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Metode speciale de cercetare

NU FI TENTAT S  CONSIDERI C  (…) sfera infrac iunilor pentru care se poate încuviin a 
supravegherea tehnic  este aceea i cu cea pentru care se poate dispune autorizarea unei m suri speciale 
de cercetare, deoarece, în privin a determin rii generice a infrac iunilor pentru care se poate autoriza 
ob inerea datelor cu privire la tranzac iile  nanciare ori a investigatorilor sub acoperire, legea prevede 
cerin a ca pedeapsa prev zut  de lege s   e închisoarea de 7 ani sau mai mare (nu de 5 ani sau mai 
mare ca în cazul supravegherii tehnice), în vreme ce re inerea, predarea i perchezi ionarea trimiterilor 
po tale sau ob inerea datelor privind situa ia  nanciar  a unei persoane se poate dispune pentru orice 
infrac iune.

SUBIECTE RECAPITULATIVE

1. Identi  ca i deosebirile dintre procedura supravegherii tehnice (competen a, luarea, prelungirea) 
i metoda special  de cercetare constând în re inerea, predarea i perchezi ionarea trimiterilor 

po tale.

2. Care sunt diferen ele dintre un investigator sub acoperire cu identitate real  i un colaborator?

3. Legea procesual  prevede vreo limit  de timp pentru care se poate dispune livrarea supravegheat ?

TEME DE ANALIZ  I DEZBATERE

X d  o spargere la o cas  de amanet i de schimb valutar, de unde sustrage mai multe sume de bani, 
bijuterii i ceasuri. În timpul spargerii, X a avut asupra sa telefonul mobil pentru a ine leg tura cu Y, 
complicele s u, care îl a tepta în apropierea locului spargerii, într-o ma in , supraveghind zona. X posteaz  o 
serie de anun uri pe site-ul OLX, prin care arat  c  de ine mai multe ceasuri i bijuterii de vânzare la pre uri 
promo ionale. Deopotriv , X constituie mai multe conturi bancare, în care depune sumele de bani sustrase. 
Ce metode speciale de cercetare pot   folosite în cauz  pentru depistarea lui X i Y i pentru recuperarea 
bunurilor furate? Identi  ca i organele competente s  autorizeze m surile i condi iile procedurale de punere 
în executare.


