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Criminalitatea informatică sub toate formele ei de manifestare reprezintă problem
serioase care solicită un studiu aprofundat. Concomitent cu căutarea unor soluţii
legislative în domeniu, guvernele încearcă creşterea controlului asupra mediului
virtual, precum şi supravegherea activităţilor ori protejarea informaţiilor şi
infrastructurii critice.
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În contextul transformărilor geopolitice, economice şi sociale cu care se confruntă în
prezent comunitatea internaţională, crima organizată a căpătat noi valenţe,
extinzându-şi aria de cuprindere şi sfera de activitate la cote alarmante.
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În contextul creşterii complexităţii fenomenelor criminale cu caracter naţional şi
transnaţional, este necesară protejarea martorilor care, din cauza gravităţii
infracţiunilor ori a importanţei informaţiilor deţinute, pot fi expuşi la pericole diverse.
Programele de protecţie a martorilor sunt un instrument important al luptei contra
crimei organizate. Obligaţia legală a martorilor de a depune declaraţii într-un proces
nu se poate justifica decât prin faptul că martorul se simte protejat.
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IMPLICAŢII ASUPRA SECURITĂŢII NAŢIONALE A STATULUI
Constantin Unga
Pentru prosperarea unei organizaţii criminale este necesar un grad de sprijin din
partea societăţii în care se dezvoltă. În acest sens, este necesară corupţia la nivel
înalt, cel mai adesea realizată prin mită, şantaj, afaceri acoperite. Organele judiciare
sunt în mod deosebit ţintele organizaţiilor criminale.
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Spălarea banilor este procesul de creere a aparenţei unor origini normale pentru bani
obţinuţi din activităţi criminale. În majoritatea legislaţiilor această activitate este
cosniderată o infracţiune şi reprezintă o operaţiune vitală în economiile
subterane.Spălarea banilor nu reprezintă un act unic, ci un proces cu trei etape
distincte. Uneori pot fi prezente toate cele trei etape, dar, de asemenea, ele pot
apărea şi izolat. Există de asemenea elemente comune privind metodele de spălare
a banilor.
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Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca
persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine în soluţionarea
conflictului şi obţinerii unei soluţii reciproc convenabile.
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PRINCIPALELE MOMENTE ÎN EVOLUŢIA CRIMINALISTICII CA
ŞTIINŢĂ
Panfil Georgică

95

Sunt prezentate principalele momente istorice ce au dus la conturarea criminalisticii
ca ştiinţă şi disciplină de specialitate, cu menţiuni legate de principalele personalităţi
pe plan intern şi internaţional.
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Autorii prezintă impactul mijloacelor mass-media asupra unui domeniu foarte
sensibil, respectiv grupurile religioase şi activităţilor acestora, cu accent pe grupurile
cu un pronunţat caracter fanatic şi cele musulmane radicale.
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Dogaru Olguţa

Criminalitatea informatică reprezintă un domeniu de maximă actualitate. În fiecare zi,
numărul infracţiunilor comise prin internet ori mijloace moderne creşte exponenţial.
Fiecare persoană cu atribuţii în domeniul aplicării legii trebuie să fie antrenat pentru a
le preveni eficient.
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Hosu Elena Giorgiana

Articolul face referire la conceptele operaţionale legate de terorismul naţional şi
internaţional şi prezintă eforturile statelor de a preveni şi chiar stinge manifestările
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acestui fenomen. Lupta continuă cu fenomenul terorist şi crima organizată solicită un
efort continuu şi o mediatizare eficientă.
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TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE
Apostolescu Cristian
În contextul actual, există tendinţa conflictelor moderne de a nu se solda cu moartea
forţelor implicate, ci cu neutralizarea temporară a capacităţii de luptă. Din acest
motiv, rolul armelor neletale în contextul conflictelor moderne a crescut considerabil.
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Pintilie Ligia
Statele Unite ale Americii, cu o populaţie de 300.365.697 locuitori, un P.I.B. de
12.438.873 dolari şi un venit naţional pe cap de locuitor de 37.352 dolari, este ţara
cea mai eterogenă din punct de vedere al prezenţei grupărilor criminale şi al
spectrului activităţilor desfăşurate de acestea
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LOCUL FAPTEI ŞI UTILIZAREA TEHNOLOGIEI ADN ÎN
CRIMINALISTICĂ ŞI MEDICINĂ LEGALĂ
Raţă Horia
Neacşu Elena-Alina
Locul infracţiunii este cel a cărui examinare competentă poate permite identificarea
suspecţilor şi a victimelor, probează sau înlătură alibiurile,modul cum a fost săvârşită
fapta,descoperă corpurile delicte, stabileşte legăturile sau asocierile dintre victimă şi
suspect.
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DETERMINĂ 153
Florin Bobin

Articolul prezintă principalele ameninţări şi vulnerabilităţi privitoare la securitatea
naţională, cu accent asupra acelor situaţii ce impun declararea stărilor excepţionale,
conform legislaţiei româneşti.
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ASPECTE PRIVIND CRIMA ORGANIZATĂ CONTEMPORANĂ
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Itu Bogdan
Autorul prezintă aspecte legate de concepte actuasle în legătură cu grupurile
criminale organizate, alături de legături acestora cu activităţile teroriste. Sunt
abordate aspecte privitoare la laturi definitorii ale fenomenului criminal organizat.
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UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND INFRACŢIONALITATEA CA 167
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Barbu Robert Ionuţ
Infracţionalitatea, fenomenul care macină din ce în ce mai mult omenirea datorită
vitezei de dezvoltare în toate societăţile, pune tot mai grave probleme în ceea ce
priveşte combaterea şi prevenirea.
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UNELE ASPECTE PRIVIND EXPERTIZA BIOCRIMINALISTICĂ
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Teteran Paul
Există o serie de metode şi proceduri utilizate de acuzare în vederea descoperirii
infracţiunilor comise, identificării făptuitorilor şi aflării adevărului în cauză, ca de
exemplu cercetarea la faţa locului, percheziţia domiciliară, dar şi expertiza AND, în
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vederea exploatării la maxim a urmelor biologice lăsate de fiinţele umane.
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arguments his conclusions by presenting real cases.
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powers, extending its action sphere at allarming levels.
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In order for a criminal organization to prosper, some degree of support is required
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from the society in which it lives. Thus, it is often necessary to corrupt some of its
respected members, most commonly achieved through bribery, blackmail, and the
establishment of symbiotic relationships with legitimate businesses. Judicial and
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via bribes.
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originated from a legitimate source. It is a crime in many jurisdictions with varying
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There are series of methods and procedures used by criminal prosecution bodies in
order to discover the crimes committed and to find out the truth, such as: crime
scene investigation, domiciliary search warrants and DNA expertise, by means of
exploiting biological traces left by human nature .
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