede posibilitatea pre-
zentării spre recunoaştere în instanţele de judecată. Legat de aceas-
ta, considerăm inoportună desfăşurarea unui aşa gen de prezentare 
spre recunoaştere în sălile de judecată, dat fiind faptul că nu este spe-
cific pentru asemenea instituţii şi tot odată ca urmare a complicării 
regimului de activitate a acestor instituţii. 

Se demonstrează posibilitatea identificării după miros. Astfel, 
existenţa băncilor de date odorologice reprezintă un aspect afirmat 
atît în arialul ţărilor CSI cît şi pe arena internaţională [2, p.201], 
se aduc argumente suplimentare pentru implementarea identificării 
după miros în ţara noastră. 

În cazul prezentării spre recunoaştere a cadavrelor prezenta-
rea separată a hainelor şi obiectelor va coincide cu prevederile lega-
le vizavi de ordinea prezentării fiecărui obiect (cadavru şi obiecte). 
Totodată, se susţine că prezentarea spre recunoaştere poate fi efectu-
ată pînă la efectuarea toaletei cadavrului şi după, până la îmbrăcarea 
cadavrului şi după, element stabilit în funcţie de categoria persoane-
lor ce recunosc  şi gradul de cunoaştere anterioare a  personalităţii  
defunctului [5, p.32]. 

Paragraful trei este axat pe abordarea  prezentării spre recu-
noaştere a obiectelor, animalelor şi spaţiilor, încăperilor, terenurilor. 
Sunt scoase în evidenţă particularităţile tactice a recunoaşterii obiec-
telor, fiind tratat aspectul ce ţine de obiectele unicat şi care pot fi ca-
talogate ca unicate. Alt aspect important sunt regulile de descriere a 
obiectelor, avînd în vedere că din  cazurile de prezentare spre recu-
noaştere studiate, doar la 73 din cazuri  (27,8  %) în procesele-verbale 
s-a reuşit a identifica descrierea pe scurt a obiectelor prezentate. De 
asemenea, în doctrina criminalistică nu a existat o modalitate unică 
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de descriere a animalelor. Stabilirea la persoana ce recunoaşte a com-
plexului de semnalmente specifice animalului solicită o perseverenţă 
deosebită, fapt datorat cunoaşterii caracteristicilor doar de specialist şi 
nu de majoritatea persoanelor audiate. Respectiv, la etapa de pregătire 
pentru acest gen de prezentare spre recunoaştere este rezonabilă invi-
tarea unui specialist -zootehnician. Tot aici se susţine şi se înaintează  
norme / reguli unificate de descriere a animalelor.  Se demonstrează 
existenţa unui gen de prezentare spre recunoaştere: a terenurilor, spa-
ţiilor, încăperilor. Acest gen de prezentare spre recunoaştere poate fi 
realizat atît în realitate cît şi după fotografii sau video-imagini.

Necesitatea apare cînd persoana audiată a memorizat semnal-
mentele obiectului, dar nu ştie adresa şi căile de acces. Ofiţerul de 
urmărire penală are presupuneri cu privire la obiectul în cauză sau 
cunoaşte cu certitudine locul obiectului, dar este necesară verificarea 
depoziţiilor persoanei audiate.

Н. Н. Гапанович susţine că prezentarea spre recunoaştere a 
spaţiului, locului, terenurilor este compusă din: recunoaşterea itine-
rarului către un anumit sector, (spaţiu) limitat de repere; recunoaş-
terea  obiectului sau locului în limitele acestui sector. Fiecare din 
aceste componente  figurează ca un obiect individual al prezentării 
spre recunoaştere [14, p.79].

Tot odată ţinem să menţionăm că nici prezentarea spre recu-
noaştere a animalelor nici a terenurilor, spaţiilor, încăperilor nu sunt 
reglementate de legislaţia procesual penală. Se argumentează exis-
tenţa suficientelor aspecte atît doctrinare cît şi practice, în vederea  
operării unor modificări în legislaţia în vigoare. 

Se insistă asupra modificării art. 117 C. p. p. R.M. în următoa-
rea redacţie: 

Alin (1) Cei chemaţi pentru a recunoaşte un obiect, animal, ca-
davrul animalului sau părţile acestuia, o încăpere, o construcţie sau 
un spaţiu, vor fi în prealabil audiaţi asupra circumstanţelor în care au 
văzut obiectul care urmează a fi prezentat, precum şi asupra semnelor 
şi particularităţilor distinctive după care l-ar putea recunoaşte. De-
scrierea va  cuprinde un complex de semne suficient pentru iden-
tificarea obiectului. Despre aceasta se întocmeşte un proces-verbal.

Alin (3) Obiectul, animalul, încăperea, construcţia sau spaţiul 
ce urmează a fi recunoscut se prezintă împreună cu cel puţin alte 2 
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obiecte, animale, încăperi, construcţii sau spaţii omogene. Persoana 
care recunoaşte obiectul, animalul, încăperea sau spaţiul este obliga-
tă să explice după care semnalmente sau particularităţi l-a recunoscut.

Alin (4) La prezentarea spre recunoaştere a cadavrului uman 
sau de animal ori a unor părţi ale acestora, sau a obiectelor de anti-
cariat, precum şi a altor obiecte pentru care este imposibil de a alege 
şi prezenta analogul, recunoaşterea se face după exemplar unic.

În paragraful 4 „Mijloace şi procedee de fixare, apreciere şi veri-
ficare a  rezultatelor efectuării prezentării spre recunoaştere” sunt abor-
date particularităţile fixării rezultatelor prezentării spre recunoaştere, 
circumstanţele care trebuie luate în consideraţie la analiza lor, precum 
şi locul informaţiilor  respective în  probele acumulate pe dosarul penal.

  Studiul practicii judiciare demonstrează existenţa lacunelor  
în procesele-verbale de PSR, şi anume că, în doar 47,6  % se con-
ţine suficientă informaţie cu privire la persoanele prezentate spre 
recunoaştere, în 20,3 % se indica numele, prenumele, patronimicul, 
vîrsta, în 29, 1 % se indica doar numele, prenumele şi domiciliul.

De asemenea, se conţin date (dacă şi se conţin, sunt minime) 
cu privire la semnalmentele după care se recunoaşte persoana pre-
zentată spre recunoaştere, însă nu se reflectă circumstanţele în care a 
avut loc acţiunea de urmărire penală. Ofiţerii de urmărire penală nu 
adresează întrebări de concretizare, ci se limitează doar la înregistra-
rea rezultatului final al identificării prin recunoaştere.

Un rol deosebit este acordat corectitudinii întocmirii proce-
sului verbal, deoarece anume lacunele din el servesc ca temei de a 
exclude prezentarea spre recunoaştere ca mijloc de probă. Se propu-
ne de introdus în procesul-verbal descrierea asistenţilor procedurali.

Цветков П.П. consideră că ca participanţi în calitate de su-
biecţi ai PSR,  pot figura doar persoanele, starea psihică sau fizică a 
cărora nu pune la îndoială percepţia şi transmiterea corectă a sem-
nalmentelor obiectelor percepute. Dacă  persoanele nu posedă aşa 
însuşiri, nu li se prezintă obiectul spre recunoaştere [21, p.26].  Ast-
fel, doar 7,8 %  din ofiţerii de urmărire penală au desfăşurat prezen-
tări spre recunoaştere, cu participarea persoanelor cu dezabilităţi. În 
acest context, perceperea persoanelor cu dezabilităţi fizice se deose-
beşte de perceperea persoanelor normale prin faptul că, deşi le sunt 
afectate anumite organe de simţ, impune dezvoltarea mai pronunţa-
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tă a altor organe de simţ, care compensează dezabilităţile. Deci,  per-
soanele surdomute au o mai bună memorie vizuală şi pot memoriza  
detalii la care alţi participanţi nu ar fi acordat atenţie. Participarea 
persoanelor cu dizabilităţi  în acţiunile de urmărire penală se bazea-
ză pe memorii specifice.

Cercetătorul Гейльман И.Ф. menţionează că surdomuţii per-
cep cu o mai mare atenţie gesturile, mimica interlocutorilor (mişca-
rea buzelor, mişcarea muşchilor faciali), memorizează pe un timp 
îndelungat semnalmentele individuale ale persoanei (malformaţii, 
configuraţia capului, tatuajele etc.) şi atrag atenţie asupra elemen-
telor slab perceptibile ale feţei, particularităţilor hainelor [15, p.26]. 

С.П. Щерба susţine că devianţele de ordin psihic nu exclud 
responsabilitatea, şi nu reprezintă un impediment în participarea 
victimei, martorului, bănuitului sau învinuitului la prezentarea spre 
recunoaştere. De regulă, devianţele psihice afectează procesele cog-
nitive, doar micşorează posibilitatea participării active la desfăşura-
rea acţiunilor complexe de urmărire penală [22, p.99]. 

Pentru aplicarea eficientă şi obţinerea unor rezultate calitative 
este necesară stabilirea particularităţilor memoriei, gîndirii, orga-
nelor de percepere. La persoanele cu devianţe de ordin psihic este 
necesară elucidarea elementelor care memorizează mai bine (cifre, 
forme, culori, fasonul hainelor), dar şi verificarea, prin adresarea 
unor întrebări de control. Dacă înaintea prezentării spre recunoaş-
tere ofiţerul de urmărire penală nu va elucida circumstanţele şi par-
ticularităţile de ordin psihic ale învinuitului, cu siguranţă vor apărea 
dificultăţi şi contradicţii în cadrul investigaţiei.

  Prezenţa la o persoană a dezabilităţilor psihice (ce nu ex-
clud responsabilitatea), fizice nu trebuie să excludă posibilitatea par-
ticipării în calitatte de persoană ce recunoaşte în cadrul prezentării 
spre recunoaştere. Dar desfăşurarea acestei măsuri, iar cea desfăşu-
rată vor trezi dubii dacă starea persoanei ce recunoaşte trezeşte sem-
ne de întrebare cu privire la posibilitatea perceperi corecte şi obiecti-
ve a realităţii înconjurătoare, realizarea acestor acţiuni trebuie să fie 
reglementate de legislaţie, fiind stipulată participarea specialiştilor 
din domeniul (psihiatriei, psihologiei etc.).
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
Rezultatele investigaţiilor efectuate, a analizei literaturii de 

specialitate, legislaţiei procesual-penale în
vigoare şi a practicii de descoperire şi cercetare a infracţiuni-

lor, permit a formula următoarele concluzii: 
1. Doctrina naţională şi legislaţia procesual penală a tacticii 

prezentării spre recunoaştere este reglementată insuficient, multiple 
aspecte doctrinare şi juridice necesită ajustare şi modificare prin im-
plementarea experienţelor pozitive ale practicii PSR din Federaţia 
Rusă, Bielorusia, Marea Britanie, SUA, România. 

2. Apariţia şi evoluţia prezentării spre recunoaştere a fost de-
terminată de consolidarea organelor de drept pe

parcursul istoriei şi, implicit, a procesului de dezvoltare a cu-
noştinţelor domeniului ştiinţei criminalistica. Actualmente, PSR re-
prezintă o ramură teoretică şi practică a compartimentului de tactică 
criminalistică, complexă şi diversificată  cu rezultate practice eviden-
te. PSR este una dintre cele mai frecvente acţiuni de urmărire penală, 
62 % fiind efectuată la etapa iniţială de cercetare a infracţiunilor.

3. În plan doctrinar-noţional, prezentarea spre recunoaştere 
prezintă o acţiune de urmărire penală şi de tactică criminalistică des-
făşurată în scopul stabilirii apartenenţei de gen, grup şi a identităţii 
unei persoane, cadavru, obiect, animal, teren, imobil, asemănătoare 
într-un număr prevăzut de legislaţia în vigoare,  prin perceperea ne-
mijlocită, iar în cazul imposibilităţii acesteia, cu folosirea fotografii-
lor, imaginilor video, de către persoane care le-au perceput anterior  
la momentul derulării fenomenului infracţional sau în alte circum-
stanţe ce au importanţă pentru cauza penală.

4. Succesul PSR este determinat de realizarea următoarelor con-
diţii: asigurarea tehnico-criminalistică la etapa de pregătire a acţiunii, 
determinarea particularităţilor psihologice  a persoanei ce recunoaşte, 
acumularea unui complex suficient de semnalmente identificatoare la 
audierea prealabilă, respectarea cerinţelor procesuale de desfăşurare 
şi a algoritmului tipic a acţiunii; manifestarea unui comportament 
corect, energic a OUP, implicarea specialiştilor şi folosirea masivă a 
mijloacelor tehnice la momentul potrivit, efectuarea corectă şi amplă 
a înregistrării în procesul-verbal şi în videograme a mersului şi rezul-
tatelor acţiunii, analiza şi verificarea minuţioasă a rezultatelor.
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5. La alegerea persoanelor pentru prezentarea spre recunoaş-
tere după semnalmentele exterioare, trebuie luate în consideraţie 
vîrsta, statura, constituţia, genul, rasa / naţionalitatea (etnia), sem-
nalmentele capului, feţei.

6. Recunoaşterea este posibil de realizat datorită însuşirilor bi-
ologice ale omului, determinate de individualitatea semnalmentelor 
anatomice şi funcţionale - elemente ce contribuie la identificarea atît 
succesivă cît şi  simultană a persoanei.

7. Legislaţia procesual-penală reglementează modul de recunoaş-
tere succesivă. Considerăm că la prezentarea spre recunoaştere poate 
figura şi recunoaşterea simultană, stabilindu-se în baza căror semnal-
mente s-au identificat cele prezentate şi care a fost cauza că persoana 
nu a nominalizat anterior aceste semnalmente la audierea suplimentară.

8. La identificarea în baza reflexiei memorial-fixate servesc 
doar particularităţile reflectate adecvat şi real în memoria persoanei 
ce recunoaşte şi nu completate prin propriile fantezii - element ce 
necesită a fi stabilit şi verificat de către OUR la persoana audiată. 

9. La audierea prealabilă în cadrul PSR se va utiliza un plan 
întocmit prealabil, ordinea întrebărilor va corespunde regulilor de 
întocmire a portretului vorbit ceea ce va spori plenitudinea şi exac-
titatea datelor obţinute.

10. Problema poziţionării apărătorului în cadrul PSR poate fi 
soluţionată, ţinând cont de următoarele necesităţi: Încăpere specia-
lă, separată de un perete cu vitraliu. Pentru ca apărătorul să poată 
vedea ce se întîmplă în ambele încăperi, el trebuie să se afle în a treia 
încăpere, peretele căreia va fi perpendicular peretelui cu vitraliu, iar 
încăperea unde este apărătorul să fie dotată cu un vitraliu care să 
ofere posibilitatea ca el să observe totul în ambele încăperi, cu sim-
pla diferenţă că, în încăperea în care se află persoana ce recunoaşte, 
lumina fiind mai slabă, ce va umbri faţa persoanei, percepîndu-se 
doar silueta. În caz că nu se doreşte divulgarea numelui  persoanei 
ce recunoaşte, se vor adresa la ea cu un pseudonim. 

11.  PSR poate fi desfăşurată la locul infracţiunii, deoarece ele-
mentele  de reactivare asociativă a ambianţei sporesc randamentul 
acţiunii respective.

12. În vederea uniformizării vitraliilor şi calităţii perceperii 
persoanelor prezentate spre recunoaştere, dimensiunile vitraliului 
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prin care persoanele se prezintă spre recunoaştere, trebuie să fie 
standardizate şi obligatorii pentru toate subdiviziunile unde se efec-
tuează prezentarea spre recunoaştere. Dimensiunile optimale ale vi-
traliului, fiind 1 m înălţime pe 1, 40 lăţime, încăperea  fiind dotată cu 
mijloace tehnice de difuzare a sunetului.

13. Urmare a proprietăţilor irisului de a-şi schimba culoarea la 
persoanele care au o culoare combinată a acestuia, în dependenţă de 
intensitatea luminii şi starea psihoemoţională la unele din ele, există 
pericolul survenirii erorilor în corectitudinea fixării culorii ochilor 
în actele de identitate, elaborate de serviciile respective ale Registru-
lui Ministerului Dezvoltării Informaţionale. 

14. Legislaţia procesual penală a R.M. prevede expres în art 
116 C.p.p. prezentarea spre recunoaştere a persoanelor doar în baza 
semnalmentelor exterioare şi a fotografiei. Teoria şi practica inter-
naţională contemporană în materia PSR admite prezentarea persoa-
nelor şi după audio-videoînregistrări, prin sisteme de translare tele-
vizată, voce - vorbire, mers, miros. 

15. Art. 117 C.p.p. a R.M. reglementează prezentarea spre re-
cunoaştere a obiectelor, inclusiv celor de anticariat, a cadvrelor  şi 
părţilor acestora. Doctrina şi practica criminalistică mondială atestă 
în acest sens posibilitatea prezentării spre recunoaştere şi a animale-
lor, spaţiilor, încăperilor, construcţiilor.    

Luând în consideraţie concluziile formulate mai sus, în sco-
pul perfecţionării activităţii de urmărire penală, a tacticii prezentării 
spre recunoaştere, precum şi a legislaţiei procesual penale în materia 
prezentării spre recunoaştere, recomandăm:

1. Pentru legislaţia procesual-penală a Republicii Moldova:
1.1. Modificarea art. 116 C.p.p. „Prezentarea persoanei spre 

recunoaştere” în următoarea redacţie:
Alin (1) Dacă este necesar de a prezenta o persoană spre recu-

noaştere martorului, părţii vătămate, bănuitului, învinuitului, orga-
nul de urmărire penală îi audiază pe aceştia asupra circumstanţelor 
în care au văzut persoana, precum şi asupra semnelor exterioare, 
vocii, vorbirii, mersului, a altor particularităţi distinctive, după 
care ar putea să o recunoască. Descrierea va cuprinde un complex 
suficient de semnalmente ce ar permite identificarea persoanei. 
Despre aceasta se întocmeşte un proces-verbal. Persoana se prezin-
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tă spre recunoaştere pe viu, iar în caz de imposibilitate poate fi 
prezentată după fotografie sau videoînregistrări.

Alin (3) Persoana care trebuie recunoscută este prezentată ce-
lui care urmează să o recunoască în afara spaţiului vizibilităţii prin 
vitraliu, sistem tehnic de video-translare sau la locul infracţiunii 
celui care urmează a fi recunoscut, împreună cu cel puţin 3 asistenţi 
procedurali de acelaşi sex, rasă, asemănători la statură, constituţie, 
vestimentaţie. La prezentarea spre recunoaştere se aplică foto-
grafierea, sau  videoînregistrarea. Fotografiile, videînregistrările 
pe CD/DVD-R, suport electronic a persoanei prezentate spre 
recunoaştere şi a asistenţilor procedurali vor fi anexate în mod ob-
ligatoriu la procesul-verbal.

Alin (6) În cazul în care prezentarea persoanei spre 
recunoaştere este imposibilă, recunoaşterea se poate efectua după 
fotografia, video înregistrarea acesteia, prezentată împreună cu 
fotografiile şi video înregistrările a cel puţin 4 alte persoane, ce nu 
se deosebesc esenţial între ele. Fotografiile persoanelor prezentate 
trebuie să fie de aceleaşi dimensiuni şi calitate. Toate fotografiile, 
CD/DVD-R, suporturile electronice se anexează obligatoriu la dosar.

1.2. Modificarea art. 117 C.p.p. „Prezentarea obiectelor spre 
recunoaştere” în următoarea redacţie:

Alin (1) Cei chemaţi pentru a recunoaşte un obiect, animal, 
cadavrul animalului sau părţile acestuia, o încăpere, o construcţie 
sau un spaţiu, vor fi în prealabil audiaţi asupra circumstanţelor în 
care au văzut obiectul care urmează a fi prezentat, precum şi asupra 
semnelor şi particularităţilor distinctive după care l-ar putea recu-
noaşte. Descrierea va  cuprinde un complex de semne suficient 
pentru identificarea obiectului. Despre aceasta se întocmeşte un 
proces-verbal.

Alin (3) Obiectul, animalul, încăperea, construcţia sau spa-
ţiul ce urmează a fi recunoscut se prezintă împreună cu cel puţin 
alte 2 obiecte, animale, încăperi, construcţii sau spaţii omogene. 
Persoana care recunoaşte obiectul, animalul, încăperea sau spaţiul 
este obligată să explice după care semnalmente sau particularităţi l-a 
recunoscut.

Alin (4) La prezentarea spre recunoaştere a cadavrului uman 
sau de animal ori a unor părţi ale acestora, sau a obiectelor de anti-
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cariat, precum şi a altor obiecte pentru care este imposibil de a alege 
şi prezenta analogul, recunoaşterea se face după exemplar unic.

2. A implementa în practica de urmărire penală, precum şi în 
activitatea altor servicii din Republica Moldova un algoritm tipic şi 
uniform de pregătire, desfăşurare şi fixare a rezultatelor prezentării 
spre recunoaştere. 

3. A elabora şi a implementa în practica de urmărire penală a 
unui soft standartizat care ar prezenta semnalmentele persoanelor, 
animalelor, obiectelor, încăperilor, construcţiilor, spaţiilor.

4. Pentru Ministerul Dezvoltării Informaţionale a Republicii 
Moldova: 

 - a analiza posibilitatea scanării ochiului uman în cadrul per-
fectării şi eliberării actelor de identitate cetăţenilor în scopul apreci-
erii şi fixării corecte în documente a culorii ochilor.

Avantajele şi valoarea elaborărilor propuse:  La nivel teoretic 
al spaţiului ţării noastre s-a făcut o generalizare şi actualizare a doc-
trinei procesual penale şi criminalistice, a psihologiei conceptului, 
genurilor, etapelor de pregătire, desfăşurare, fixare şi verificare a re-
zultatelor prezentării spre recunoaştere.  

La nivel practic, soluţiile înaintate permit aducerea regle-
mentărilor normative în domeniul prezentării spre recunoaştere la 
practica şi ritmul cotidian acreditat, la tendinţele şi exigenţele con-
temporane, la o operativitate a procesului de pregătire, desfăşurare, 
fixare a acesteia prin folosirea algoritmului propus şi a elaborărilor 
cu valoare de îndrumar în acest sens.

Impactul lor asupra domeniului în cauză constă în îmbună-
tăţirea activităţilor practice de efectuare a prezentării spre recunoaş-
tere, aprecierea corectă a rezultatelor acestora de către organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată, precum şi obiectivarea ac-
tului de Justiţie, în ansamblu. 

Având în vedere cele menţionate, lucrarea a contribuit la solu-
ţionarea unei probleme ştiinţifice importante în materia tacticii crimi-
nalistice din spaţiul ţării noastre prin actualizarea la zi şi dezvoltarea 
doctrinei prezentării spre recunoaştere, cu finalităţi practice preg-
nante, în special privind organizarea, desfăşurarea, fixarea, verifica-
rea rezultatelor prin optimizarea şi algoritmizarea acestor procese, 
perfecţionarea legislaţiei procesual-penale şi  propunerile cu carac-
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ter tactic ce îmbunătăţesc activitatea organelor de drept în vederea 
luptei cu criminalitatea.   

În baza acestor rezultate pot fi identificate şi direcţiile de cer-
cetare de perspectivă: 

1.	 Bazele ştiinţifice, organizarea şi efectuarea prezentării 
spre recunoaştere după miros şi gust.

2.	 Prezentarea spre recunoaştere cu utilizarea sistemelor de 
monitorizare video din localităţi şi a imaginilor video de pe ele; 

3.	 Aplicarea cunoştinţelor speciale şi recomandărilor tactice 
criminalistice, a realizărilor altor domenii în activitatea de elaborare 
a procedeelor de efectuare a unor noi genuri de prezentare spre re-
cunoaştere.
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ADNOTARE
Bulai Iurie. Bazele ştiinţifice, pregătirea şi efectuarea prezentării spre 

recunoaştere - teză de doctor în drept. Chişinău, 2015.
Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, 

bibliografia din 285 titluri, 168 de pagini de text de bază. Rezultatele obţi-
nute sunt publicate în 5 lucrări ştiinţifice.

Cuvintele cheie: prezentare spre recunoaştere, ofiţer de urmărire penală, 
specialist, portret vorbit, recunoaştere după fotografie, semnalmente exterioare.

Domeniul de studiu, scopul şi obiectivele tezei. Lucrarea ţine de 
ramura tacticii criminalistice, având ca scop elaborearea unui algoritm de 
realizare a prezentării spre recunoaştere, recomandări de optimizare a ca-
drului procesual, tactic şi organizatoric al acestei acţiuni de urmărire penală. 
Obiective: a analiza situaţia în domeniu şi a publicaţiilor la tema tezei; a defini 
conceptul şi a scoate în evidenţă bazele ştiinţifice a prezentării spre recunoaş-
tere, procesele psihologice ce se derulează; a fixa principiile de organizare, 
pregătire, competenţele subiecţilor implicaţi; a elucida metodica desfăşurării 
diferitor genuri de prezentare spre recunoaştere; a scoate în evidenţă aspec-
tele subiective şi obiective în procesul derulării diferitor genuri de prezentare 
spre recunoaştere; a releva dificultăţile ce apar în practica desfăşurării apreci-
erii şi verificării  rezultatelor prezentării spre recunoaştere de către organele 
competente şi de a elabora un algoritm de apreciere a acestora; a sistematiza 
erorile comise, lacunele existente, a identifica posibilităţile de control şi de  
management a calităţii efectuării prezentării spre recunoaştere.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea Lucrarea prezintă una 
dintre primele cercetări complexe pe tema tacticii criminalistice a prezentării spre 
recunoaştere realizate în spaţiul ţării noastre. Originalitatea constă în evidenţierea 
şi sistematizarea lacunelor existente în această activitate, argumentarea unor pro-
puneri de perfecţionare a acestui domeniu, care la moment este elaborat insuficient 
în doctrina criminalistică autohtonă, determinându-se conceptul, particularităţile 
organizatorice, manageriale, de analiză şi de verificare a rezultatelor.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă  în elucidarea 
multiplelor genuri de prezentare spre recunoaştere pasibile de a fi  folosite 
în practică, elaborarea recomandărilor tactice de organizare, desfăşurare şi 
documentare a acestora,  înaintarea unui cadru juridic optim pentru des-
făşurarea instituţiei nominalizate.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în 
dezvoltarea doctrinei criminalistice de prezentare spre recunoaştere. Va-
loarea aplicativă se manifestă prin aportul ei adus practicii investigării in-
fracţiunilor cu utilizarea acestui procedeu probatoriu, cercetărilor ştiinţifi-
ce, la eleborarea unor manuale, ghiduri, în procesul  de instruire a ofiţerilor 
de urmărire penală, la elaborarea unei legislaţii procesuale coerente. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: în procesul educaţional a 
facultăţilor de drept prin note de curs, seminarii, precum şi ca ghid practic 
în activitatea ofiţerilor de urmărire penală.
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АННОТАЦИЯ
Булай Юрий. Научные основы, подготовка и производство пре-

дьявления для опознания - диссертация на соискание ученой сте-
пени доктора права. Кишинэу, 2015.

Структура работы: Введение, 4 главы, выводы и рекоменда-
ции, литература в 285 наименованиях, 168 страниц основного текста. 
Результаты опубликованы в 5 работах. 

Ключевые слова: предьявление для опознания, офицер по уго-
ловному преследованию, специалист, словесный портрет,  опознание 
по фотографии, признаки внешности.

Область исследования, цель и основные задачи. Работа относится 
к области криминалистической тактики. Цель: разработка алгоритма предъ-
явления для опознания, а также процессуальных и тактической решений по 
оптимизации этого процесса. Задачи: сформулировать понятие  предъявле-
ния для опознания; определить базовые принципы деятельности в этой об-
ласти, роль офицеров по уголовному преследованию, специалистов и других 
субъектов участвующих в этом процессе; рассмотреть методику и структуру 
этапа подготовки к предъявлению для опознания; выявить факторы вли-
яющие на психологические процессы субъектов опознавания, проблемные 
аспекты процесса реализации различных видов предъявлений для опозна-
ния, фиксации, проверки и оценки результатов; разработать алгоритм дей-
ствий при реализации различных видов предъявления для опознания; вы-
явить и классифицировать ошибки допущенные при реализации данного 
следственного действия, причины их допущения.   

Новизна и оригинальность. Работа представляет собой одно из 
первых комплексных исследований в Республикe Молдова посвященной 
анализу предъявления для опознания через призму основных принципов 
деятельности в этой области в контексте анализа теории, практики и опы-
та различных развитых стран. Элементом новизны является и то, что в 
работе обобщены и систематизированы основные недостатки проведения 
этого процессуального действия в нашей стране, разработаны предложе-
ния по улучшению этой деятельности для уголовного преследования.

Решенная научная проблема: дальнейшее развитие национальной 
доктрины предъявления для опознания и раработка тактики проведения 
всевозможных опознаний, а также рекомендаций по процессуальной регла-
ментации, организации их проведения и документирования результатов. 

Теоретическая значимость и практическая польза работы со-
стоит в анализе и обосновании теории и практики а также передового 
опыта по проведению процессуального опознания. Ценность работы 
состоит и в предложенных выводах и рекомендациях организацион-
ного, тактического и законодательного характера. 

Внедрение научных результатов: как пособие в учебном про-
цессе на юридических факультетах и как практическое руководство 
для офицеров по уголовному преследованию. 
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ANNOTATION 
Bulai Iurie. “Scientific bases, preparation and performance of pres-

entation for recognition”, PhD in Law, Chisinau, 2014
The thesis structure: introduction, 4 chapters, conclusions and rec-

ommendations, a bibliography of 285 titles, 168 pages of basic text. The 
obtained results are reflected in 5 scientific studies.

Key words: presentation for recognition, prosecution officer, spe-
cialist, spoken portrait, recognition by photo, external cues.

Field of study, purpose and objectives. The present work is related 
to the branch of forensic tactics, having the goal to develop an algorithm 
for making presentation for recognition, recommendations to optimiza-
tion the procedural, tactical and organizational framework of the criminal 
prosecution. The objectives are: to analyse the situation in the domain and 
publications on thesis topic, to determine the concept and to establish the 
scientific basis of presentation for recognition; psychological processes that 
take place; to fix the principles of organization and preparation, compe-
tences of involved jurisdictions; to elucidate the methodology of different 
types of presentation for recognition; to highlight subjective and objective 
aspects in the process of unrolling different types of presentation for recog-
nition; to emphasize the difficulties that appear in the practice of appreci-
ation and checking the results of presentation for recognition by the resort 
bodies, and to develop an algorithm for their evaluation; systematizing er-
rors, existing gaps, identify opportunities for control and quality manage-
ment possibilities of performing of presentation for recognition. 

Scientific novelty and originality. The novelty of the work presents 
one of the first complex investigation of forensic tactics for making pres-
entation for recognition in our country. The originality of the work lies in 
highlighting and systematizing existing gaps in this activity, arguing some 
proposals of area improvement, which is currently insufficiently developed 
in local forensic doctrine, determining the concept, organizational, manage-
ment, analysis and results’ verification peculiarities. The important scientific 
solved problem lies in elucidation of multiple types of presentation for rec-
ognition liable to be used in practice, elaborate recommendations on tactical 
organization, their development and documentation, the submission of an 
optimal legal framework for the conduct of mentioned institution.

Theoretical significance and applied value of the work is to de-
velop the doctrine of presentation for identification. The practical value is 
manifested in its practice brought to contribution of investigation crimes 
using evidence process, scientific research, the elaboration of manuals, 
guides, in training of criminal investigation officers, on developing some 
coherent procedural legislation. 

Implementation of scientific results: in the educational process of 
law schools by lecture notes, seminars and as practical guide in the activity 
of criminal investigator officers. 
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