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Article deals with special methods for investigating drug trafficking offenses. Given that this
manifestation of this type of crime is more extensive, it is necessary that competent bodies to develop
and use such special investigative techniques and methods. These methods allow authorities to
gather the necessary evidence to prove the facts of drug trafficking and prosecution of those involved.
Techniques such as undercover investigator allow investigators to have permanently information
about the activities of criminals involved in such activities and relationships between them. Thus,
based on this information, investigators will be able destructuring whole group involved. Controlled
delivery is a tool for catching in the act of drug transfers between different groups or elements of the
group with no risk of banned substances to reach the consumer market.
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Articolul abordează metodele speciale de investigare a infracțiunilor de trafic de droguri. În contextul
în care acest manifestarea acestui gen de infracțiune este tot mai amplă, este necesar ca organele
abilitate să dezvolte și să poată utiliza tehnici și metode speciale de investigare. Aceste metode
permit autorităților să adune probele necesare pentru probarea faptelor de trafic de droguri și tragerea
la răspundere a celor implicați. Tehnici precum investigatorul sub acoperire permit anchetatorilor să
aibă în permanență informații despre activitățile desfășurate de infractorii implicați în astfel de
activități, precum și relațiile dintre ei. Astfel, pe baza acestor informații, anchetatorii vor putea
destructura întreaga grupare implicată. Livrarea supravegheată este un instrument ce permite
prinderea în flagrant a transferurilor de droguri între diferite grupări, sau elemente ale grupării, fără a
exista riscul ca substanțele interzise să ajungă pe piața de consum.
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