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I. Introducere  

În contextul Strategiei de reformă a sectorului justiţie pe anii 2011-2016 aprobate 

prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012, Republica Moldova şi-a propus 

edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist 

şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure 

supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului. 

Ideia edificării unui sector eficient ce va servi cu prisosinţă societăţii, cu siguranţă 

nu a putut fi conceput de legiutor fără prezenţa unor profesionişti calificaţi, ce ar 

corespunde unor standarde profesionale, morale şi etice înalte. 

Din considerentele expuse,la elaborarea Strategiei legiuitorul şi-a propus ca scop 

consolidarea profesionalismului sistemului judecătoresc în calitate de valoare 

fundamentală, care să asigure valorificarea principiilor independenţei atît a judecătorilor, 

cît şi a întregului sistem, a eficienţei acestuia, precum şi a responsabilităţii judecătorilor 

faţă de societate, prin implementarea unor intervenţii sistemice şi interconecte la nivelul 

sistemului judecătoresc.  

Astfel, printre multiplele intervenţii fixate în conținutul Strategiei,au fost introduse 

şi intervenţii ce au fost orientate spre: unificarea condiţiilor de accedere în profesie a 

actorilor justiţiei, precum şi ameliorarea procesului de formare şi instruire a actorilor 

justiţiei. 

Prin urmare, în contextul implementării scopurilor propuse prin Strategie, Ministerul 

Justiției a comandat prezentul Studiu pentru realizarea acțiunii nr.3.2.4.1  din Planul de 

acțiuni pentru implementarea Strategiei, acesta vizînd criteriile de accedere în profesia de 

expert judiciar.
1
 

 Scopul general al Studiului constă în efectuarea unei analize în domeniul criteriilor 

de accedere în profesia de expert judiciar, identificarea tendințelor, dificultăților şi 

problemelor din acest domeniu și formularea recomandărilor în vederea ajustării cadrului 

național la standardele europene și internaționale.  

 Domeniile de cercetare a studiului anunțat de Ministerul Justiției sunt următoarele:  

a) examinarea aspectelor generale cu privire la expertiza judiciară şi expertul 

judiciar;  

b) analiza cadrului normativ existent cu privire la criteriile de accedere în profesia 

de expert judiciar;  

c) analiza criteriilor de accedere în profesia de expert judiciar în alte state; 

d) formularea recomandărilor şi propunerilor privind îmbunătățirea situației actuale 

și reflectarea tendințelor cu privire la criteriile de accedere în profesia de expert judiciar;  
                                                           
1
Strategia de reforma a sectorului justiției pe anii 2011-2016 aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 
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 Conform anunțului Ministerului Justiției constatările și recomandările efectuate vor 

servi pentru identificarea problemelor, dificultăților şi lacunelor majore în domeniul de 

cercetare a Studiului, precum şi pentru a fi utilizate drept bază informativă pentru 

elaborarea documentelor de politici şi măsuri legislative în domeniu.  

 

 

II. Importanţa probatoriea expertizei judiciare, aspecte generale 

Dezvoltarea știintei și tehnicii, precumși largirea sferei lor de aplicare în toate 

sectoarele vieții economice și sociale, au permis justiției să gasească un puternic sprijin în 

rezultatele oferite de cercetarile știintifice și tehnice. Organul judiciar are în primul 

rînd sarcina de a stabili exact situația de fapt supusă judecății.Numai stabilind exact 

împrejurările de fapt ale cauzei, organul judiciar poate soluționa cauza respectivă, aplicînd 

prevederile cuprinse în normele de drept corespunzătoare unei atare situații de fapt. 

Din cele mentionate rezultăîn mod cert că probațiunea este cea mai însemnată fazăîn 

activitatea desfășurată de către organele judiciare, constituind calea de stabilire a realității 

forțelor deduse spre soluționare. 

Expertiza este mijlocul de probă folosit de organele judiciare în acele cazuri în care, 

pentru precizarea unor fapte, pentru stabilirea legăturii de cauzalitate dintre ele, sunt 

necesare cunoștințe speciale din domeniul științei, tehnicii sau artei. Trebuie adăugat ca 

în anumite situații se impune o activitate de cercetare deosebită, care nu se poate efectua, 

de regula, decît în afara instanței, sau numai cu ajutorul unor mijloace tehnice speciale 

(tehnica de calcul, imagini fotografice, fișe dactiloscopice sau antropometrice, etc). 

Datorită obligației organelor judiciare de a stărui prin toate mijloacele legale pentru 

stabilirea adevărului, ar fi de neconceput ca justiția să nu foloseasca pentru atingerea 

scopului său toate posibilitățile pe care le ofera dezvoltarea actuală a societății. Folosirea 

pe scară largă a tehnicii de calcul, a razelor Röentgen, infraroșii sau ultraviolete, însusirea 

spectrofometriei, a spectrografiei, cromatografiei gazoase, a electroforezei, largirea 

posibilitatilor de folosire a electronicii, dezvoltarea medicinei legale, toate acestea 

confirmă denumirea de “epocă a probelor știintifice”, dată perioadei în care trăim. 

Relaţiile, uneori conflictuale, dintre partenerii din diverse domenii şi problemele 

complexe pe care organele judiciare le au de soluționat, obligăpartenerii şi în special 

organele judiciare la consultarea specialiştilor şi la mijloacele de probă oferite de aceştia 

pentru stabilirea adevărului. Cu alte cuvinte se apelează la expert şi expertiză. 

Termenul de “expertiza” derivă din latinescul “experior” (a încerca, a proba) şi are 

semnificaţia de cercetare a unei probleme de către un specialist într-un anumit domeniu. 

Scopul cercetării este de a elucida unele chestiuni de fapt în faţa unor organe judiciare sau 

in faţa partenerilor unui contract. 
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Într-o alta definiție dată expertizei se arată că este acel mijloc de probă prin care, pe 

baza unei activități de cercetare ce folosește date și metode știintifice, expertul aduce la 

cunoștința organului judiciar concluzii motivate știintific cu privire la fapte, pentru a căror 

lămurire sunt necesare cunoștinte specializate. Acele fapte sau împrejurări care duc la 

stabilirea adevărului și la corecta soluționare a unei cauze constituie probă, în timp ce căile 

admise de lege prin care se constată elementele de fapt ce pot constitui probe sunt mijloace 

de probă. Poate fi considerată probă și acțiunea de înfățișare a mijloacelor deconvingere 

admise de lege, precum și rezultatul acestei acțiuni. 

Expertiza judiciară poate fi definită ca un mijoc de probă prin care se aduce la 

cunoștinta organelor judiciare opinia unor specialiști cu privire la acele împrejurări de 

fapt pentru a căror lămurire sunt necesare cunoștinte deosebite, opinie care se formeaza 

pe baza unei activități de cercetare concretă a cazului și a aplicarii unor date specializate, 

de către persoanele competente desemnate de organele judiciare. 
 

Expertiza foloseşte mijloacele ştiintei si tehnicii pentru a furniza organelor judiciare, 

agenţilor economici sau partenerilor în litigiu probe concludente pentru ca aceştia să 

poată lua hotărîri juste. 

Trebuie subliniat faptul, că expertiza reflectă o tezăștiintifică, ce este confirmată în mod 

practic și nu aduce organului judiciar o părere interpretată pe calea simțurilor, fiind un 

raționament fundamentat știintific. Rezultatul expertizei constituie o concluzie la care se 

ajunge prin aplicarea regulilor și legilor științei la un caz particular. 

Expertiza îndeplinește o funcție dublă:  

- descoperă, prin aplicarea unor metode tehnice, date faptice care interesează obiectul 

procesului, și  

- expune concluzii știintific argumentate asupra unor lucrări, evenimente sau 

persoane. 

Orice expertiză judiciară se poate efectua numai în baza dispoziției organului 

competent, expertul fiind calificat drept mandatar al justitiei. Expertiza este dispusă pentru 

a prezenta o opinie fundamentată știintific și uneori pentru a executa o obligație materială 

pe care instanța nu o poate îndeplini. Nu poate fi dispusă o expertiza careia să i se transfere 

sarcina de a judeca fondul procesului, deoarece expertul are doar rolul de a-și da avizul 

asupra faptelor ce îi sunt prezentate sau pe care este însarcinat să le constate. 

Dovedirea sau stabilirea împrejurărilor de fapt ale unei acuze prin folosirea metodelor, 

mijloacelor și datelor știintifice, garantează obiectivitatea probațiunii în situațiile cele mai 

dificile. Trebuie evidențiată, de asemenea, influențaînsemnatăși deosebit de favorabilăa 
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expertizei judiciare asupra activității organelor judiciare, ce are un rol de seamă în 

solutionarea rapidă și obiectivă a cauzelor.
2
 

Subliniind importanța expertizei, trebuie totuși menționat faptul, că opinia expertului 

nu are o forța probantă absolută, ci doar ajută organul judiciar sau partenerii să își formeze 

o opinie proprie în vederea luării unei hotărîri juste. Luarea deciziei este supusă liberei 

aprecieri a organului judiciar care nu este obligat săîși întemeieze decizia numai pe baza 

opiniei expertului. 

Expertul trebuie săîși limiteze competența la domeniul specialității sale, în domeniul 

judiciar instanța fiind pe deplin competentă. Dreptul de a judeca și hotarî este atributul 

exclusiv al instanței în baza principiului fundamental al intimei convingeri a judecatorului. 

Rezultă, deci, doua concluzii importante: 

– Expertiza se dispune pentru a prezenta o opinie fundamentatăștiintific, pentru a executa 

o operație materială pe care instanța nu o poate efectua, ori pentru descoperirea și punerea 

în evidență a unor date și fapte importante pentru obiectul cauzei și măsurarea prin 

comparație a unor probe. 

–  Nu se poate dispune o expertiză careia să i se transfere sarcina de a judeca fondul 

litigiului. 

Progresul știintei și tehnicii și extinderea relațiilor umane potențial generatoare de 

litigii au dus la creșterea numărului de expertize și la extinderea experizei în aproape toate 

domeniile. Importanța expertizei este subliniată de faptul că există obligativitatea legală a 

efectuării ei în anumite situații. Totuși, trebuie subliniat că expertiza este necesară numai 

în acele cazuri în care există posibilitatea de a interpreta în mod diferit probleme a căror 

solutionare necesită cunostințe specializate.
3
 

 

III. Calitatea şi rolul expertului judiciar în procesul judiciar 

 

Reieșind din rolul și importanța probatorie a expertizei judiciare pentru actul de 

justiție, rezultă și importanța calității persoanei ce i se încredințează efectuarea acesteia. 

Astfel, cerința corespunderii acestei calități, impune persoanei împuternicite cu 

dreptul de efectuare a expertizelor într-o anumită specialitate, corespunderea imperativă 

unui șir de cerințe. 

                                                           
2
Referat Expertiza judiciara - Notiune si importanta  

http://www.qreferat.com/referate/administratie/Expertiza-judiciara-Notiune-si412.php 
3
http://protlc.net/aspecte-generale-ale-expertizei/ 

 

http://www.qreferat.com/referate/administratie/Expertiza-judiciara-Notiune-si412.php
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De altfel, calitatea de expert desemnează un specialist de înaltă calificare într-un 

anumit domeniu, capabil să înteleagă și să rezolve probleme complexe din domeniul lor de 

specialitate, instanța sau părțile implicate într-un litigiu, ori interesate unui posibil litigiu, 

pot să recurgă la sprijinul experților pentru a clarifica probleme din domeniul lor de 

specialitate. Așa dar, expertiza juridiciară este un mijloc de probă, de un fel deosebit , iar 

expertul este un auxialiar al instanței. 

Conform prevederilor art.6, pct. 12) al Codul de procedură penală - expert este 

persoana care posedă cunoştinţe temeinice speciale într-un anumit domeniu şi este 

abilitată, în modul stabilit de lege, să facă o expertiză, iar conform  art.88 alin.1) al 

aceluiași Cod -  expertul este persoana numită pentru a efectua investigaţii în cazurile 

prevăzute de prezentul cod, care nu este interesată în rezultatele cauzei penale şi care, 

aplicînd cunoştinţele speciale din domeniul ştiinţei, tehnicii, artei şi din alte domenii, 

prezintă rapoarte în baza acestora.
4
 

 Conform art. 149 alin.1) Codul de procedură civilă - în calitate de expert este 

numită o persoană dezinteresată în soluţionarea pricinii, care este înscrisă în Registrul de 

stat al experţilor judiciari atestaţi.
5
 

 De remarcat că deși domeniul expertizei judiciare este reglementat în prezent prin 

Legea specială nr.1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările 

tehnico-științifice și medico-legale, onoțiune anume dedicată calităţii expertului judiciar, 

în conținutul acesteia nu este dat, prin art.8 al legii menționate fiind reglementate doar 

cerințele pe care urmează să le întrunească expertul judiciar. 

Astfel, conform articolului menționat poate fi expert judiciar persoana care: 

a) are capacitatea de a acţiona cu discernămînt; 

b) are studii superioare universitare, pregătirea respectivă într-un anumit domeniu al 

expertizei judiciare şi a obţinut calificarea de expert judiciar; 

c) posedă cunoştinţe speciale în cele mai diverse domenii ale ştiinţei, tehnicii, 

medicinei, artei, în alte domenii ale activităţii umane necesare pentru întocmirea 

raportului de expertiză; 

d) este atestată în calitate de expert judiciar într-un anumit domeniu; 

e) nu are antecedente penale; 

f) se bucură de o bună reputaţie profesională; 

                                                           
4
Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova  nr. 122 din 14.03.2003, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171 

 
5
Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr. 225 din 

30.05.2003http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348338 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
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g) activează într-o instituţie statală de expertiză judiciară sau a fost atestată, în modul 

stabilit, ca expert particular şi este inclusă în Registrul de stat al experţilor judiciari 

atestaţi.
6
 

Deşi de concluzia expertului în foarte multe situaţii depinde produsul final al 

justiţiei, remarcăm că expertul judiciar pînă în prezent nu are un statut consolidat. 

Totuși, prin prisma Strategiei de reformă a sectorului justiției pe anii 2011-2016 de 

către Ministerul Justiției a fost elaborat și prezentat proiectul Legii cu privire la expertiza 

judiciară și statutul expertului judiciar. 

Proiectul respectiv comparativ cu legea în vigoare, reglementează mult mai clar 

anumite etape ale procesului de obţinere a statutului de expert judiciar şi a activităţii 

acestuia. 

O primă etapă, în acest sens este admiterea în profesia de expert judiciar şi statutul 

expertului judiciar, care sunt reglementate în capitole separate. 

Astfel, pentru a putea accede în profesia de expert judiciar, persoana trebuie să 

răspundă unor condiţii exhaustive: să fie cetăţean al Republicii Moldova; să cunoască 

limba de stat; să aibă capacitate de exerciţiu deplină; să aibă diplomă de absolvire a 

studiilor superioare de licenţă în specialitatea pentru care solicită calificarea de expert 

judiciar sau, pentru obținerea calității de expert judiciar în domeniul expertizei medico-

legale sau psihiatrico-legale - diplomă de studii superioare de specialitate şi de studii 

postuniversitare de rezidenţiat, sau, pentru obţinerea calităţii de expert judiciar în 

domeniul expertizelor judiciare criminalistice - diplomă de absolvire a studiilor superioare 

de licenţă şi certificat de calificare în specializarea respectivă; să fi efectuat stagiul 

profesional în specialitatea de expertiză pentru care solicită calificarea de expert judiciar; 

să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor de expert judiciar în 

specializarea în care solicită calificarea de expert judiciar; să nu aibă antecedente penale; 

să aibă o reputaţie ireproşabilă; să fi susţinut examenul de calificare.
7
 

La acest subiect, proiectul legii vine cu mai multe noutăți și anume, ca expertul 

judiciar să fie cetățean al Republicii Moldova, să fie apt din punct de vedere medical 

pentru exercitarea atribuțiilor de expert judiciar în specializarea în care solicită calificarea. 

Cunoșterea obligatorie a limbii de stat la fel constituie o noutate, luînd în considerație 

faptul că conform legislației de procedură în redacția actuală (art. 154 alin.1 Cod de 

procedură civilă), expertului judiciar i se permite să depună raportul şi să dea explicaţii în 

limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte, să se folosească de serviciile traducătorului. 

                                                           
6
Legea nr. 1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311530 
7
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2492/language/ro-

RO/Default.aspx 
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Neimperativitatea posedării limbii de stat de către expertul judiciar rezultă și din faptul că 

legislația în vigoare ce reglementează domeniul expertizei nu prevede în ce limbă se 

depune raportul de expertiză.  

 În ceea ce privește condiţia reputaţiei ireproşabile, aceasta este o condiţie care apare 

pentru prima dată pentru candidaţii la statutul de expert judiciar şi care uniformizează 

practica admiterii în profesii, or, aceasta este una instituită şi pentru alte categorii, precum 

avocaţi, notari, judecători, procurori.  

În general termenul de „expert” se foloseşte în vorbirea curentă pentru a desemna o 

persoană care prin pregătirea şi experienţa sa într-un anumit domeniu poate înţelege şi 

rezolva cele mai complexe şi dificile probleme din domeniul respectiv.  

În acest sens putem defini expertul ca fiind persoana care are cunoştinţe de 

specialitate într-un  domeniu al ştiinţei, tehnicii, artei şi care este abilitată oficial în calitate 

de expert de a lămuri chestiuni care în procesul judiciar necesită asemenea cunoştinţe.  

 Expertul este persoana care datorită calităţilor proprii şi a unei bogate experienţe, 

prin cunoştinţe, şi priceperi vaste, are o indubitabilă abilitate într-un anumit domeniu, 

dispunând astfel de o bază temeinică în vederea emiterii unei concluzii într-un anumit 

domeniu. În baza cunoştinţelor sale de specialitate, el îşi formează convingeri proprii, 

desprinse de orice influenţă externă.  

 Expertul nu este doar un auxiliar al justiţiei, ci şi un consultant autorizat care ajută 

organul judiciar să lămurească împrejurări de fapt necesare soluţionării cauzei. În acest 

sens, el trebuie să-şi îndeplinească misiunea solicitată, cu conştiinciozitate şi obiectivitate, 

să dovedească un rol activ, constând în sesizarea tuturor problemelor ce trebuie clarificate 

în cauza respectivă.
8
 

 De remarcat că în virtutea obligaţiilor ce stau în sarcina expertului judiciar şi anume 

de a prezenta ordonatorului concluzii temeinice, acesta comparativ cu reprezentanţii altor 

profesii conexe sectorului justiției (avocați, notari, executori judecătorești) poartă un grad 

sporit de responsabilitate, aceasta manifestîndu-se prin răspunderea penală impusă 

expertului judiciar prin prisma art. 312 alin.1) al Codului Penal pentru prezentarea cu bună 

știință a concluziilor false.
9
 Acest fapt ne denotă nu alt ceva decît gradul înalt de 

probaţiune pe care îl au concluziile expertului în cadrul procesul judiciar, de care ar putea 

depinde calitatea actului de justiţie. 

                                                           
8
Note de curs, Expertiza judiciară, Angela Cuciurcă, dr în drept profesor universitar, Chişinău 2013 , p. 14 

http://www.usem.md/uploads//files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/100_-_Expertiza_judiciara.pdf 
9
Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286230 
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 Vorbind despre importanţa calităţii expertului judiciar pentru procesul judiciar, 

desigur că nu putem sări peste drepturile şi obligaţiile acestuia reglementate de legislaţia 

de procedură.  

Ca rezultat al studierii acestora s-a constatat că, deşi calitatea expertului este aceeaşi 

atît în procesul penal, cît şi în procesulcivil, drepturile şi obligaţiile acestuia în cadrul 

ambelor procese sunt diferite.  

Astfel, dacă conform art. 88 alin.1) Codul de procedură penală expertul judiciar are 

9 obligaţii, conform Codului de procedură civilă în sarcina expertului judiciar stau doar 3 

obligaţii. Mai mult ca atît, una din obligaţiile ce stă în sarcinaexpertului judiciar conform 

Codului de procedură penală, conform prevederilor art. 154 alin.1) Cod de procedură 

civilă constituie un drept al expertului judiciar acesta fiind, dreptul expertului de a se 

abţine/refuza de a da raport/ prezenta concluzii,  dacă întrebările ce i-au fost adresate 

depăşesc sfera/cadrul cunoştinţelor sale sau dacă materialele ce i s-au pus la dispoziţie nu 

sînt suficiente pentru prezentarea concluziilor. 

 Aceași afirmație poate fi făcută și referitor la drepturile expertului judiciar. Astfel, 

dacă la compartimentul ”drepturi” acestea în marea lor majoritate în ambele Coduri de 

procedură coincid, observăm că pe lîngă dreptul (care conform CPP constituie o obligație 

a expertului) de a refuza prezentarea raportului de expertiză dacă întrebările ce i-au fost 

adresate depăşesc sfera/cadrul cunoştinţelor sale sau dacă materialele puse la dispoziţie 

nu sînt suficiente pentru prezentarea concluziilor, expertul conform Codului de procedură 

civilă mai are două drepturi și anume:să depună raportul şi să dea explicaţii în limba 

maternă ori în limba pe care o cunoaşte și să se folosească de serviciile traducătorului.  

În plus, un drept al expertului aparent identic în ambele coduri, sună totuși diferit. 

Astfel, conform Codului de procedură penală expertul are dreptul să ceară repararea 

prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale organului de urmărire penală sau ale 

instanţei, iarconform Codului de procedură civilă acesta are dreptul să înainteze plîngeri 

împotriva acţiunilor instanţei care îi ştirbesc drepturile în efectuarea expertizei. 

 La cele reflectate trebuie de adăugat și faptul că drepturile și obligațiile expertului 

judiciar sunt reglementate nu doar de Codurile de procedură, ci și de Legea specială 

nr.1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi 

medico-legale, care mai adaugă expertului judiciar în listă cîteva drepturi și obligații. În 

plus, pe lîngă faptul că expertul are obligații în contextul Legii menționate expertul nu are 

dreptul de a face careva acțiuni, care în esență pot fi  interpretate ca niște obligații. 

 Astfel, s-a creat o situație paradoxală, și anume că trei acte legislative reglementează 

în mod diferit drepturile și obligațiile expertului judiciar din care în esență pot fi deduse și 

cerințele față de calitatea expertului judiciar.  
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Pentru relevanța afirmaţiilorexpuse mai sus, pe paginile de mai jos au fost întocmite 

două tabele generalizatoare, cu ajutorul cărora va fi reflectată discrepanța prevederilor 

legale în privința drepturilor și obligațiilor expertului judiciar. 

Prin urmare, obligațiile și drepturile expertului vor fi aranjate conform coincidenței 

acestora, respectiv și conform necoincidenței acestora.Din conținutul tabelelor în cauză, 

clar poate fi dedus faptul că deşi per total expertului i-ar reveni 13 obligaţii, din 

diversitatea obligațiilordeținute de către expert conform celor trei acte legislative, doar 

două coincid și se reflectă în conţinutul tuturor actelor legislative menționate, acestea 

fiind: 

- obligația de a se prezenta în caz de necesitate, la cererea ordonatorului expertizei 

judiciare, să prezinte explicaţii privind raportul de expertiză şi, 
 

- obligaţia de a nu divulga informaţiile de care a luat cunoştinţă în legătură cu 

efectuarea expertizei dacă acestea pot cauza prejudicii drepturilor şi libertăţilor 

constituţionale ale cetăţenilor sau constituie un secret apărat de lege. 

Prin urmare, dat fiind faptul că cerințele și criteriile de accedere în careva profesie se 

stabilesc reieșind din gradul de responsabilitate ce-l implică profesia respectivă, se impune 

necesitatea imperativă pentru uniformizarea prevederilor legale la capitolul ce 

reglementează drepturile și obligațiile ale expertului judiciar.  

 

 TABEL GENERALIZATOR   

PRIVIND OBLIGAȚIILE  EXPERTULUI  JUDICIAR  

 

Nr 

d/o 
În cadrul procesului penal, 

art. 88 alin.3) CPP 

În cadrul procesului civil, 

art. 154 alin.2),3
1
), 4) CPC 

Conform Legii nr. 1086 din 

23.06.2000 cu privire la 

expertiza judiciară, 

art. 9, 10 
1 să facă în raportul său concluzii 

obiective şi întemeiate asupra 

întrebărilor ce i se pun, să 

delimiteze concluziile făcute în 

baza programelor computerizate sau 

a literaturii de specialitate care nu 

au fost verificate de el 
 

 să efectueze cercetări complete şi 

în baza lor să prezinte concluzii 

întemeiate şi obiective; 

 

2 să refuze de a face concluzii dacă 

întrebarea pusă depăşeşte cadrul 

cunoştinţelor lui de specialitate sau 

dacă materialele ce i s-au pus la 

dispoziţie nu sînt suficiente pentru 

prezentarea concluziilor, 

comunicînd în scris despre aceasta 

organului sau instanţei care a dispus 

expertiza, cu indicarea motivelor 

respective 
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3 să se prezinte la chemarea organului 

de urmărire penală sau a instanţei 

pentru a fi prezentat participanţilor 

la acţiunea procesuală, precum şi 

pentru a da explicaţii pe marginea 

concluziilor date în scris 
 

să prezinte explicaţii în faţa 

instanţei judecătoreşti ori de 

cîte ori i se va cere 

în caz de necesitate, la cererea 

ordonatorului expertizei judiciare, 

să prezinte explicaţii privind 

raportul de expertiză; 

4 să prezinte organului de urmărire 

penală sau instanţei documentele ce 

confirmă calificarea lui specială, să-

şi aprecieze obiectiv capacitatea şi 

competenţa sa pentru darea 

concluziilor respective 
 

  

5 să comunice, la cererea organului 

de urmărire penală sau a instanţei, 

precum şi a părţilor în şedinţa de 

judecată, despre experienţa sa 

profesională şi despre relaţiile sale 

cu persoanele participante în cauza 

dată 
 

  

6 în caz de participare la efectuarea 

acţiunii procesuale, să nu 

părăsească locul efectuării acesteia 

fără permisiunea organului care o 

efectuează, precum şi şedinţa de 

judecată fără permisiunea 

preşedintelui şedinţei 

 

  

7 să se supună dispoziţiilor legale ale 

organului de urmărire penală sau 

ale instanţei 

 

  

8 să respecte ordinea stabilită în 

şedinţa de judecată 

 

  

9 să nu divulge circumstanţele şi 

datele ce i-au devenit cunoscute în 

urma efectuării expertizei sau în 

urma participării la şedinţa de 

judecată închisă, inclusiv 

circumstanţele ce se referă la 

inviolabilitatea vieţii private, de 

familie, precum cele care constituie 

secret de stat, secret comercial sau 

alte informaţii oficiale cu 

accesibilitate limitată. 

 

să nu divulge circumstanţele şi 

datele ce i-au devenit 

cunoscute în urma efectuării 

expertizei sau în urma 

participării la o şedinţă de 

judecată închisă, inclusiv cele 

ce se referă la inviolabilitatea 

vieţii private şi a vieţii de 

familie, precum şi cele ce 

constituie secret de stat, secret 

de serviciu, secret comercial 

sau un alt secret ocrotit de lege 

 

să nu divulge informaţiile de care 

a luat cunoştinţă în legătură cu 

efectuarea expertizei dacă acestea 

pot cauza prejudicii drepturilor şi 

libertăţilor constituţionale ale 

cetăţenilor sau constituie un secret 

apărat de lege 

10  să nu întreprindă, fără 

încuviinţarea instanţei care a 

dispus efectuarea expertizei, 

cercetări care să distrugă total 

ori parţial obiectul cercetării ori 

care să schimbe 11calitatea sau 

însuşirea lui.  

să asigure integritatea maximă a 

obiectelor şi materialelor 

examinate. 

să nu distrugă obiectele examinate 

ori să le modifice substanţial 

caracteristicile fără 

consimţămîntul scris al 

ordonatorului expertizei. 
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11   să se autorecuze, în condiţiile 

legii, dacă există circumstanţe 

care nu permit participarea lui la 

proces; 

 

12   să nu comunice altcuiva 

rezultatele expertizei, cu excepţia 

ordonatorului expertizei 

 

13   să nu adune independent 

materiale pentru efectuarea 

expertizei 

 

14    nu are dreptul să contacteze 

personal părţile din proces dacă 

acest lucru pune la îndoială 

imparţialitatea sa 

 

 

 

 

 TABEL GENERALIZATOR   

PRIVIND DREPTURILE EXPERTULUI  JUDICIAR  

 

Nr 

d/o 
În cadrul procesului penal, 

art. 88 alin.5) CPP 

În cadrul procesului civil, 

art. 154 alin.1) CPC 

Conform Legii nr. 1086 din 

23.06.2000 cu privire la 

expertiza judiciară, 

art. 9 alin.1) 
1 să ia cunoştinţă de materialele cauzei 

penale în legătură cu obiectul 

expertizei; 

să ia cunoştinţă de materialele din dosar 

referitoare la obiectul expertizei 

să ia cunoştinţă, în condiţiile legii, de 

materialele din dosar, să solicite 

materiale suplimentare necesare pentru 

întocmirea raportului de expertiză 

 

2 să ceară să i se pună la dispoziţie 

materiale suplimentare necesare 

pentru prezentarea concluziilor; 

să solicite instanţei printr-un demers 

punerea la dispoziţie de materiale 

suplimentare necesare elaborării 

raportului de expertiză 

 

 

3 să participe, cu aprobarea organului de 

urmărire penală sau a instanţei, la 

audieri şi la alte acţiuni procesuale ce 

ţin de obiectul expertizei, să pună 

întrebări persoanelor audiate cu 

participarea lui; 

 

să participe la şedinţă de judecată şi, cu 

permisiunea instanţei, să pună 

participanţilor la proces întrebări 

referitor la obiectul expertizei 

să asiste, cu permisiunea ordonatorului 

expertizei judiciare, la efectuarea 

acţiunilor de procedură şi să înainteze 

demersuri referitor la obiectul 

expertizei 

4 să prezinte concluzii nu numai 

referitor la întrebările puse, ci şi la alte 

circumstanţe ce ţin de competenţa sa şi 

care au fost constatate în urma 

investigaţiilor efectuate; 

 

să demonstreze în raportul de expertiză 

importanţa, pentru soluţionarea pricinii, 

a circumstanţelor constatate din 

iniţiativă proprie 

să indice în raportul de expertiză 

existenţa unor circumstanţe importante 

pentru cauză, în privinţa cărora nu au 

fost înaintate întrebări 

5 să ia cunoştinţă de procesele-verbale 

ale acţiunilor la care el a participat şi 

să ceară includerea obiecţiilor sale în 

procesul-verbal respectiv; 

să ia cunoştinţă de partea respectivă a 

procesului-verbal şi să facă observaţii 

asupra caracterului exhaustiv şi corect al 

consemnării acţiunilor şi explicaţiilor 

sale 
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6 să ceară compensarea cheltuielilor 

suportate în legătură cu participarea la 

procesul penal în cauza respectivă  

să primească recompensă pentru lucrul 

efectuat. 

 

să i se compenseze cheltuielile de 

efectuare a expertizei şi să primească 

onorariul pentru lucrul efectuat dacă 

expertiza nu intră în sfera obligaţiilor de 

serviciu în instituţie de stat 

să fie remunerat suplimentar, în condiţ 

legii, pentru efectuarea expertizei 

judiciare în afara programului de lucru 

şi în afara instituţiei în care este 

angajat, să ceară repararea cheltuielilor 

personale suportate în legătură cu 

efectuarea expertizei 

7 Să ceară repararea prejudiciului cauzat 

de acţiunile nelegitime ale organului 

de urmărire penală sau ale instanţei; 

 

să înainteze plîngeri împotriva acţiunilor 

instanţei care îi ştirbesc drepturile în 

efectuarea expertizei 

să atace, în condiţiile legii, acţiunile 

ordonatorului expertizei dacă acestea 

încalcă drepturile expertului judiciar 

8  să depună raportul şi să dea explicaţii în 

limba maternă ori în limba pe care o 

cunoaşte 

 

 

9  să se folosească de serviciile 

traducătorului 

 

 

10  să se abţină de a da raport dacă 

întrebările ce i-au fost adresate depăşesc 

sfera cunoştinţelor sale speciale sau dacă 

materialele puse la dispoziţia sa sînt 

insuficiente 

 

să refuze, în condiţiile legii, efectuarea 

expertizei 

11  Expertul este în drept, în măsura stabilită 

de instanţa judecătorească, să consulte 

părţile în problemele de efectuare a 

expertizei 

 

 

12   să ceară ordonarea unei expertize în 

comisie sau a unei expertize complexe 

 

13   să-şi expună obiecţiile privind 

interpretarea greşită a concluziilor din 

raportul de expertiză de către 

participanţii la proces 

 

 

 

IV. Criteriile de accedere în profesia de expert judiciar  

în alte state 

Vorbind despre criteriile de accedere în profesia de expert judiciar, este evident 

faptul că acestea se raportează la cerințele imperative pe care urmează să le întrunească 

persoana ce dorește să acceadă în această profesie.  

Astfel, în scopul stabilirii unor criterii corespunzătoare profesiei în cauză, se impune 

necesitatea imperativă de studia practica altor țări la acest capitol, pentru a adapta unele 

cerințe la standardele europene sau  pentru  a prelua acele criterii ce nu sunt 

reglementate în legislația autohtonă.  
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FRANȚA 

Conform Decretului Cabinetului miniștrilor nr. 2004-1463 din 23 decembrie 2004 

privind experții judiciari (Versiune consolidată a 28 decembrie 2012), persoana poate fi 

înregistrată sau reînregistrată în lista experților în cazul în care îndeplinește următoarele 

condiții: 

1. Nu a comis acte contra onoarei, probității și moralității; 

2. Nu a fost autorul faptelor care au condus la sancțiuni disciplinare sau 

administrative, de concediere, de radiere, îndepărtare, retragere, omologării sau 

autorizare; 

3. Nu s-a lovit de falimentul personal sau de altă sancțiune în temeiul titlului II din 

cartea VI din Codul comercial; 

4. A efectuat sau a deținut suficient timp o profesie sau a practicat activități legate 

de specialitatea lor; 

5. A exercitat sau exercită pe parcursul a unei perioade suficiente o profesie sau o 

activitate care se raportează la calificarea solicitată; 

6. Nu a exercitat nici o activitate incompatibilă cu independența necesară exercitării 

misiunii expertizei judiciare; 

7. Nu a împlinit vârsta de șaptezeci de ani;
10

 

 

Pentru înscrierea în lista experţilor judiciari, persoana trebuie să îndeplinească 

următoarele premise:  

- Dovada unei activităţi profesionale suficient de îndelungate sau a unei activităţi 

aflate în legătură cuspecializarea pentru care se solicită înregistrarea, cu  

condiţia ca respectiva persoană să demonstrezecalificarea suficientă în acest sens; 

- Dovada că nu se desfăşoară activităţi incompatibile cu autonomia necesară 

desfăşurării activităţii judiciare (cum ar fi de exemplu activitatea de expert pentru  

societăţile de asigurare); 

- Competenţa legală neîngrădită şi capacitatea fizică şi intelectuală, vârsta sub 70 

de ani; 

- Dovada că nu au fost comise fapte care să lezeze onoarea, seriozitatea sau bunele 

moravuri, erori profesionale grave sau o încălcare a privilegiilor funcţiei şi că 

respectiva persoană nu a fost niciodată destituită, revocată sau demisă din funcţie 

pe cale disciplinară sau pe calea unui proces de contencios administrativ. 

- Dovada activităţii profesionale, iar în lipsa acesteia dovada domiciliului în 

jurisdicţia curţii de apel care administrează listele.  

- Suplimentar pentru persoanele juridice, dovada că organele de conducere 

îndeplinesc premisele personale, că dispun de mijloace tehnice şi personal 

calificat adecvat şi că au sediul administrativ sau echipamentele tehnice şi 

mijloacele auxiliare în jurisdicţia tribunalului, că fac cunoscut statutul şi numele 

tuturor asociaţilor care deţin o cotă de minim 10 % din capitalul social şi că nu au 

ca şi obiect de activitate elaborarea expertizelor pentru tribunale (facexcepţie de 

                                                           
10

Decretul Cabinetului miniștrilor Republicii Franceze nr. 2004-1463 din 23 decembrie 2004 privind experții 

judiciarihttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005983254 
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la această regulă societăţile de medicină legală şi laboratoarele de cercetări 

genetice). 

- Pentru înregistrarea în lista naţională a experţilor este necesară prezentarea 

dovezii unei înregistrări definitive imediat anterioare de minim 3 ani în lista 

experţilor judiciari ai unei Curţi de apel, care trebuie să rămână în continuare 

valabilă.
11

 

Este de menţionat că în conţinutul prevederilor legale nu se pune accentul pe 

studiile persoanei ce doreşte să acceadă în profesia de expert judiciar, însă se 

menţionează că persoana trebuie să facă dovada unei activităţi profesionale suficient 

de îndelungate sau a unei activităţi aflate în legătură cu specializarea pentru care se 

solicită înregistrarea, cu condiţia ca respectiva persoană să demonstrezecalificarea 

suficientă în acest sens. Deoarece, o activitate profesională nu poate fi desfăşurată în 

lipsa unor studii, presupunem că existenţa studiilor corespunzătoare la persoana ce 

doreşte să acceadă în profesia de expert judiciar este indispensabilă.   

 

LETONIA  

Conform art. 5 al  Legii Letoniei nr. 427 din 10.06.2008 cu privire la experţii 

judiciari  

(1) Persoana fizică cu capacitatea de a acționa ar putea fi candidat la funcţia de expert 

judiciar (în continuare - candidat):  

1. care a urmat un program de studiu acreditat corespunzător în specialitatea 

aleasă,  într-o instituție de învățământ superior (program de studii universitare 

sau programul de studii profesionale de nivelul doi) sau a dobândit o educație 

post-universitară în specialitatea aleasă ; 

2. care a dobândit cunoștințele profesionale și experiența de expert judiciar ca 

asistent al expertului judiciar în specialitatea aleasă; 

3. care a depus o cerere de certificare într-o perioadă de timp de un an de la 

primirea certificatului ce confirmă îndeplinirea cerințelor prevăzute la punctul 2 

din prezentul articol; 

4. care a prezentat un certificat de calificare profesională în ceea ce privește 

profesiile, în care documentele de reglementare asigură confirmarea de 

pregătire profesională ; 

5. care cunoaște limba oficială la un nivel înalt; 

6. care are o reputație impecabilă;  

(2) Nu poate fi un candidat persoana: 

1. care este urmărită penal sau bănuită într-o cauză penală privind săvîrșirea unei 

infracțiuni cu intenție; 

                                                           
11

Ghid informativ privind expertiza tehnică judiciară 

http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=a2km51%2BOX3s%3D&tabid=93 
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2. care a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție; 

3. care a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, dar a fost 

eliberată de la executarea pedepsei ca urmare a unui termen de prescripție, 

amnistie sau de clemență; 
12

 

 Conform art. 7 al aceleiași Legi  - persoanele ce candidează pentru accederea în 

profesia de expert judiciar, urmează să susţină examene în formă scrisă şi orală în faţa unei 

Comisii ce le va examina cunoştinţele în specialitatea aleasă  

 

 

SLOVACIA 

Conform art. 5 al Legii Slovaciei Nr.382 din 26.05.2004  privind experții, 

interpreții și traducătorii, cu modificările și completările ulterioare 

(1) Ministerul va înscrie în listă, după 60 de zile de la primirea cererii de înscriere 

în formă scrisă, persoanele fizice care: 

a) au capacitate deplină de exercițiu, 

b) nu au antecedente penale,  

c) au  studii în specialitatea care face obiectul cererii de înscriere în listă;  

d) au absolvit instruire specială privind modul desfășurării activității potrivit 

prezentei legi (în cele ce urmează doar modulul de instruire specializată), 

e) au desfăşurat practică în domeniul care face obiectul activității cel puțin 

cinci ani, în cazul experților cel puţin șapte ani, 

f) au absolvit examenul la specializarea sau domeniul care face obiectul cererii 

de înscriere, fapt prin care dovedesc competenţele lor profesionale (în cele 

ce urmează doar examen de specialitate), 

g) au absolvit cu succes instruire specializată, în cazul înscrierii în listă pentru 

specializarea sau domeniul în care este o astfel de instruire este reglementată 

printr-un regulament de aplicare. [art. 33 alin. 1 lit. b)], 

h) posedă dotare materială suficientă pentru desfășurarea activității în 

specializarea sau domeniul care face obiectul cererii de înscriere în listă; 

i) în ultimii trei ani nu au fost șterşi în mod legal din listă conform art. 27 alin. 

3 lit. d) sau nu li s-a interzis desfășurarea activității conform art. 27 alin. 3 

lit. c); 

j) au depus jurământ Ministrului Republicii Slovace.
13

 

 

UCRAINA 

                                                           
12

Legea Letoniei nr. 427 din 10.06.2008 cu privire la experţii judiciari,   http://m.likumi.lv/doc.php?id=176963 
13

Legea Republicii Slovace nr. 382 din 26.05.2004 privind experții, interpreții și traducătorii  
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Conform art. 10 al Legii N 4038-XII  din 25 февраля 1994 cu privire la expertiza 

judiciară, pot fi experți judiciari persoanele care au cunoștințele necesare pentru a 

furniza un aviz cu privire la problemele care fac obiectul anchetei. 

Experți judiciari ai instituţiilor specializate statale pot fi specialiștii care au studiile 

superioare corespunzătoare, nivelul de studii şi de calificare ce corespunde unui 

specialist, sau cei care au urmat pregătirea specială şi au obţinut calificarea de expert 

judiciar într-o anumită specialitate. 

Pentru efectuarea expertizelor pot fi atrase şi experţi judiciari ce nu sunt lucrători ai 

instituţiilor specializate de expertiză judiciară, cu condiţia că aceştia au studiile 

superioare corespunzătoare, nivelul calificativ de cunoştinţe ce nu sunt mai joase de 

nivelul unui specialist, că au petrecut stagiul respectiv în instituţiile specializate statale 

de expertiză judiciară a Ministerului Justiţiei Ucrainei, au fost atestate şi au obţinut 

calificarea de expert judiciar într-o specialitate în ordinea reglementată de preyenta 

lege.  

Conform art.11 al aceleiași Legi  nu pot fi experți judiciari persoanele cărora le-a 

fost recunoscută incapacitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare,  precum și cele 

care au antecedente penale nestinse, sau în privinţa cărora au fost aplicate sancţiuni 

contravenţionale pentru fapte de corupție sau sancţiuni disciplinare sub formă de 

retragere a calificării de expert judiciar. 

Conform art.17 calificarea de expert judiciar este atribuită de către comisiile de 

calificare de pe lîngă Ministere și alte organe centrale ale puterii executive cărora li se 

subordonează instituțiile specializate statale din domeniul expertizei judiciare.
14

 

Deşi nu este expres reglementat în conţinutul Legii cerinţa de cunoaştere a limbii 

ucrainene, precum şi cerinţa de deţinere a cetăţeniei Ucrainei de către candidatul în 

profesia de expert judiciar, aceste cerinţe rezultă din faptul că expertizele judiciare în 

marea lor parte conform art. 10 se efectuiază de către experţi din cadrul instituţiilor 

statale specializate din Ucraina. Conform art. 18 al aceleiași legi în privința lucrătorilor 

din cadrul instituțiilor specializate de expertiză judiciară se aplică particularitățile 

asigurării sociale și materiale prevăzute de Legea Ucrainei cu privire la serviciul 

public.Conform art.10 al Constituţiei Ucrainei limba de stat este limba ucraineană. 

Respectiv, cerința de a deține cetățenia Ucrainei, precum și de a cunoaște limba 

ucraineană de către persoanele ce doresc să acceadă în profesia de expert judiciar, 

rezultă din faptul că activitatea de efectuare a expertizelor judiciare este asimilată 

serviciului public, în cadrul căruia pot fi antrenați doar cetățeni ai Ucrainei ce posedă 

limba de stat.   

                                                           
14

Legea Ucrainei Nr. 4038-XII  din 25 февраля 1994 cu privire la expertiza 

judiciarăhttp://kodeksy.com.ua/ka/o_sudebnoj_ekspertize/statja-14.htm 
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CAZAHSTAN  

Conform art.12 al Legii Cazahstanului cu privire la expertiza judiciară, expertul 

judiciar trebuie să posede studii superioare şi cunoştinţe ştiinţifice speciale în domeniul 

unui anumit gen de expertiză, să aibă calificarea de expert judiciar, confirmată printr-

un certificat de calificare ce atestă dreptul de efectuare a unui anumit gen de expertiză, 

să fie atestată de către comisia  Ministerului Justiţiei sau de către organul împuternicit 

din domeniul protecției sănătăţii  a Republicii Cazahstan  şi să fie inclusă în Registrul 

de stat al experţilor judiciari al Republicii Cazahstan.  

Funcţia de expert judiciar în organele de expertiză judiciară o poate ocupa doar 

cetăţeanul Republiicii Cazahstan, ce întruneşte cerinţele înaintate faţă expertul judiciar. 

Persoanele care acced pentru prima dată în funcţie, trec pregătirea profesională 

specială  care se finisează cu susținerea examenului de calificare. Ordinea petrecerii 

pregătirii profesionale speciale se stabilește de către  Ministerului Justiţiei sau de către 

organul împuternicit din domeniul protecției sănătăţii  a Republicii Cazahstan. 

Nu pot fi expert judiciar persoanele ce au fost recunoscute pe cale judiciară cu 

capacitate de exercițiu limitată sau care au fost declarate incapabile, sau au antecedente 

penale nestinse.  

Pe parcursul a trei ani din ziua faptului juridic corespunzător, nu poate fi expert 

judiciar antecedentele penale ale căruia au fost stinse, care au fost liberate de 

răspundere penală pe temeiuri de nereabilitare pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție, 

concediată din serviciul public, organele procuraturii, alte organe de ocrotire a 

normelor de drept sau organe de expertiză judiciară pe motive negative, căreia i-a fost 

retrasă licența de practicare a activității de expertiză judiciară, acțiunea licenței căruia 

a fost încetată în conformitate cu prevederile pct. 3 art. 16 al prezentei Legi. 

Conform art. 13 al aceleiași Legi calificarea de expert judiciar se obține pe calea 

susținerii examenului de calificare în fața Comisiei de calificare de pe lîngă Ministerul 

Justiției sau a organului împuternicit din domeniul protecției sănătăţii  a Republicii 

Cazahstan, cu înmînarea certificatului de calificare care atestă dreptul de efectuare a 

unui anumit gen de expertiză judiciară.
15

 

 

ROMÂNIA 

                                                           
15

Закон Республики Казахстан от 20 января 2010 года № 240-IV «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г)http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30560032 
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Conform art.4 al Ordonanţei Guvernului nr.75 din 24 august 2000 privind 

organizarea activităţii de expertiză criminalistică, dobandeste calitatea de expert 

criminalist autorizat persoana care indeplineste urmatoarele condiții:  

a) este cetatean român şi cunoaşte limba română;  

b) are capacitate de exerciţiu deplină;  

c) a absolvit studii superioare, dovedite cu diplomă;  

d) a desfaşurat o activitate de cel putin 4 ani şi sau are studii de 

specialitatedovedite cu diploma, în domeniul genului de expertiza criminalistica pentru 

care candideaza;  

e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea calităţii de expert;  

f) nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracţiune savarsită în împrejurări 

legate de exercitarea profesiei sau alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care 

legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 5 ani sau mai mare;  

g) a fost declarat reuşit la examenul organizat în acest scop.  

(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin.(1) lit. e) trebuie dovedită, dupa 

promovarea examenului, cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza 

constatărilor făcute de comisia medicala constituita potrivit Legii nr. 92/1992 pentru 

organizarea judecatorească, republicata, cu modificarile ulterioare.
16

 

Conform art. 89^5 a Legii nr. 156/2011 publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

519 din 22 iulie 2011 – funcţia de expert criminalist este incompatibila cu orice alte 

functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, a 

celor de instruire din cadrul institutiilor de formare profesionala, precum si a functiilor 

de cercetare.  

Conform art. 89^13 al aceleiaşi Legi  -  (1) La concursul pentru ocuparea functiilor 

de specialitate criminalistica se poate inscriepersoana care indeplineste cumulativ 

urmatoarele conditii: 

a) are cetatenia romana si capacitate deplina de exercitiu;  

b) are studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta in domeniul 

specializarii în care candideaza;  

c) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie;  

d) cunoaste limba romana si are domiciliul in Romania;  

e) are cunostinte de operare pe calculator;  

f) este apta din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei;  

g) nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politica;  

h) cunoaste o limba straina de circulatie internationala, la nivel mediu.
17

 

 

                                                           
16

Ordonanţa Guvernului nr.75 din 24 august 2000 privind autorizarea experţilor criminalişti 

http://www.inec.ro/OG75-2000%20L488-2002%20Experti%20Autorizati.pdf 
17

http://inec.ro/Legea_156_2011.pdf 
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Aceiaşi lege prevede existenţa Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor 

private de expertize criminalistice
18

în cadrul cărora experţii autorizaţi îşi pot desfăşura 

activităţile. Dacei, spre deosebire de alte ţări în care se face distincţie între calitatea 

publică sau privată a expertului judiciar cu cerinţa de a deţine tehnica respectivă pentru 

desfăşurarea activităţilor de efectuare a expertiyelor, în cazul României se face 

distincţie între forma organizatorică (laboratoare publice ori private) a activităţii 

expertului.  

 

CÂRGÂSTAN  

Conform art. 13 al Legii Republicii Cârgâstan din 03.07.2013 cu privire la 

expertiza judiciară:  

1. Poate fi expert judiciar cetăţeanul Republii Cârgâze, care posedă cunoştinţe 

speciale; 

2. Funcţia de expert în înstituţiile publice de expertiză judiciară poate fi ocupată 

de către cetăţeanul care a absolvit studii superioare şi a urmat stagiul 

corespunzător într-o specialitate a expertizei, stabilit în conformitate cu actele 

normative ale Republicii Kârgâze. Determinarea nivelului profesional de 

pregătire a experţilor şi atestarea lor în scopul conferirii dreptului de a efectua 

de sinestătător expertiye judiciare, se efectuiază de către comisii de calificare 

conform ordinii stabilite prin acte normative de către organele corespunzătoare 

ale puterii executive. Nivelul de pregătire profesională urmează să fie revizuit 

de către comisiile menţionate la fiecare cinci ani.  

3. Funcţia de expert în înstituţii nestatale de expertiză judiciară poate fi ocupată de 

către cetăţeanul care a absolvit studii superioare, care a urmat stagiul 

corespunzător de pregătire într-o specialitate în cadrul unei instituţii publice de 

expertiză judiciară şi a obţinut certificat de calificare ca expert judiciar  într-o 

anumită specialitate, în ordinea prevăzută de prezenta lege. Determinarea 

nivelului profesional de pregătire a experţilor şi atestarea lor în scopul conferirii 

dreptului de a efectua de sinestătător expertize judiciare, se efectuiază de către 

comisii de calificare conform ordinii stabilite de către organele puterii 

executive.  
 

Conform art. 12 al legii menționate nu pot fi atrase în calitate de expert judiciar 

persoanele care au fost lipsite de capacitate de expercițiu sau limitate în capacitatea de 

exercițiu, precum și cele ce au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite 

cu intenție. Alte circumstanțe care împiedică participarea persoanei în calitate de 

expert instanță, sunt prevăzute de legislația procedurală. 

Nu poate fi expert judiciar pe parcursul a trei ani de la data producerii faptului 

juridic, persoana: în privința căreia: 

- În privința căreia au fost stinse antecedentele penale în modul prevăzut de 

lege; 

- A fost liberată de răspundere penală pentru comiterea cu intenție a unei 

infracțiuni, pe motive ce nu țin de reabilitare; 

                                                           
18

http://www.lege-online.ro/lr-REGULAMENT-din%20-2011-(130258)-(1).html 
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- A fost eliberată pe motive compromițătoare din serviciul public, din organele 

procuraturii, alte organe de ocrotire a normelor de drept, din instanțe de judecată sau 

din instituții de expertiză judiciară 

- Care a fost lipsit de certificatul de calificare pentru a efectuarea unui 

gen/specialități de expertiză.
19

 

 

FEDERAȚIA RUSĂ 

Conform art.13 al Legii federale din 31.05.2001 Nr. 73 – ФЗ (în redacția din 

25.11.2013) cu privire la expertiza judiciară de stat a Federației Ruse. 

Funcția de expert judiciar în instituțiile publice de expertiză judiciară poate fi ocupată 

de către cetățeanul Federației Ruse ce deține studii superioare și care a obținut pregătirea 

profesională suplimentară într-o specialitate concretă de expertiză judiciară în ordinea 

stabilită de actele normative de către organele corespunzătoare ale puterii federale 

executive. Funcţia de expert în în subdiviziunile de expertiză judiciară a organelor puterii 

executive federale din domeniul afacerilor interne, poate fi ocupată şi de cetăţeanul 

Federaţiei Ruse, ce are studii medii profesionale în domeniul expertizei judiciare.  

Determinarea nivelului de calificare a experţilor şi atestarea lor pentru conferirrea 

dreptului de a efectua de sinestătător un anumit gen de expertiză judiciară, se realizează  

de către comisiile de calificare ale organelor corespunzătoare ale  puterii executive 

federale. Nivelul de calificare a experţilor urmează să fie revizuit de către comisiile 

indicate odată la cinci ani. 
20

 

 

ESTONIA  

Conform art.6 al Legii din 30.05.2001 (în redacţia din 07.06.2007) cu privire la 

expertiza judicară, expert judiciar poate fi persoana care: 

1) Are capacitate de exercițiu; 

2) Cunoaște limba estoniană; 

3) Are studiile superioare necesare efectuării expertizei obținute în cadrul unei 

instutuții de învățămînt superior din Republica Estoniană, sau studii ce 

corespund nivelului menționat; 

4) Nemijlocit pînă la accederea în funcția de expert judiciar a activat nu mai puțin 

de doi ani într-o instituție de științe sau de expertiză sau într-o altă instituție 

specializată în domeniul corespunzător expertizei; 

Nu poate fi expert judiciar: 

1) Ce a fost condamnată pentru infracțiune săvîrșită cu intenție; 

                                                           
19

Закон Кыргыккой Республики о судебной деятельности    http://cbd.minjust.gov.kg/ 

 
20

Legea Federației Ruse din 31.05.2001 Nr. 73 – ФЗ (în redacția din 25.11.2013) cu privire la expertiza judiciară de stat a 

Federației Ruse   http://docs.cntd.ru/document/901788626 
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2) Pedepsită în ordine contravențională pentru încălcarea Legii cu privire la lupta 

cu corupția; 

3) Care se află în legături de rudenie sau de afinitate cu persoana ce-i controlează 

activitatea sau cu șeful său; 

4) Care nu este aptă din punct de vedere medical de a exercita activitatea de expert 

judiciar. În cazul în care există dubii cu privire la starea de sănătate a 

expertului, acesta este verificat de către Comisia medicală.
21

 

La finele acestui capitol întru a generaliza criteriile de accedere în profesia de expert 

judiciar,  acestea vor fi reflectate în formă tabelară după cum urmează: 

 

 

Tabel generalizator privind criteriile de accedere în profesia de  

expert judiciar în aspect comparativ 

 
Nr Criteriile de accedere  

în profesia de expert 

judiciar 
 

Franța Letonia Slovacia Ucraina Cazahstan România Cârgâstan 

 
F. Rusă 

 

Estonia 

1 Să fie cetăţean al 

statului respectiv 
 

   + + + + +  

2 Să cunoască limba 

oficială a statului 

respectiv 
 

 +  +  +   + 

3 Să aibă reputaţie 

ireproşabilă, să nu fi 

avut anterior sancţiuni 

disciplinare care au dus 

la decăderea din 

dreptul de a practica 

profesia de expert 

judiciar sau la radierea 

din lista experţilor 
 

+ + + +  + +   

5 Să aibă 

studiile/cunoştinţele 

necesare (superioare)  

pentru exercitarea 

profesiei în 

specialitatea pentru 

care solicită calificarea 
 

+ + + + + + + + + 

6 Să aibă experienţă 

profesională în 

specialitatea pentru 

care solicită calificarea 
 

+  +   +   + 

7 Să urmeze  stagiul 

profesional pentru 

accedere în profesie 
 

 + + + + + + +  

8 Să fi absolvit examenul 

la specializarea sau 

domeniul care face 

obiectul cererii de 

înscriere, fapt prin care 

dovedesc competenţele 

lor profesionale 

 
 

 + + + +  + +  
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Legea Republicii Estoniene din 30.05.2001 (în redacţia din 07.06.2007) cu privire la expertiza judicară 

http://estonia.news-city.info/docs/sistemsw/dok_iegfeo.htm 
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Nr Criteriile de accedere  

în profesia de expert 

judiciar 
 

Franța Letonia Slovacia Ucraina Cazahstan România   Cârgâstan 

 
F. Rusă 

 

Estonia 

9 Să nu aibă antecedente 

penale 
 

 + + +  +   + 

10 Să aibă capacitate de 

exerciţiu 
 

+ + + + + +   + 

11 Să fie apt din punct de 

vedere medical 
 

+     +   + 

12 Să aibă dotarea tehnică 

adecvată pentru 

desfăşurarea 

activităţilor (în cazul 

experţilor particulari) 
 

+  +       

13 Să depună jurămîntul 

ministrului justiţiei 
 

  +       

14 Să nu atingă un anumit 

plafon de vîrsta (de 

pensionare ) 
 

+         

15 Incompatibilităţi +     +    
16 Cunoaşterea unei limbi 

internaţionale 

 

     +    

 

 

V. Studierea criteriilor de accedere în profesia de expert judiciar în 

Republica Moldova  

 

După cum am expus în capitolul II al prezentului studiu, cerinţele faţă de persoana 

ce doreşte să deţină calitatea de expert judiciar sunt reglementate prin art.8 al Legii nr. 

1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi 

medico-legale, conform căruia poate fi expert judiciar persoana care: 

- are capacitatea de a acţiona cu discernămînt ; 

- are studii superioare universitare, pregătirea respectivă într-un anumit domeniu al 

expertizei judiciare şi a obţinut calificarea de expert judiciar; 

- posedă cunoştinţe speciale în cele mai diverse domenii ale ştiinţei, tehnicii, 

medicinei, artei, în alte domenii ale activităţii umane necesare pentru întocmirea 

raportului de expertiză; 

- este atestată în calitate de expert judiciar într-un anumit domeniu; 

- nu are antecedente penale; 

- se bucură de o bună reputaţie profesională; 

- activează într-o instituţie statală de expertiză judiciară sau a fost atestată, în modul 

stabilit, ca expert particular şi este inclusă în Registrul de stat al experţilor judiciari 

atestaţi. 
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a. Reputația ireproșabilă și lipsa antecedentelor penale 

Vorbind de criteriile de accedere în careva profesie, evident ne referim la cerinţele 

pe care urmează să le întrunească candidatul. Prin urmare, pentru stabilirea criteriilor 

de accedere ce ar putea fi raportate profesiei de expert judiciar, se impune necesitatea 

studierii responsabilităților ce le implică această profesie, a obligațiilor ce stau în 

sarcina deținătorului acestei profesii, a cerințelor impuse prin legislația în vigoare a 

Republicii Moldova, a cerințelor față de profesia în cauză reglementate prin legislația 

altor state.  

Cu referire la responsabilitățile expertului judiciar, acestea rezultă din obligațiile 

expertului judiciar, care au fost studiate și relatate în capitolul III al studiului, precum 

şidin principiile de activitate din domeniul expertizei judiciare,și anume cel al legalității 

independenţei, obiectivităţii şi plenitudinii cercetărilor efectuate(art.3 al Legii 1086 din 

23.06.2000 Cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-științifice și medico-

legale). 

Astfel, reieşind din obligaţia expertului de a prezenta în raportul său concluzii 

obiective şi întemeiate asupra întrebărilor ce i se pun,  răspunderea penală pe care o 

poartă conform prevederilor art.312 Cod Penal pentru prezentarea cu bună ştiinţă a 

concluziilor false, obligativitatea respectării pricipiului legalităţii în activitatea sa, 

precum și valoarea probatorie înaltă a concluziilor expertului pentru actul de justiție, 

rezultă că ca criteriu de accedere în profesia de expert judiciar urmează să fie impusă 

cerința de a avea o reputație ireproșabilă care ar demonstra integritatea morală a 

persoanei, fapt ce la rîndul său impune și cerința de a nu a avea antecedente 

penalecare de fapteste într-o interconexiune cu cerinţa reputaţiei ireproşabile. De 

altfel, asemenea cerințe față de profesia de expert judiciar se regăsesc și în legislația 

altor țări, fapt ce denotă că practica internațională impune în mod imperativ persoanei 

ce dorește să acceadă în profesia de expert judiciar întrunirea cerințelor în cauză. 

În acelaşi timp se impune cerinţa de a nu da loc de interpretare mult prea largă 

reputaţiei ireproşabile impuse expertului judiciar, din care cauză se recomandă să fie 

expres reglementat ce semnifică această reputaţie ireproşabilă. 

- Astfel, se recomandă ca aceasta să fie raportată la faptul că persoana ce candidează 

să acceadă în profesia de expert judiciar anterior să nu fi încălcat cel puțin unul din 

principiile de activitate al expertizei judiciare (independenței, confidențialității, 

obiectivității, imparțialității, profesionalismului etc); să nu fi încălcat normele 

deontologice ale expertului judiciar sau să nu fi comis careva fapte ce contravin 

normelor deontologice ale expertului judiciar; să nu fi fost demisă pe cale 

disciplinară din cadrul unei instituţii publice de expertiză judiciară sau dintr-o altă 

instituţie publică sau privată, din motive de comitere a unor fapte care lezau onoarea 
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și demnitatea persoanei, bunele moravuri, sau pe motiv de erori profesionale grave 

sau de încălcare a obligaţiilor şi responsabilităţilor funcţiei deţinute.  

 

 

b. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova și cunoașterea limbii de stat 

La fel, reieșind din studierea practicii internaționale, observăm că unele țări impun 

expertului judiciar cerința de a fi cetățean, respectiv și cerința de cunoaştere limbii 

oficiale a țării respective, cerințe ce actualmente nu sunt impuse profesiei de expert 

judiciar. 

Astfel, reieșind din faptul că: 

- puterea judecătorească este una din prerogativele statului nostru consfințit 

prin Constituție; 

- conform art. 24 CPC și art. 16 CPP atît procesul civil, cît și cel penal se țin în 

limba de stat, expertul judiciar fiind participant atît în procesul civil, cît și în 

cel penal cu rolul său activ de a contribui prin concluziile sale la înfăptuirea 

justiției; 

- expertul prin calitatea sa are obligaţiade a respecta caracterul confidenţial al 

informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor sale şi de a nu divulga 

circumstanţele şi datele ce i-au devenit cunoscute în urma efectuării expertizei 

sau în urma participării la şedinţa de judecată închisă, inclusiv circumstanţele 

ce se referă la inviolabilitatea vieţii private, de familie, precum şi cele care 

constituie secret de stat, de serviciu, comercial sau alt secret ocrotit de lege, 

considerăm întemeiată preluarea şi implementarea faţă de profesia de expert judiciar 

a cerinţei de a fi cetățean a Republicii Moldova, precum și de a cunoaşte limba oficială 

a statului nostru.  

Respectiv, pentru aducerea în concordanţă a practicii internaţionale, se recomandă 

introducerea în legislaţie ca criteriu accedere în profesia de expert judiciar a cerinţei 

de deţinere a cetăţeniei Republicii Moldova, precum şi a cerinţei de cunoaștere a 

limbii de stat.  

 

c. Deținerea studiilor superioare, urmarea stagiului de pregătire profesională și 

susținerea examenelor de calificare 

La fel, reieşind din practica altor ţări, precum şi a Republicii Moldova, se remarcă 

faptul că expertul judiciar este privit ca un profesionist cu competenţe înalte, capabil să 

furnizeze instanţei concluzii întemeiate ştiinţific, care pot servi instanţei de judecată ca 

mijoc de probă. Reieşind din cerinţele înalte înaintate faţă de competenţele pe care 
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trebuie să le deţină expertul judiciar, este întemeiat faptul de a impune acestei profesii 

deţinerea de studii aprofundate în domeniul de specialitate.  

La fel, dat fiind faptul că domeniul expertizei judiciare este un domeniu specific, 

persoanelor care acced pentru prima dată în funcţie, în practica unor ţări studiate 

(Letonia, Slovacia, Ucraina, Cazahstan, România, Cîrgîstan, Federația Rusă) li se 

impune petrecerea unui stagiu profesional pentru dobîndirea conoștințelor și abilităților 

specifice domeniului expertizei judiciare. De fapt, această practică este  preluată și de 

Republica Moldova, candidaților în profesia de expert judiciar impunînu-li-se în mod 

imperativ petrecerea unui stagiu profesional, care se finisează cu susținerea examenului 

de calificare. 

În unele țări, însă, precum Franța, Slovacia, România, Estonia candidaților în 

profesia de expert judiciar li se cere demonstrarea unei experiențe profesionale 

suficiente în specialitatea care face obiectul expertizei, pentru a putea demonstra 

competențe și abilități 

Luînd în considerație că practica existentă în Republica Moldova (de petrecere a 

stagiului profesional), este o practică care s-a recomandat în timp, precum și faptul că 

astfel de practici există și în alte țări, se recomandă păstrarea actualei practici, cu 

condiția unei reglementări mai minuțioase a condițiilor și cerințelor de petrecere a 

stagiului profesional, precum și a cerințelor cu privire la susținerea examenelor de 

calificare, deoarece rerglementările atribuite acestui capitol prin prevederileart.35 al 

Legii nr. 1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-

ştiinţifice şi medico-legale, sunt departe de a fi suficiente.  

De menţionat că din 23.11.2014 a intrat în vigoare Codul Educaţiei nr.152 din 

17.07.2014, conform art.3 al căruia studiile superioare integrate constau în durata 

cumulată a ciclurilor I şi II din învăţămîntul superior, care corespunde unui număr de 

cel puţin 300 de credite de studii transferabile şi care se finalizează cu obţinerea unei 

diplome echivalente cu diploma de studii de master. 

Conform art. 89 al Codului Educației, diploma de studii superioare de licenţă atestă 

faptul formării profesionale într-un anumit domeniu.  

Conform art. 90 alin.11) al Codului respectiv diploma de studii superioare de master 

atestă faptul că titularul a obţinut competenţe academice şi/sau profesionale specifice, 

inclusiv competenţe manageriale, de cercetare, dezvoltare şi inovare. 

Astfel, reieşind din faptul că conform art.1 al Legii nr.1086 din 23.06.2000 expertiza 

judiciară este o activitate ştiinţifico-practică, iar conform literaturii de specialitate şi 

practicilor internationale aceasta implică aplicarea unor aptitudini şi cunoștinţe 

deosebite, a ultimilor realizări ştiinţifice, a înaltelor abilităţi, deprinderi şi practici 
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acumulate în scopul dezvoltării şi inovării domeniului prin elaborarea unor noi 

metodici de cercetare,impunerea cerinţei de deţinere de către expertul judiciar a 

diplomei de studii superioare de masterce atestă competenţe de cercetare, dezvoltare 

şi inovare,  este rațională și întemeiată.  

La fel, dat fiind faptul că domeniul expertizei judiciare este un domeniu foarte 

specific, ce implică în activitatea sa aplicarea metodicilor științifice de cercetare, 

activități de cercetare în laborator, însușirea și dezvoltarea unor abilități practice și 

științifice specifice domeniului, petrecerea unui stagiu profesional prealabil atribuirii 

calificării de expert judiciare este absolut indispensabilă.  

După cum am remarcat mai sus, legislația în vigoare a Republicii Moldova 

reglementeazăcerința de petrecere a stagiului profesional de către persoana ce dorește 

să acceadă în profesia de expert judiciar, însă această cerință este foarte vag 

reglementată. De altfel, nu sunt concret reglementate în ce constau aceste stagii 

profesionale, condițiile de admitere la stagiu, ce fel de programe de pregătire 

profesională urmează persoana, cît ar trebui să fie durata acestor stagii. Acest fapt, a 

servit drept temei pentru fiecare instituţie de expertiză să îşi elaboreze propriul 

regulament cu privire la stagiul şi calificarea experţilor judiciari, fapt ce crează 

discrepanţă în cerinţele pe care trebuie să le întrunească stagiul de practică impus 

persoanei ce doreşte să acceadă în profesia de expert judiciar, precum şi condiţiile de 

admitere şi de desfăşurare a stagiului profesional. Din considerentele expuse, este 

absolut indispensabil ca cerinţele privind  modul, condiţiile şi termenul de desfăşurare a 

stagiului profesional de către persoanele ce doresc să acceadă în profesia de expert 

judiciar să fie expres reglementate printr-un Regulament unic aprobat prin Hotărîre de 

Guvern.  

În acelaşi timp, luînd în consideraţie că domeniul expertizei judiciare în Republica 

Moldova cuprinde şi domeniul medicinei legale şi a psihiatriei, urmează de ţinut cont 

că  conform art. 121 alin.1) al Codului Educaţiei -  învăţămîntul superior medical şi 

farmaceutic se realizează  în instituţii de învăţămînt publice acreditate sau autorizate 

provizoriu prin studii superioare integrate de specialitate (licenţă şi masterat) şi studii 

de rezidenţiat. Conform alin. 5) al aceluiaşi articol - studiile de rezidenţiat se 

organizează cu durata de 2–5 ani de către Ministerul Sănătăţii şi au ca obiectiv 

formarea profesională obligatorie a medicilor şi farmaciştilor pe specialităţi.  

Astfel, luînd în consideraţie că rezidenţiatul are acelaşi obiectiv ca şi stagiul 

profesional şi anume cel de formare/pregătire profesională, consider că acesta (în cazul 

persoanelor ce doresc să acceadă în profesia de expert medico-legist sau  expert 

psihiatru) ar putea fi echivalentul stagiului profesional. Respectiv, se recomandă ca 

persoanele care doresc să acceadă în profesia de expert judiciar medico-legist sau 

psihiatru să petreacă rezidenţiatul în instituţiile medicale specializate din domeniul 
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medicinei-legale sau din domeniul psihiatriei, iar examenele susținute ca urmare a 

petrecerii rezidențiatului să fie echivalate celor susținute în urma petrecerii stagiului 

profesional în alte instituții de expertiză.  

 

Practica altor țări (Letonia, Slovacia, Ucraina, F. Rusă ș.a) arată că persoanele ce 

doresc să acceadă în profesia de expert judiciar urmează neapărat să susțină niște 

examene de calificare, ca rezultat al cărora se constată competența persoanei în 

efectuarea unei specialități de expertiză și se eliberează certificatul ce-i conferă dreptul 

de efectuarea a expertizelor la specialitatea dată.  

Conform art.35 al actuale Legi cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-

științifice și medico-legale nr. 1086 din 23.06.2000,  

(1) Persoana care solicită atribuirea calificării de expert judiciar în domeniul unei 

specialităţi concrete trebuie să fie angajată în calitate de expert-stagiar într-o 

instituţie de expertiză judiciară nominalizată în art.12, cu excepţia instituţiilor 

specializate de stat din sistemul Ministerului Sănătăţii, să studieze aprofundat bazele 

teoretice ale expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi legislaţia în 

vigoare în domeniu, să acumuleze deprinderi practice necesare exercitării activităţii 

profesionale. 

(2) La finele stagiului, persoana susţine teste în faţa comisiei de calificare aprobate 

prin ordinul conducătorului organului respectiv. 

(3) Comisia de calificare a experţilor judiciari include în componenţa sa cei mai 

experimentaţi specialişti, care au grad ştiinţific sau grad înalt de calificare. În 

componenţa comisiei trebuie să fie cel puţin 3 experţi de aceeaşi specialitate ca şi a 

persoanelor cărora li se conferă calificarea, de asemenea pot fi incluşi specialişti de 

vază din alte instituţii. 

(4) Comisia de calificare oferă expertului-stagiar dreptul de a efectua un anumit 

gen de expertiză judiciară. 

(5) Persoana care solicită conferirea calificării de expert judiciar pentru activitate 

în instituţiile specializate de stat din sistemul Ministerului Sănătăţii trebuie să susţină 

specializarea postuniversitară prin una din formele aprobate. La finele specializării, 

se susţine examenul de specialitate în faţa comisiei de examinare, aprobate prin 

ordinul conducătorului organului respectiv, care va oferi persoanei examinate dreptul 

de a efectua un anumit gen de expertiză judiciară. 
 

Astfel, deși practica internațională ne arată că la finele stagiului și susținerii 

examenelor de calificare, persoanei i se eliberează un document (certificat de calificare 

ce-i atestă cunoștințele într-o anumită specialitate, precum și dreptul de efectuare a 

expertizelor în specialitatea respectivă), legislația actuală a Republicii Moldova ce 

reglementează domeniul expertizei judiciare nu reglementează deținerea de către 

expertul judiciar a unui astfel de document, probabil din considerentul că odată cu 
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calificarea acestora, aceștia sunt introduși în Registrul de stat al experților judiciari 

atestați, ținut de Centrul Național de Expertize Judiciare conform prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr. 1147 din 22.09.2003.  

Din considerentele expuse, se impune necesitatea imperativă de înlăturare din 

legislație a lacunii respective, prin reglementarea condiţiilor de admitere pentru 

efectuarea stagiului profesional, a drepturilor şi obligaţiilor expertului-stagiar, precum 

și a modalității de susținere a examenelor de calificare în fața Comisiei de calificare.  

De menționat că în prezent, deși nu este reglementat expres prin acte normative 

mecanismul de petrecere a stagiului profesional și de susținere a examenelor de 

calificare, instituțiile de expertiză enumerate în art. 12 al Legii nr.1086 din 23.06.2000 

și-au elaborat propriile regulamente la acest aspect, fiecare avînd propriile sale cerințe 

față de acest aspect, fapt inacceptabil. Deoarece cerințele de accedere în profesia de 

expert judiciar ar fi trebuit să fie unice pentru toți candidații ce doresc să acceadă în 

această profesie.  

În același timp, trebuie de menționat că în prezent în Republica Moldova comparativ 

cu alte țări nu există instituții de învățămînt care să ofere studii de pregătire 

profesională în domeniul expertizei judiciare. Astfel,  practica preluată de Republica 

Moldova în vederea pregătirii profesionale a viitorilor experți în cadrul instituțiilor 

specializate de expertiză judiciară, deși, aparent lucrativă, consider că în prezent este 

una vicioasă, pe motivul nereglementării exprese a obligațiilor ce stau în sarcina 

conducătorului de stagiu, nepetreceriistagiilor în baza unor programe unice de instruire 

elaborate, revizuite periodic și aprobate de un organ colegial specializat, care să 

specifice competențele concrete ce urmează să le capete expertul stagiar ca rezultat al 

urmării stagiului. Acest fapt implică standarde diferite față de pregătirea expertului 

judiciar, precum și diminuarea calității procesului de instruire a expertului stagiar, 

necontrolat și nedirijat de un organ specializat în acest sens. 

De asemenea, se remarcă o netransparență vis-a-vis de mecanismul de susținere a 

examenului de calificare, metoda de susținere a examenului în prezent, fiind una de tip 

întrebare-răspuns. Consider, astfel de metodă de susținere a examenului ineficientă, 

netransparentă care implică riscul de a permite accederea în profesia de expert judiciar 

a unor persoane ce nu corespund nivelului și cerințelor calificative înalte pe care 

trebuie să le atingă un expert judiciar.  

Prin urmare, se impune necesitatea elaborării unui mecanism transparent și 

performant de evaluare a capacităților candidatului în profesia de expert judiciar, prin 

elaborarea unor teste și probe practice.  

Astfel, este necesar de reglementat mai multe etape de susținerea a examenului de 

calificare, prima fiind verificarea cunoștințelor prin susținerea unei probe eliminatoriide 
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tip grilă, la aspecte de reglementare legală a domeniului expertizei și aspecte generale 

teoretice cu privire la expertiza judiciară și specialitatea pentru care se prezintă 

candidatul la examen, a doua constînd în susținerea unei probepractice, prin rezolvarea 

a 1-2 probleme, rezolvarea cărora să cuprindă pașii ce urmează să-i întreprindă expertul 

la efectuarea cercetărilor pe situația dată spre rezolvare, descrierea consecutivității 

etapelor de cercetare și a aplicării metodelor de cercetare. Problemele înaintate spre 

soluționare urmează să aibă rezolvarea respectivă, cu modul de evaluare a rezolvării 

acesteia.  

De menționat, că aspectul unificării cerințelor de petrecere a stagiilor și de susținere 

a examenelor în prezent este imposibil de realizat pe motivul lipsei unui Organ colegial 

al experților judiciari specializat în direcția reglementării și dezvoltării domeniului, 

care pe lîngă aspectul unificării cerințelor de petrecere a stagiilor și de susținere a 

examenelor de calificare, ar avea în sarcină și analiza și implementarea metodicilor de 

cercetare, elaborarea unui Registru al metodicilor, publicarea unor buletine informative, 

organizarea unor congrese/conferințe științifice în scop de schimb de experiență.  

Existența unui astfel de organ colegial (ca de altfel după cum există pentru toate 

profesiile conexe sistemului justiției din Republica Moldova) ar putea soluționa și 

aspectul susținerii examenelor de calificare a experților judiciari, putînd, astfel, să fie 

asigurată obiectivitatea și imparțialitatea la aprecierea capacităților persoanei ce dorește 

să acceadă în profesia de expert judiciar.  

d. Deținerea capacității depline de exercițiu și a aptitudinii fizice din punct de vedere 

medical pentru exercitarea profesiei 

 

De remarcat că cerințele de deținerea capacității depline de exercițiu și a aptitudinii 

fizice din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei, sunt cerinţe ce se 

reflectă în practica multor țări, care, însă nu se reflectă în practica țării noastre. De 

altfel, consider aceste cerințe destul de temeinice, dat fiind faptul că activitatea 

expertului implică deţinerea unui şir de aptitudini. Termenul aptitudine provine din 

limba latină, din cuvântul aptus care însemna ,,bun pentru,, ,,capabil de,,. Termenul are 

ca sinonime ,,capacitate,, și ,,abilitate,,. 

Aptitudinea este un complex de însușiri psihice și fizice strict individuale, relativ 

stabile ale persoanei, care condiționează realizarea cu randament a unei anumite 

activități. 

Criteriile după care distingem o aptitudine este efortul cu care persoana realizează o 

anumită activitate și viteza realizării activității. 

După criteriul naturii proceselor psihice care concură la existența aptitudinii 

distingem aptitudini senzoriale, aptitudini psiho-motorii și aptitudini intelectuale. 
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Aptitudinile senzoriale sunt aptitudinile de a vedea, auzi, mirosi, etc. cu precizie mai 

mare decât media oamenilor. Aptitudinile psihomotorii sunt aptitudinile de a executa 

mișcări corporale complexe în care se combină calitățile fizice ale persoanei cu cele ale 

gândirii. Aptitudinile intelectuale sunt acele aptitudini prin care se manifestă la un nivel 

ridicat procese ca memorarea, gândirea, imaginarea, limbajul, intuiția. 

De altfel, în prezent majoritatea angajatorilor din societatea modernă la elaborarea 

fişelor de post şi încadrarea în muncă a personalului, pretind întrunirea unui şir de 

aptitudini specifice funcţiei ce urmează persoană să o exercite.  

Respectiv, reieşind din gradul de responsabilitate mărit ce-l implică profesia de 

expert judiciar, este absolut raţională cerinţa de întrunire a cerinţei de a fi apt din punct 

de vedere medical pentru exercitarea profesiunii, fapt ce implică pentru persoană să 

prezinte la angajare concluzia medicului exprimată prin certificat medical privind 

faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical de a exercita profesia de expert 

judiciar.  

În acest sens, trebuie de menţionat că expertului judiciar nu-i pot fi impuse cerinţe 

unice de aptitudini. Astfel, dacă unui expert criminalist pe lîngă aptitudinile 

intelectuale, îi este absolut necesar să posede de aptitudini senzoriale, olfactive şi 

vizuale de grad înalt, pentru aplicarea acestora în cadrul cercetărilor criminalistice, nu 

poate fi susţinut acelaşi lucru şi în privinţa experţilor contabili, pentru care deținerea 

acestor aptitudini se impune la un nivel satisfăcător, imperativă fiind deținerea 

aptitudinii de gîndire.  

Prin urmare, reieșind din diversitatea domeniilor profesionale ce le cuprinde 

expertiza judiciară (criminalistic, contabil, merceologic, în construcții, medico-legal, 

psihiatric, psihologic, chimic, inginero-tehnic etc), se impune cerința elaborării 

 normelor medicale privind aptitudinile pe care urmează să le întrunească persoanace 

va practica activitatea de efectuare a unui gen concret de expertiză, lista maladiilor ce 

nu permit exercitarea profesiei de expert judiciar într-o anumită specialitate și ca și în 

cazul judecătorilor și candidaților la funcția de judecător, să fie constituită o Comisie 

medicală specializată
22

 pentru verificarea stării de sănătatea a candidaților în profesia 

de expert judiciar, în caz contrar cerința de prezentare a unui certificat medical va fi 

una formală și nu va exclude riscul ca în domeniul expertizei judiciare să acceadă 

persoane ce nu vor corespunde cerințelor imperative de deținere a unor aptitudini 

specifice pentru exercitarea profesiei de expert judiciar. Mai mult ca atît, reieșind din 

pct. 3.2. al Strategiei de reformă a sectorului justiției pe anii 2011-2014 care constă în 

consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor 
                                                           
22

Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 479 din 22.04.2013 cu privire la verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de 

judecător şi a judecătorilor în funcţie privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei de judecător 

 

 



33 
 

profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, 

expert judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret), ar 

fi oportun ca propunerea de formare a Comisiei medicale specializate să fie nu doar în 

privința experților judiciari, ci să funcționeze în privința tuturor reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei. Pentru acesta, însă, este necesară o inițiativă 

legislativă la nivel ministerial și susținere în implementare la nivel guvernamental.  

Cu referire la cerința impusă de practica internațională ca expertul judiciar să aibă 

capacitate de exercițiu deplină, este de menționat faptul că temeiurile și ordinea de 

limitare sau lipsire a persoanei de capacitate de exercițiu sunt stabilite de Codul Civil al 

Republicii Moldova.  

Conform art.19 al acestuia - capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice este 

aptitudinea persoanei de a dobîndi prin fapta proprie şi de a exercita drepturi civile, 

de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa. 

Conform art. 24 al Codului Civil - persoana care în urma unei tulburări psihice 

(boli mintale sau deficienţe mintale) nu poate conştientiza sau dirija acţiunile sale 

poate fi declarată de către instanţa de judecată ca incapabilă.  

Conform art. 25 al aceluiași cod, capacitatea de exerciţiu a persoanei poate poate fi 

limitată de către instanţa de judecată ca urmare a consumului abuziv de către aceasta 

de alcool sau de droguri şi de alte substanţe psihotrope. 

 Reieșind din prevederile legale enunțate, este de menționat faptul că nu în toate 

situațiile persoana este lipsită sau limitată de capacitate de exercițiu, acestă condiție 

depinzînd de persoanele terțe care sunt afectate de comportamentul persoanei și depun 

cerere în instanță pentru constatarea faptului în acest sens. Prin urmare, în lipsa unei 

hotărîri judiciare, capacitatea de exercițiu afectată de vicii poate fi dovedită prin 

certificatul medical obținut de la instituțiile medicale de narcologie și psihiatrie. Astfel, 

în condițiile în care medicul specialist constată că persoana face abuz de alcool, 

substanțe narcotice și psihotrope, sau că persoana este afectată de o boală mentală, 

concluzia acestuia poate servi drept temei de constatare a capacității de exerciții afectate 

de vicii. 

Prin urmare, se impune necesitatea reglementării legale exprese, ca persoana ce 

dorește să urmeze stagiul profesional, pe lîngă documentele ce-i atestă identitatea, 

studiile, lipsa antecedentelor penale, să prezinte certificatul medical ce-i atestă nivelul 

acceptabil al stării de sănătate pentru efectuarea expertizelor într-o anumită specialitate 

de expertiză judiciară, precum și starea neviciată a capacității de exercițiu. De altfel, nu 

este rațional de a admite o persoană să urmeze stagiul profesional, care are capacitate de 

exercițiu lovită de vicii, sănătatea căruia nu-i permite exercitarea profesiei de expert 

judiciar, sau care nu deține reputația ireproșabilă corespunzătoare.  
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Totodată, este de remarcat faptul că unele țări (spre exemplu Franța) reglementează 

ca cerință de accedere în profesia de expert judiciar, ca persoana să nu fi atins o anumită 

vîrstă. Astfel, în cazul în care expertul judiciar va fi impus periodic să treacă prin 

Comisia medicală pentru a-i fi examinată starea de sănătate, considerăm că cerința de 

urmărire a unui plafon de vîrstă nu poate fi imperativă, mai mult ca atît, că legislația 

muncii permite angajarea persoanelor ce au atins plafonul de vîrstă pe perioadă 

determinată. 

e. Dotarea tehnică a experților ce vor practica activități în mod particular 

 

Conform art.12 alin.2) al Legii nr.1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza 

judiciară, constatările tehnico-științifice și medico-legale - expertiza judiciară poate fi 

efectuată şi de către experţii particulari incluşi în Registrul de stat al experţilor 

judiciari atestaţi, cu excepţia expertizelor în cauzele penale privind infracţiunile comise 

împotriva vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei. 

Deși legislația actuală permite organizarea activităților de efectuare a expertizelor 

atît în sectorul public, cît și în cel privat, careva cerințe ce ar trebui respectate de către 

experții ce activează în sectorul privat, nu sunt reglementate. Este cunoscut faptul că la 

efectuarea expertizelor este necesară nu doar aplicarea cunoștințelor teoretice, ci și 

aplicarea deprinderilor de exploatare a tehnicii specializate necesare efectuării 

investigațiilor. Astfel, în prezent expertiza judiciară este de neconceput fără prezența 

unor laboratoare de cercetare echipate cu tehnica necesară investigațiilor speciale 

criminalistice, inginero-tehnice, chimice etc. În plus, trebuie de menționat că activitatea 

experților particulari trebuie să îmbrace o formă de organizare (birouri sau uniuni), care 

să se identifice prin deținerea unui sediu în cadrul căruia să fie organizate condițiile de 

activitate cu respectarea cerințelor de dotare adecvată a acestora pentru efectuarea 

cercetărilor și experimentelor necesare pentru formularea unor concluzii obiective. 

Din practica țărilor ce au oferit sectorului privat efectuarea expertizelor judiciare, se 

identifică cerința pentru accedere în profesia de expert judiciar (privat), 

prezentareadovezii de dotare tehnică adecvată pentru efectuarea cercetărilor în 

specialitatea pentru care s-a calificat, în caz contrar cerința candidatului de a i se elibera 

licență pentru desfășurarea activităților de efectuare a expertizelor în mod particular, 

urmează a fi respinsă. 

Deoarece, în Republica Moldova există tendința de liberalizare a domeniului 

expertizei judiciare, prin lărgirea sectorului privat, este indispensabil ca cerințele de 

dotare cu echipament pentru fiecare specialitate de expertiză judiciară în parte, să fie 

elaborate și să fie aprobate prin act normativ. În caz contrar, conferirea dreptului de 

efectuare a expertizelor unor persoane ce nu au dotare tehnică ar implica riscul 

furnizării instanțelor judecătorești a unor probe ce nu corespund exigențelor de rigoare, 
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fapt ce de fiecare dată ar pune la îndoială pertinența acestora, respectiv și obiectivitatea 

deciziei judecătorești adoptate în temeiul unor astfel de probe.  

f. Neexercitarea unor activități incompatibile 

 

Pentru majoritatea profesiilor conexe sistemului justiției sunt prevăzute anumite 

incompatibilități pentru exercitarea acestora. De altfel și în practica altor țări se observă 

reglementări la acest capitol. Astfel, în România spre exemplu, conform art. 89^5 a 

Legii nr. 156/2011 publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 22 iulie 2011 – 

funcţia de expert criminalist este incompatibila cu orice alte functii publice sau private, 

cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, a celor de instruire din 

cadrul institutiilor de formare profesionala, precum si a functiilor de cercetare, iar în 

Franța la depunerea documentelor de către persoană pentru a fi înscrisă în lista 

experților judiciari i se solicită dovada că nu se desfăşoară activităţi incompatibile cu 

autonomia necesară desfăşurării activităţii judiciare (cum ar fi de exemplu activitatea 

de expert pentru societăţile de asigurare); 

Alte incompatibilități, în cazul altor țări studiate nu au fost întîlnite. De altfel, 

consider, că incompatibilitatea funcției de expert cu o funcție publică este și așa 

evidentă, deoarece însăși funcția publică conform legislației în vigoare ce-i 

reglementează statutul, nu este compatibilă cu funcția de expert.  

În ceea ce privește incompatibilitatea funcției de expert cu o funcție privată, 

consider că aceasta poate fi privită doar din punctul de vedere a formei de organizare a 

activității experților judiciari, deoarece o persoană care exercită profesia de expert 

judiciar în cadrul unui birou privat de expertiză judiciară, nu poate activa în același 

timp și cadrul unei instituții publice de expertiză judiciară, chiar dacă formele de 

organizare a activității sale vizează specializări diferite. Astfel de situații desigur că pot 

genera conflict de interese între cele profesionale și cele personale, fapt interzis de 

legislația în vigoare, ce impune reglementări restrictive la acest aspect.  

g. Depunerea jurămîntului de către expertul judiciar 

 

Ca rezultat al studierii practicii altor țări, în cazul Slovaciei se remarcă încă un 

criteriu pentru accederea în profesia de expert judiciar, aceasta constînd în depunerea 

jurămîntului Ministrului Justiției. În practica altor țări studiate acest criteriu nu se 

remarcă, mai mult ca atît, în ceea ce privește Republica Moldova, necesitatea depunerii 

acestuia decade prin reglementările de procedură, conform cărora expertul este 

permanent prevenit de răspunderea penală pe care o poartă pentru prezentarea cu bună 

știință a concluziilor intenționat false.  
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Recomandări 

Ca rezultat al studiului efectuat cu certitudine au fost identificate cerințele 

indispensabile accederii în profesia de expert judiciar, însă, urmează de scos în evidență 

problemele ce provoacă confuzii și conflicte vis-a-vis de profesia de expert judiciar și 

anume. 

1. Deși rolul expertului judiciar pentru sectorul justiției este unic (cel de a furniza 

probe științific argumentate) și deși drepturile, obligațiile și responsabilitățile 

profesiei respective la fel sunt unice, se remarcă un conflict de interese și de 

intercalare a statutului de expert cu cel de polițist pentru experții judiciari din 

cadrul organelor afacerilor interne, precum și cel de ofițer pentru cei din cadrul 

Centrului Național Anticorupție, aceștia la accedere în funcție urmînd prioritar să 

corespundă cerințelor de polițist și ofițer, să îndeplinească obligațiile de polițist 

și ofițer, apoi secundar urmînd să îndeplinească și cerințele/obligațiile de expert 

judiciar. Prin urmare, consider că deținerea a două statute concomitent ar putea 

genera conflict de interese, fapt inacceptabil ce impunerecomandarea de 

revizuirea cadrului normativ și reglementare adecvată a statutului 

expertului judiciar, prin unificarea atît a cerințelor de accedere în profesie, 

cît și a condițiilor de asigurare și remunerarea experților judiciari, conform 

nivelului înalt de calificare și responsabilitățile ce le stau în sarcină.  

 

2. Deasemenea, se impune a fi înaintată recomandarea de reglementare expresă 

a activității experților particulari prin organizarea acestora în birouri 

private de expertiză judiciară (individuale sau asociate) cu elaborarea 

cerințelor de dotare cu echipament conform specialităților de expertiză ce 

vor fi efectuate în cadrul acestora.Pentru a îmbrăca o formă oficială și 

obligatorie se recomandă ca cerințele elaborate să fie aprobate printr-un act 

normativ. 

 

3. Din conținutul Studiului la fel s-a conturat necesitatea de a recomanda 

elaborarea unui Regulament unic privind condițiile de petrecere a stagiului 

profesional de către experții judiciari, precum și de susținere a examenelor 

de calificare. 

 

4. Deasemenea pentru unificarea cerințelor de accedere în profesie se recomandă 

formarea unui organ colegial specializat în direcția reglementării și 

dezvoltării domeniului, unificării practicii expertizei judiciare, elaborării 

unor programe unice de stagiu în specialități concrete, elaborarea testelor 

grilă și a probelor practice pentru susținerea examenelor, organizarea 
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examenelor de calificare, analiza și implementarea metodicilor de cercetare, 

elaborarea unui Registru al metodicilor, publicarea unor buletine 

informative, organizarea unor congrese/conferințe științifice în scop de 

schimb de experiență. 

 

5. Se recomandă deasemenea formarea unei comisii medicale unice pentru 

examinarea tuturor candidaților în profesiile juridice conexe sectorului 

justiției și stabilirea gradului de sănătate conform cerințelor de sănătate 

elaborate pe specialități concrete de expertiză judiciară. 

 

6. Deasemenea, prealabil reglementării cerințelor de accedere în profesia de expert 

judiciar, se recomandă reglementarea listei de acte ce urmează a fi 

prezentate de către persoana ce dorește să efectuieze stagiul profesional 

aceasta constînd în prezentarea: 

- buletinului de identitate; 

- cazierului judiciar; 

- certificatului medical eliberat de Comisia medicală specializată; 

- diplomei de studii superioare de ciclul II (masterat); 

- declarația pe propria răspundere privind reputația ireproșabilă; 

- copia carnetului de muncă (după caz) cu referințele foștilor angajatori;  

 

7. Deasemenea, se recomandă revizuirea întregului cadru normativ ce 

reglementează drepturile, obligațiile și responsabilitățile expertului judiciar 

în scopul uniformizării acestora. 

 

8. La fel se recomandă reglementarea legală a incompatibilităților profesiei de 

expert judiciar, acestea constînd în interdicția de a exercita profesia de 

expert judiciar concomitent în cadrul unei structuri private și publice  de 

expertiză judiciară.  

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 
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Ca rezultat al efectuării studiului pot fi cu certitudine formulate concluziile privind 

criteriile de accedre în profesia de expert judiciar, acestea urmînd să fie următoarele. 

Persoana care dorește să acceadă în profesia de expert judiciar urmează să 

întrunească următoarele criterii: 

- Să fie cetățean al Republicii Moldova; 

- Să cunoască limba română; 

- Să aibă capacitate de exercițiu deplină; 

- Să aibă diplomă de studii superioare de master sau echivalentul acesteia în 

specialitatea pentru care solicită calificarea de expert judiciar; 

- Să nu aibă antecedente penale; 

- Să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuțiilor în specialitatea 

în care s-a calificat; 

- Să aibă susținut examenul ca rezultat al urmării stagiului profesional/studiilor de 

rezidenţiat pentru medicii legişti şi psihiatri; 

- Să aibă reputație ireproșabilă; 

- Să nu exercite activități incompatibile profesiei de expert judiciar; 

- Pentru experții particulari, să-și înregistreze forma de organizare reglementată și să 

facă dovada deținerii mijloacelor tehnicepentru efectuarea expertizelor în 

specialitatea pentru care s-a calificat.  

 

Nu se consideră persoană cu reputație ireproșabilă care anterior: 

- A încălcat cel puțin unul din principiile de activitate al expertizei judiciare 

(independenței, confidențialității, obiectivității, imparțialității, profesionalismului 

etc);  

- A încălcat normele deontologice ale expertului judiciar sau a comis careva fapte ce 

contravin normelor deontologice ale expertului judiciar;  

- A fost demisă pe cale disciplinară din cadrul unei instituţii publice de expertiză 

judiciară sau dintr-o altă instituţie publică sau privată, din motive de comitere a unor 

fapte care lezau onoarea șidemnitatea persoanei, bunele moravuri, sau pe motiv de 

erori profesionale grave sau de încălcare a obligaţiilor şi responsabilităţilor funcţiei 

deţinute.  
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