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1. Numele jurnalului 

JURNALUL INTERNAȚIONAL DE DREPT ȘI SOCIETATE  

 

2. Titlul ediției speciale: CERCETARI APLICATE INDEPENDENTE IN DOMENIUL INVESTIGAȚIILOR 

CRIMINALE 

 

3. EDITOR INVITAT PRINCIPAL  

NECULAI SPIREA ZAMFIRESCU, Societatea  Română a Cercetătorilor în Strategii  Judiciare - Centrul de 

Cercetări în Etică Juridică şi Investigaţii Criminale Aplicate, Râmnicu Sărat. Romania, Cercetător științific II. 

Interese de cercetare, finalizarea proiectului “Știința Investigației Criminale -Teoria argumentarii si                         

gandire critica.  

Contact: info@psihocriminalistica.ro / www.psihocriminalistica.ro   

 

4. EDITORI INVITAȚI 

IONUT CAPOTA - Cercetător științific,  Societatea  Română a Cercetătorilor în Strategii  Judiciare - Centrul de 

Cercetări în Etică Juridică şi Investigaţii Criminale Aplicate, Râmnicu Sărat. România. Interese de cercetare, 

proiectul “Identificarea unui câmp criminal”. 

Contact: Jder73@yahoo.com / www.psihocriminalistica.ro  

 

ANDREEA ZAMFIRESCU - Cercetător științific, Societatea  Română a Cercetătorilor în Strategii                      

Judiciare - Centrul de Cercetări în Etică Juridică şi Investigaţii Criminale Aplicate, Râmnicu Sărat. România. 

Interese de cercetare, proiectul „Reconstrucția scenei acțiunii criminale”.  

Contact: andreeadsandu@gmail.com / www.psihocriminalistica.ro  

 

CORNELIA GEORGIANA ALEXANDRU - Cercetător științific, Societatea  Română a Cercetătorilor în Strategii  

Judiciare - Centrul de Cercetări în Etică Juridică şi Investigaţii Criminale Aplicate, Râmnicu Sărat, România. 

Interese de cercetare, proiectul „Biomecanica leziunilor traumatice”.  

Contact: dr.cornelia.alexandru@gmail.com / www.psihocriminalistica.ro 

 

ŞTEFANIA SELEGIAN – Cercetător științific, Societatea  Română a Cercetătorilor în Strategii                             

Judiciare - Centrul de Cercetări în Etică Juridică şi Investigaţii Criminale Aplicate, Râmnicu Sărat. Romania, 

Interes de cercetare proiectul „Descoperirirea adevarurilor necunoscute prin aplicatiile lingvisticii legale” 

Contact: stefaniaselegian@gmail.com  / www.psihocriminalistica.ro  

 

LAURENTIU SELEGIAN - Cercetător științific, Societatea  Română a Cercetătorilor în Strategii                         

Judiciare - Centrul de Cercetări în Etică Juridică şi Investigaţii Criminale Aplicate, Râmnicu Sărat, România. 

Aspirant teza doctorat. Interese de cercetare  proiectul „Mesajul criminal”.  

Contact: laurentiu_sel@yahoo.fr / www.psihocriminalistica.ro 

 

ALEXANDRA PETRE ZAMFIRESCU - Cercetător științific, Societatea  Română a Cercetătorilor în Strategii  

Judiciare - Centrul de Cercetări în Etică Juridică şi Investigaţii Criminale Aplicate, Râmnicu Sărat. România. 

Interese de cercetare, proiectul „Fotografia mărturie neânsuflețită”.  

Contact: alexandrazamfirescu10@yahoo.com / www.psihocriminalistica.ro  
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OANA MARIA ZAMFIRESCU - Cercetător științific, Societatea  Română a Cercetătorilor în Strategii                 

Judiciare - Centrul de Cercetări în Etică Juridică şi Investigaţii Criminale Aplicate, Râmnicu Sărat. România. 

Aspirant teza doctorat. Interese de cercetare restructurarea cercetarilor in domeniul concepției sistemelor 

criminale. Contact: oana_zamf@yahoo.com / www.psihocriminalistica.ro  

 

GUNITA FOARFECA - Cercetător știițific, Societatea  Română a Cercetătorilor în Strategii  Judiciare - Centrul de 

Cercetări în Etică Juridică şi Investigaţii Criminale Aplicate, Râmnicu Sărat, România. Aspirant teza doctorat. 

Interese de cercetare, restructurarea cercetarilor in domeniul valoarea alcoolemiei – mijloc de probă și identificare. 

Contact: fgunita@yahoo.com / www.psihocriminalistica.ro  

 

Description*: A 150-400 words introduction about your special issue(An overview of the intended 

focuses and the specific aims of the special issue, not personal or team introduction.) 
 

Obiectivul preconizat al numărului special este de a prezenta, sustine si promova pe scara larga cercetarea 
aplicativa independenta in domeniul investigatiei criminale. “Să privim ca adevărat numai ceea ce, în mod 
evident, ne apare ca fiind adevarat”, iata dezideratul investigatiei criminale independente, desigur insusi 
indemnul cartezian sustimut de metoda restructurarii stiintei, respectiv a restructurarii rezultatelor cercetarilor 
care reflectă stări de tensiune, existenţa mai multor semnificaţii sau a unei semnificaţii confuze. Prin aceasta 
metoda investigatia criminala independenta asigura obiectivizarea operatiunilor privind descoperii făptuitorilor 
acţiunilor criminale, şi a adevărurilor necunoscute. 
 

Deși investigatia criminala independentă are conotații critice, nu este și nu trebuie privită ca o activitate ce se 
opune rezultatelor investigației realizate de organele judiciare, ci dimpotrivă apare ca o necesitate, ca un proces 
de extrapolare a rezultatului primelor cercetări, a conținutului și concluziilor actelor expertale, a conținutului 
mijloacelor de probă în ansamblul acestora (favorabile sau defavorabile). Prin insasi menirera sa investigatia 
criminala independentă sustine sloganul “dreptate, concept al ştiinţei dreptului, mai multă dreptate, concept al 
ştiinţei investigatiei criminale” 
 

Obiectivele specifice se raportează la restructurara continutuli si concluziile unor rapoarte de cercetare aflate pe 
masa de lucru a centului de cercetari. Astfel primii opt editori invitati (membrii ai echipei centrului nostru de 
cercetari) potrivit specializarii vor studia prin observaţie şi raţionament procedeele probatorii şi mijloacele de 
probă, pentru a verifica dacă acestea au lumina de a pune în lumină adevărul real, evidenţiind fie vinovăţia, fie 
inocenţa celui pus sub învinuire. Apeland la logica tradiţională şi gândirea critică, cercetatoprul independent va fi 
în măsură să identifice centrul de interes al investigatiei penale, sa emită opinii şi să facă interpretări, grija va fi 
de a evita în gândire confuziile, contrazicerile, afirmaţiile nedovedite ce pot creea în mintea judecătorului 
percepţii greşite. 
 

Cred că lucrarile primilor editori invitati vor atrage atenția asupra metodei restructurarii stiintei, mai ales in cauze 
criminale ramase cu autori necunoscuti, cauze aflate in asteptare in diferite arhive. Cred de asemenea ca 
interesul pentru “inlaturarea tragediei îndurării suferințelor pentru fapta altuia” este in masura sa atraga reactii 
participative a unui numar insemnat de cercetători, numar ce va permite chiar lansarea unui nou jurnal “Jurnalul 
Internațional de Investigații Criminale Aplicate”. 

 Aims and Scope of Your Special Issue*: 

(Please include at least 6 keywords which reflect the themes of the special issue) 

1. Identificarea unui camp criminal 
2. Reconstructia scenei unei crime  
3. Aplicatiile lingvisticii si psihanalizei legale 
4. Biomecanica leziunilor traumatice 
5. Valoarea alcoolemiei – mijloc de probă și identificare 
6. Marturiile neinsufletite 
7. Sistemele criminale si mesajul criminal  
8. Biblioteca investigatiei criminale  
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