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Teme referat : 
  Investigarea infracţiunilor privind patrimoniul cultural 

(A se vedea: Gabriela MATEI, „Investigarea criminalistică a infracţiunilor privind 
operele de artă şi artefactele arheologice“, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2010) 

  Procedee de stabilire a autenticităţii documentelor 
(A se vedea: Gabriela MATEI, „Critica de text, procedeu de stabilire a autenticităţii 
documentelor”, în Revista Română de Criminalistică, Bucureşti, nr.1, 2011, p.624-
628) 

  Palinologia judiciară 

(A se vedea: Gabriela MATEI, „Palinologia în criminalistică. Aplicaţii în probarea 
violului şi infestării voluntare cu virusul HIV”, în Revista Română de Criminalistică, 
Bucureşti, nr.4, an.III, iulie 2001, p.5-6) 

  Entomologia judiciară 

(A se vedea: Gabriela MATEI în colab. cu prof. Emilian Stancu, „Importanţa 
entomologiei în investigaţia criminalistică“ în Revista Română de Criminalistică, nr.6, 
Bucureşti, noiembrie, 2005, p.14-16) 

  Investigarea agresiunilor sexuale asupra copiilor 

(A se vedea: Gabriela MATEI „Pornografia copiilor pe internet”, în Revista Română 
de Criminalistică şi Criminologie, nr.3, 2008, p.40-45) 

  Metode ştiinţifice de elaborare a profilului infractorului 

(A se vedea: Gabriela MATEI, „Creierul, martor infailibil al acţiunilor umane. Testul 
Farwell Brain Fingerprinting (FBF)”, în Revista Română de Criminalistică, nr.2, 
Bucureşti, martie, 2003, p.26-28; 

Gabriela MATEI în colab. cu prof. Emilian Stancu, „Profiling-ul criminal în 
investigaţiile criminalistice”, în volumul „Investigaţia criminalistică a locului faptei”, ed. 
S.C. Luceafărul S.A., Bucureşti, 2004, p.33-39) 

  Investigarea terorismului 

(A se vedea: Gabriela MATEI în colab. cu prof. Emilian Stancu, „Forensic 
investigation elements regarding the biochemical terrorism”, în Analele Universităţii 
din Bucureşti, Drept, iulie-dec., 2002-III-IV, anul LII, p.18-43; 

Gabriela MATEI în colab. cu Bogdan Buneci, „Terorismul în contextul globalizării”, în 
volumul „Marea criminalitate în contextul globalizării”, Ed.Universul juridic, 
Bucureşti, 2012, p. 67-73) 

  Traficul de persoane 

(A se vedea: Gabriela MATEI, „Traficul de persoane. Elemente de investigare 
penală şi de protecţie a victimelor acestuia”, în volumul Perspectivele dreptului 
românesc în Europa Tratatului de la Lisabona, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, 
p.289-296) 

 Investigarea faptelor ilicite săvârşite în domeniul achiziţiilor publice. O.U.G. nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, H.G. nr. 925 din 19/07/2006 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoarela atribuirea contractelor 
de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006. 


