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Sinteza obiecțiilor și propunerilor  

la proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar 

 
Nr.  Autoritatea emitentă Conținutul obiecției, propunerii Opinia Ministerului Justiției 

2. Ministerul Sănătății Se propune următoarele modificări: 

1. La art. 40 alin. (1) lit. d), în expresia „pentru obținerea calității 

de expert judiciar în domeniul expertizei medico-legale sau 

psihiatrico-legale, diplomă de studii superioare de specialitate și de 

studii postuniversitare de rezidențiat” după termenul rezidențiat a se 

include „/masterat”, din considerentul că vor fi și alte forme de 

instruire postuniversitară pentru specialiștii din laboratoarele medico-

legale. 

 

1. Se acceptă. 

 

2. La art. 54 alin. (2), în expresia „în cadrul unei alte instituții de 

expertiză judiciară acreditată din Republica Moldova sau dintr-un alt 

stat”, după cuvîntul „instituții” a se include termenul „ ,inclusiv”. 

2. Se acceptă. 

3.  

 

Ministerul Economiei Se comunică următoarele obiecții și propuneri: 

3. La art.7 alin. (3) al proiectului după cuvintele "de a influența 

emiterea" urmează a fi completat cu cuvintele "și rezultatul". 

3. Se acceptă. 

 

4. La art.13 alin. (2), întru disciplinarea experților judiciari, urmează 

a fi concretizat cu cît timp poate fi prelungit termenul de efectuare a 

expertizei și de cîte ori acesta poate fi prelungit.  

De asemenea, la art.13 alin. (3), considerăm oportună revizuirea 

posibilității instituirii unor alte posibilități complementare de 

sancționare a expertului. 

 

4. Nu se acceptă. 

Factorii care determină fixarea unui termen sau altul sunt expres 

indicați în alin. (1) al art. 13. Respectiv, reieșind din existența 

unora sau altora, ordonatorul va decide asupra necesității 

prelungirii și a termenului de prelungire. 

Nu este clar la care alte modalități de sancționare alternativă se 

referă autorul propunerii, respectiv propunerea nu poate fi 

reflectată în proiect. 

5. La art. 17 lit. a), după cuvintele „să restituie" urmează a fi 

completat cu cuvîntul „ motivat". 
5. Se acceptă. 

 

6. Se consideră defectuoasă redacția art. 24 alin. (1), aceasta poate 

crea premiza unei interpretări eronate subiective. Astfel, în formula 

prezentată, în cazul în care metodele de cercetare aplicate sunt 

însoțite de senzații de durere, dar acestea nu sunt puternice, sau dacă 

acestea nu au efect negativ asupra sănătății - acestea sunt permise. Se 

consideră necesară excluderea cuvîntului „puternice" și sintagma 

„care pot avea efecte negative asupra sănătății precum", astfel 

asigurîndu-se o examinare inofensivă în cadrul expertizei. 

6. Nu se acceptă. 

Fără a ne referi la expertiza judiciară medico-legală, se cunoaște 

că unele investigații medicale de rutină sunt însoțite uneori de 

senzații de disconfort sau chiar de durere ușoară, dar fără de care 

ar fi imposibilă diagnosticarea persoanei. Cele menționate sunt 

valabile și pentru obiecția ce se referă la „care pot avea efecte 

negative asupra sănătății”.  

 

7. La art.40 alin. (4) lit. a) a proiectului, se recomandă concretizarea 

termenului „declarată vinovată" prin completare cu sintagma „prin 

hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată ". 

7. Se acceptă. 

Norma a fost completată cu  „printr-un act judecătoresc 

definitiv”, or, importanță are actul definitiv, deoarece de la 

această etapă (de la momentul devenirii definitive) actul este 

executoriu.  

8. La art. 40 alin. (2) lit. b) - c) se recomandă evidențierea motivelor 

care sunt considerate compromițătoare, sau de a face o mențiune 
8. Se acceptă conceptual. 
Norma a fost modificată, expresia fiind exclusă din textul 
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privind norma legală care stabilește care sunt acestea. acesteia. 

 

 

9. Cu referire la taxa prevăzută la art. 42 alin. (5), se consideră 

necesară plafonarea cuantumului acesteia sau reglementarea unei 

metodologii de calcul. 

 

9. Se acceptă conceptual. 

Totuși, avînd în vedere că aceasta urmează a fi stabilită de 

Guvern, plafonarea sau metodologia de calcul va fi stabilită la 

etapa elaborării hotărîrii de Guvern respective. 

10. Cu referire la prevederile Capitolului IV a proiectului 

„Licențierea expertului judiciar ", ținem să menționăm faptul că, 

genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere și 

autoritățile abilitate cu dreptul de a emite licențe, sunt stabilite de 

prevederile art.8 al Legii nr.451-XV din 30.07.2001. Prin urmare, în 

contextul Capitolului IV & proiectului în redacția prezentată, 

urmează a fi operate amendamentele de rigoare la Legea 

nr.451/2001. 

10. Nu se acceptă. 

Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 reglementează genurile 

activității de întreprinzător care sunt supuse reglementării prin 

licențiere. Or, activitatea de expertiză judiciară nu este o 

activitate de întreprinzător. 

 

 

11. La art. 50 alin. (2), la sfîrșit urmează a fi completat cu sintagma 

„sau în cadrul mai multor birouri de expertiză judiciară ". 
11. Nu se acceptă. 

Propunerea nu se încadrează organic în textul normei, 

necorespunzînd sensului acesteia, or, dreptul de a exercita 

profesia de expert judiciar nu este legat de forma de organizare a 

acestei activități (forma de organizare nu are tangență cu 

incompatibilitățile și restricțiile stabilite).  

12. La art. 58 lit. g) nu este clar de ce prevederile în cauză se aplică 

doar experților judiciari care își desfășoară activitatea în cadrul unui 

birou de expertiză judiciară. Considerăm oportună aplicarea 

prevederilor în cauză și experților judiciari care își desfășoară 

activitatea în cadrul unei instituții publice. 

 

12. Norma de la lit. g) a art. 58 la care se face referință a fost 

exclusă lista abaterilor disciplinare privind activitatea de 

expertiză judiciară.  

 

13. Totodată, întru corelarea prevederilor art. 58 lit. g) cu prevederile 

art.13 alin. (2) a proiectului, art.58 lit. g) urmează a fi completată cu o 

prevedere ce instituie neprezentarea raportului de expertiză în 

termenul stabilit de către expert - drept abatere disciplinară. 

13. Nu se acceptă. 

O astfel de abatere este, deja, inclusă în textul art. 58 la lit. c). 

 

14. Cu referire la prevederile art. 85 alin. (2) pct. 2) lit. c) al 

proiectului ținem să evidențiem faptul că, propunerea cu privire la 

majorarea efectivului limită al unei autorități publice centrale de 

specialitate, trebuie să conțină indispensabil o argumentare 

judicioasă, raportată inclusiv la practica internațională, privind 

necesitatea imperioasă constituirii acesteia și a numărului de personal 

preconizat, cît și argumentare economico-financiară a cheltuielilor 

necesare pentru implementarea proiectului în conformitate cu 

prevederile art. 37 al Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 (alocațiile 

bugetare necesare pentru asigurarea activității instituției) și art. 11 al 

Legii nr.847-XIII din 24.05.96 privind sistemul bugetar si procesul 

bugetar, care ar oferi o forță probantă inițiativei înaintate. 

Totodată, ținînd cont de constrîngerile bugetare existente și 

14. Se conceptual. 

Totuși, preluarea unor atribuții suplimentare absolut noi pentru 

Ministerul Justiției presupune anumite investiții sau alte 

modificări, care urmează să fie asumate pentru aceasta. Astfel, 

norma a fost modificată, astfel, încît se indică despre faptul că 

Guvernul va asigura – fie prin mijloace financiare, fie prin 

acceptări ale unor redistribuiri de state de personal. 
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condiționalitățile și principiile Fondului Monetar Internațional și a 

altor parteneri externi de dezvoltare, precum și angajamentele din 

Programul de activitate al Guvernului ce țin de implementarea 

reformei în administrația publică centrală, în condițiile unui buget de 

stat auster, propunerea de majorarea efectivului limită al unei 

autorități publice centrale de specialitate, este inacceptabilă. 

Prin urmare, coordonarea activității experților judiciari urmează a fi 

efectuată în limita personalului disponibil la moment conform 

statului de personal aprobat. 

  15. Concomitent, se remarcă, că, conform art. 22 alin. (3) al legii nr. 

780 din 27.12.2001 privind actele legislative, proiectul legii în cauză 

urmează să fie supus, în mod obligatoriu, unei expertize anticorupție 

din partea Centrului Național Anticorupție, pentru a se verifica dacă 

corespunde standardelor anticorupție naționale și internaționale, 

precum și pentru a preveni apariția de noi reglementări care 

favorizează sau pot favoriza corupția. 

15. Se acceptă. 

Proiectul a fost supus expertizei anticorupție, raportul la acesta și 

sinteza obiecțiilor și propunerilor în baza acestuia au fost 

prezentate Guvernului la momentul aprobării inițiale a proiectului 

prin Hotărîrea nr. 902 din 28.10.2014. 

  16. În cele din urmă se menționează că, întru consolidarea relațiilor 

de cooperare a autorităților publice cu societatea civilă, precum și 

pentru asigurarea transparenței în procesul decizional, conform 

prevederilor art. 9 alin. (1) din legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 

privind transparența în procesul decizional, proiectul necesită a fi 

coordonat cu reprezentanții societății civile. 

16. Se acceptă. 

La etapa elaborării proiectului, acesta a fost avizat cu societatea 

civilă, cu experții particulari, fiind organizată și o masă rotundă 

pe marginea acestuia. 

Avînd în vedere că actualmente are loc doar etapa confirmării 

avizelor în temeiul investirii noului Guvern, o avizare 

suplimentară cu subiecți care nu și-au schimbat statutul nu este 

necesară. 

5. Ministerul Apărării 17. Comunică lipsă de obiecții sau propuneri. 17. - 

6. Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor 

18. Comunică lipsă de obiecții sau propuneri. 18. - 

7. Ministerul Muncii, Protecției  

Sociale și Familiei   

19. Comunică lipsa propunerilor sau obiecțiilor pe marginea  

proiectului vizat. 
19. - 

16. Ministerul Afacerilor Interne 

 

20. La art. 12, pentru asigurarea comprehensivității proiectului de 

lege, la alin. (1), se va include ca obiect de cercetare a expertizei 

judiciare și ,,cadavrele”, corespunzător art. 120  și 121 din Codul de 

procedură penală, precum și art. 26 din proiect. 

20. Nu se acceptă. 

Cuvîntul „organismul” a fost substituit prin cuvîntul „corpul”, 

respectiv expresia „corpul uman” vizează atît corpul unei 

persoane în viață, cît și cel al unei persoane decedate. 

21. Se recomandă a se completa art. 17 cu încă un drept al 

conducătorului instituției judiciare de expertiză, și anume „să delege 

șefilor de subdiviziuni atribuțiile organizatorice privind efectuarea 

expertizelor judiciare”. Acest aspect se impune deoarece instituția de 

expertiză judiciară poate să aibă și subdiviziuni teritoriale (ex. 

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului 

General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne are mai multe 

21. Nu se acceptă. 

Art. 17 prevede la lit. f) că, conducătorul instituției publice de 

expertiză judiciară are și alte drepturi prevăzute de prezenta lege. 

Respectiv, alte drepturi organizaționale pot fi prevăzute de alte 

norme ale prezentei legi. Totodată, menționăm că dreptul vizat de 

propunerea în cauză este reglementat de art. 16 alin. (3) din 

proiect. Astfel, în virtutea celor relevate supra, completarea art. 
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Direcții în teritoriu), respectiv, conducătorul instituției de expertiză 

judiciară nu poate să asigure de unul singur efectuarea tuturor 

atribuțiilor în acest domeniu. Totodată, dreptul conducătorului 

instituției de expertiză judiciară de a delega șefilor subdiviziunilor de 

expertiză anumite responsabilități este prevăzut și în art. 16 alin. (3) 

din proiect. 

17 nu este necesară completarea art. 17. 

 

22. La art. 20 alin. (3), este prevăzut că ordonatorul expertizei poate 

decide aducerea forțată a persoanei care se eschivează în mod vădit 

de a se prezenta pentru efectuarea expertizei. Însă, potrivit noțiunii 

„ordonatorul expertizei judiciare” de la art. 2 din proiect, ordonatori 

ai expertizei judiciare sunt și alți participanți ai unui proces judiciar, 

care, conform legislației de procedură civilă, penală sau 

contravențională, au dreptul de a dispune sau de a solicita de sine 

stătător efectuarea unei expertize judiciare. Respectiv, nu este clar 

cum se va asigura aducerea forțată a persoanei menționate supra, în 

cazul în care ordonatorul expertizei judiciare va fi victima sau partea 

vătămată, care, conform legislației de procedură penală, sunt părți la 

procesul penal. 

22. Nu se acceptă. 

Atunci cînd vorbim despre expertiza judiciară asupra persoanelor 

– în calitate de ordonator al expertizei este mereu fie instanța de 

judecată, fie procurorul cu autorizarea judecătorului de instrucție. 

Respectiv, nu putem vorbi despre persoană privată în calitate de 

ordonator al expertizei judiciare asupra persoanei.  

 

 

24. La art. 24, alin. (2), urmează a fi reformulat, deoarece, în prima 

propoziție, autorul se referă la mostre necesare pentru cercetări, iar 

ulterior la probe. 

24. Se acceptă. 

Normele art. 24 au fost modificate în sensul substituirii cuvîntului 

„probe” prin cuvîntul „mostre”. 

25. a) La art. 27 alin. (5), pentru evitarea interpretărilor 

discreționare în raport cu proiectul de lege, după cuvîntul 

,,domeniilor”, se va completa cu cuvîntul ,,de științe”, și în 

continuare după text.  

 

Totodată pe acest segment, de către autorul proiectului se va 

examina posibilitatea includerii în norma invocată și a 

contraexpertizei. Or, contraexpertiza este mijlocul de probă 

concretizat într–o nouă expertiză cerută de partea din proces care 

contestă felul cum a fost efectuată expertiza admisă și dispusă de 

instanță la cererea celeilalte părți. Ca forță probantă, contraexpertiza 

nu se deosebește de prima expertiză, sau de orice altă expertiză, însă 

este dreptul părții garantat atît de legislația națională, cît și de 

Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 

Fundamentale (egalitatea armelor). În plus, rolul de a aprecia și de a 

lua în considerare prioritar, una sau alta dintre cele două probe egale 

ca valoarea (expertiza și contraexpertiza), revine instanței de 

judecată.  

25. a) se acceptă; 

 

 

 

 

b) nu se acceptă. 

Contraexpertiza este, de fapt, expertiza efectuată în privința 

acelorași obiecte, fapte, circumstanțe și care soluționează aceleași 

întrebări formulate la efectuarea expertizei primare și/sau 

suplimentare. Astfel, se observă că, contraexpertiza este, în 

esență, expertiza repetată, care este reglementată de proiect la art. 

29 din proiect. 

26. La art. 29, pentru evitarea abuzurilor din partea participanților la 

proces și tergiversarea nejustificată a cauzelor în instanțele de 

judecată, se propune completarea normei prenotate cu un alineat nou 

care să prevadă că expertiza repetată nu se dispune în situația în care 

contestația ordonatorului expertizei sau a părților în proces față de 

26. Nu se acceptă. 

Caracterul motivat al actului de dispunere a expertizei repetate a 

fost prevăzut în proiect la norma de la alin. (6) al art. 29. 
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concluziile expertizei primare nu sînt motivate (ex. ,,(7) Nu se admite 

dispunerea expertizei repetate în baza contestației nemotivate a 

ordonatorului expertizei sau a părților în proces față de concluziile 

expertizei primare”).  

27. La art. 36 alin. (2), din conținutul normei obiectate, urmează a fi 

exclus cuvîntul ,,cumulativ”, întrucît acesta vine în contradicție cu 

principiul bunei-credințe. Or, buna-credință se prezumă pînă la proba 

contrară. Astfel că, părțile implicate în proces, sunt în drept de a 

prezenta o contraexpertiză, în cazul în care nu sunt de acord cu 

raportul de expertiză.  

27. Nu se acceptă. 

Art. 36 alin. (2) indică condițiile pe care trebuie să le întrunească 

raportul de expertiză judiciară, iar aceste condiții, da, trebuie să 

fie întrunite cumulativ. Condiția respectării cumulative a 

cerințelor stabilite de lege nu au nici o tangență cu principiul 

bunei-credințe care este aplicat persoanei (dar nu raportului de 

expertiză judiciară) și nici cu dreptul la a solicita sau a prezenta 

un raport de contraexpertiză, or, raportul întocmit în rezultatul 

efectuării unei contraexpertize, adică a unei expertize repetate, de 

asemenea trebuie să întrunească aceleași condiții prevăzute de 

art. 36 alin. (2). 

28. La art. 36 alin. (2) lit. a), sub aspect general nu se contestă 

necesitatea acreditării laboratoarelor în care sunt efectuate 

expertizele judiciare. Însă, procedeul de acreditare necesită timp și 

resurse financiare impunătoare. Termenul impus la art. 85 alin. (4) 

lit. a) din proiect este insuficient, iar eventuala acoperire financiară 

pentru acreditare, nu este prevăzută în bugetele instituțiilor publice. 

Astfel că, ținînd cont de cerințele de acreditare, persistă riscul 

neidentificării surselor financiare/neacreditării impuse, și raportul de 

expertiză nu va fi recunoscut ca probă în cadrul proceselor de 

judecată.  

Mai mult ca atît, în prezent sunt expertize care nu necesită a fi 

acreditate, întrucît sunt solicitate foarte rar, iar acreditarea lor ar 

necesita alocarea surselor financiare (ex. expertiza fonoscopică; 

expertiza fibrelor, materialelor fibroase și articolelor fabricate din 

ele, expertiza produselor petroliere și substanțelor lubrefiante, etc.). 

Respectiv, sintagma ,,acreditat”, se va substitui prin sintagma 

,,autorizat”, și în continuare după text.   

28. Nu se acceptă. 

Substituirea termenului „autorizat” prin „acreditat” din 

considerentul că astăzi nu se reușește a se efectua – nu este o 

justificare serioasă și obiectivă, or, regula acreditării rămîne să 

existe. Aceeași remarcă poate fi făcută la justificarea precum că, 

efectuarea foarte rar a unor tipuri de expertize nu ar necesita 

respectarea regulilor privind expertiza judiciară. Pentru a reuși 

efectuarea acreditării laboratoarelor de expertiză, termenul de 2 

ani indicat la art. 85 alin. (4) lit. b) a fost extins la 3 ani de la 

intrarea în vigoare a legii noi.  

Un raționament pentru păstrarea terminologiei corect este 

remarca MAI – „sub aspect general nu se contestă necesitatea 

acreditării laboratoarelor în care sunt efectuate expertizele 

judiciare”.   

29. Totodată, reieșind din obiecțiile invocate supra în raport cu 

acreditarea laboratoarelor, se va exclude amendamentul propus la lit. 

c) alin. (3) al articolului prenotat, întrucît autorizarea acestora deja 

prezumă efectuarea expertizei prin metode și proceduri aprobate.   

30. Nu se acceptă. 

Există expertize judiciare care nu se efectuează neapărat în cadrul 

unor laboratoare, dar și cele care se efectuează în cadrul 

laboratoarelor acreditate, trebuie să se realizeze prin anumite 

metode și procedee care, de asemenea, trebuie să fie aprobate. 

30. La art. 37 alin. (1), redactarea raportului de expertiză judiciară se 

va examina prin prisma Legii cu privire la funcționarea limbilor 

vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a art. 16 alin. (4) 

din Codul de procedură penală, potrivit căruia actele procedurale ale 

organului de urmărire penală și cele ale instanței de judecată se 

înmînează bănuitului, învinuitului, inculpatului, fiind traduse în 

limba lui maternă sau în limba pe care acesta o cunoaște. 

30. Nu se acceptă. 

Normele de procedură sunt reglementate în codurile de 

procedură. Astfel, traducerea materialelor dosarului și asigurarea 

dreptului la traducător/interpret reprezintă un subiect 

reglementarea căruia este de competența actelor legislative care 

reglementează procedura judiciară. Totodată menționăm că, 

procesul judiciar, în conformitate cu prevederile art. 16 din CPP 
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și art. 24 CPC, derulează în limba de stat.  

31. La art. 43, pentru asigurarea comprehensivității normei juridice, 

urmează a fi concretizat că, ,,unul dintre membrii Comisiei de 

calificare și evaluare a instituțiilor publice de expertiză judiciară este, 

în mod obligatoriu, o persoană din cadrul Ministerului Justiției, iar 

pentru comisia de calificare și evaluare din cadrul Ministerului 

Justiției – un reprezentant al societății civile sau al mediului 

academic”.  

31. Nu se acceptă. 

Prevederea de la art. 43 alin. (5) este aplicabilă tuturor comisiilor 

de calificare și evaluare – astfel, atît în comisiile de evaluare și 

calificare din instituțiile publice de expertiză judiciară, cît și cea 

formată de Ministerul Justiției, „Unul dintre membrii Comisiei de 

calificare și evaluare este, în mod obligatoriu, reprezentant al 

societății civile sau al mediului academic, ales prin concurs 

organizat de Ministerul Justiției”.    

Avînd în vedere că este o normă general acceptabilă, efectuarea 

unor modificări nu este necesară. 

32. La art. 44, considerăm oportun de completat alin. (3) cu o 

prevedere care să reglementeze perioada pentru care se eliberează 

licența pentru exercitarea activității de expert judiciar, similar 

conceptului utilizat de art. 22 alin. (3) al Legii nr. 1260 din 19 iulie 

2002 cu privire la avocatură (ex. Licența pentru exercitarea profesiei 

de avocat se eliberează pe termen nelimitat și este valabilă pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova).  

32. Nu se acceptă. 

Avînd în vedere că evaluarea expertului determină menținerea 

licenței, nu este necesară completarea propusă. Mai mult ca atît, 

includerea unei astfel de norme ar putea crea dificultăți la 

exercitarea activității de expert judiciar în perioada de după 

expirarea datei la care a fost acordată licența și cea la care are loc 

evaluarea, care urmează să fie în același an, dar care ar putea să 

nu corespundă. În aceste condiții experții ar putea fi puși în 

imposibilitatea de a activa, precum și în situația de a relua de la 

început procesul de admitere în profesie, de organizare a 

activității etc.   

33. La art. 54, se propune completarea acestuia cu un alineat nou 

care să prevadă posibilitatea instruirii de sine stătător a expertului 

judiciar, în baza unui plan individual de instruire, aprobat de 

conducătorul instituției publice sau Ministerul Justiției în cazul 

experților judiciari privați, în cazul în care nu urmează cursurile de 

formare continuă. 

33. Nu se acceptă. 

La alin. (3) a articolului este menționat că instruirea poate fi 

realizată și prin alte forme „și alte forme de dezvoltare 

profesională”. Respectiv, instituția poate stabili alte forme de 

instruire a experților judiciari. 

 

34. Concomitent, analizînd per ansamblu prevederile art. 59 alin. (1) 

al proiectului de lege, au fost atestate unele probleme de ordin 

conceptual.  

 În mod evident, proiectul propune stabilirea în cuprinsul normei 

citate a sancțiunilor disciplinare pentru comiterea abaterilor 

disciplinare privind activitatea de expertiză judiciară, fără a se ține 

cont de prevederile art. 206 alin. (1) din Codul muncii. Or, pentru 

încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice față 

de salariat următoarele sancțiuni disciplinare: avertismentul, 

mustrarea, mustrarea aspră, concedierea.  

 Totodată, reieșind din prevederile alin. (3) al articolului atestat, 

notăm că, ,,se interzice aplicarea amenzilor și altor sancțiuni 

pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă”. Însă, lit. c) al alin. 

(1) al normei invocate stabilește ca sancțiune disciplinară ,,amendă în 

mărime de la 30 la 200 unități convenționale”. Astfel că, nu se 

contestă că legislația în vigoare poate prevedea pentru unele categorii 

34. Nu se acceptă. 

Sancțiunile de la art. 59 se aplică pentru fapte specifice ce 

vizează activitatea de expertiză judiciară și nu pentru activitatea 

de angajat al MAI. Urmează să se facă distincție clară între 

sancțiunile aplicate pentru abaterile prevăzute de prezentul 

proiect și sancțiunile aplicate pentru încălcarea disciplinei muncii 

sau a prevederilor Legii nr. 320 din 27.12.2012. 

Legislația muncii, prevede clar că, legislația în vigoare poate să 

prevadă norme speciale, atît privind sancționarea disciplinară, cît 

și suspendarea și încetarea activității pentru anumite categorii de 

salariați.  

Răspunderea disciplinară conform prevederilor prezentei legi va 

putea surveni pentru abaterile prevăzute expres și exhaustiv de 

lege și se referă nemijlocit la activitatea de expertiză judiciară, nu 

la activitatea de angajat al instituției. Un exemplu analogic este 

deținerea dreptului de a conduce un mijloc de transport și funcția 
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de salariați și alte sancțiuni disciplinare, doar că reiterăm interzicerea 

aplicării amenzilor și altor sancțiuni pecuniare pentru încălcarea 

disciplinei de muncă.  

  În această secțiune, limitele unităților convenționale impuse la lit. c) 

al alin. (1) al art. 59, ,,de la 30 la 200”, se încadrează în limitele 

impuse de legislația penală. Or, art. 64 alin. (1) al Codului penal, 

reglementează că, ,,amenda este o sancțiune pecuniară ce se aplică de 

instanța de judecată în cazurile și în limitele prevăzute de Codul 

penal”. Respectiv, alin. (3) al art. 64 din Cod, stipulează că ,,mărimea 

amenzii pentru persoanele fizice se stabilește în limitele de la 150 la 

1000 unități convenționale […]”, fapt pentru care, de către autorul 

proiectului de lege, se va exclude aplicarea amenzii (indiferent de 

limitele acesteia), ca sancțiune disciplinară.  

de șofer. Astfel, sancționarea prin retragerea dreptului de a 

conduce un mijloc de transport nu are tangență cu sancționarea 

pentru încălcarea disciplinei muncii. 

 

35. Luînd în considerație cele expuse la pct. 34 din prezentul, lit. d) 

alin. (1) al art. 59, se va concretiza că, ,,suspendarea activității pe o 

perioadă de pînă la 6 luni, se va opera doar în raport cu experții 

judiciari care activează în cadrul birourilor individuale de expertiză”.  

35. Avînd în vedere cele relevate la pct. 34, propunerea nu se 

acceptă. 

36. Suplimentar, se propune de revizuit art. 61 „Comisia 

disciplinară”, în scopul instituirii comisiilor disciplinare în cadrul 

instituțiilor publice pentru experții judiciari care își desfășoară 

activitatea în cadrul unei instituții de stat de expertiză judiciară,. 

Aceste amendamente sunt necesare, deoarece activitatea comisiilor 

de disciplină pentru experții judiciari care își desfășoară activitatea în 

cadrul unei instituții publice de expertiză judiciară va fi mai eficientă 

în cadrul instituțiilor respective, întrucît ele vor avea posibilitatea să 

examineze și să soluționeze mai rapid și justificat cauzele de 

încălcare a disciplinei de către experții judiciari. Mai mult, acest 

aspect se va corela și cu prevederile art. 43 din proiect, care permit 

constituirea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari în 

cadrul fiecărei instituții publice de expertiză judiciară. 

Avînd în vedere cele menționate, se propune revizuirea alin. (4) al 

aceluiași articol, astfel încît secretariatul Comisiei de disciplină să fie 

asigurat de instituțiile publice de expertiză judiciară pentru Comisia 

de disciplină care se constituie în cadrul instituțiilor publice de 

expertiză judiciară, fiind desemnat prin ordin al conducătorului 

acesteia. 

36. Nu se acceptă. 

Intenția autorului a fost de a stabili un mecanism unic de 

sancționare pentru abaterile ce vizează nemijlocit activitatea de 

expertiză disciplinară. Astfel, aplicarea sancțiunilor ce vizează 

disciplina muncii, rămîn o atribuție a angajatorului. În cazul în 

care se invocă săvîrșirea unei abateri disciplinare din lista celor 

expres prevăzute de prezentul proiect (listă care este exhaustivă) 

– expertul judiciar va fi atras în procedura disciplinară prevăzută 

de lege. Statutul special al unor experți (în virtutea statutului de 

angajat al unor instituții, de ex. MAI, CNA) nu creează 

impedimente, or, legislația muncii și legislația specială privind 

statutul angajaților cu statut special ai acestora lasă loc altor 

prevederi ale legislației în vigoare. 

Diferența de mecanism între răspunderea disciplinară și 

calificarea și evaluarea experților judiciari este susținută pe faptul 

că la evaluare sunt necesare cunoștințe speciale, reieșind din 

specializările de expertiză judiciară ale fiecărei instituții. 

Aplicarea răspunderii disciplinare, însă, nu presupune astfel de 

cunoștințe, normele care o reglementează fiind generale pentru 

toți experții judiciari.  

37. Totodată, la art. 62 alin. (1), după sintagma „și se depune la” se 

va completa cu sintagma „instituția publică de expertiză judiciară 

sau la”. 

37. Nu se acceptă. 

Intenția autorului a fost de a stabili un mecanism unic de 

sancționare pentru abaterile ce vizează nemijlocit activitatea de 

expertiză disciplinară. Astfel, aplicarea sancțiunilor ce vizează 

disciplina muncii, rămîn o atribuție a angajatorului. În cazul în 

care se invocă săvîrșirea unei abateri disciplinare din lista celor 

expres prevăzute de prezentul proiect (listă care este exhaustivă) 
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– expertul judiciar va fi atras în procedura disciplinară prevăzută 

de lege. Statutul special al unor experți (în virtutea statutului de 

angajat al unor instituții, de ex. MAI, CNA) nu creează 

impedimente, or, legislația muncii și legislația specială privind 

statutul angajaților cu statut special ai acestora lasă loc altor 

prevederi ale legislației în vigoare. 

Diferența de mecanism între răspunderea disciplinară și 

calificarea și evaluarea experților judiciari este susținută pe faptul 

că la evaluare sunt necesare cunoștințe speciale, reieșind din 

specializările de expertiză judiciară ale fiecărei instituții. 

Aplicarea răspunderii disciplinare, însă, nu presupune astfel de 

cunoștințe, normele care o reglementează fiind generale pentru 

toți experții judiciari.. 

38. La art. 65 alin. (2), recomandăm a se analiza oportunitatea 

identificării nemijlocite a instituțiilor publice sau a structurilor 

organizaționale din sfera lor de competență, specializate în efectuarea 

expertizelor judiciare. Ca exemplu, Ministerul Afacerilor Interne are 

în structura sa două subdiviziuni care, la rîndul lor nemijlocit 

efectuează expertize judiciare (ex. subdiviziunile specializate din 

cadrul Departamentului Poliției de Frontieră și Centrul tehnico - 

criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General al 

Poliției). De altfel competența de a efectua expertize judiciare este 

prevăzută expres în art. 6 alin. (5) din Legea nr. 283 din 28 

decembrie 2011 cu privire la Poliția de Frontieră și respectiv în pct. 

25 subpct. 2) din Hotărîrea Guvernului nr. 283 din 24 aprilie 2013 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne. 

39. Obiecția este irelevantă. 

Proiectul conține deja o normă în acest sens – a se vedea norma 

de la art. 65 alin. (2), care indică instituțiile publice de expertiză 

judiciară care există astăzi în sistemul public de expertiză 

judiciară, precum și posibilitatea creării altor instituții de acest 

fel.. 

 

 

39. La art. 65 alin. (8) se va exclude din proiect, reieșind din 

obiecțiile invocate în raport cu prevederile art. 59 alin. (1).  

39. Avînd în vedere cele relevate la pct. 34, propunerea nu se 

acceptă. 

40. Concomitent, se propune de completat art. 75 cu un alineat nou 

(ex. alin. (8)), cu următorul cuprins: ,,(8) Mărimea plății pentru 

serviciile de efectuare a expertizei judiciare de către expertul judiciar 

care își desfășoară activitatea în cadrul unei instituții publice este 

echivalentă cu mărimea plății pentru serviciile de efectuare a 

expertizei judiciare de către expertul judiciar care activează în cadrul 

birourilor individuale de expertiză și este stabilită în baza unui 

regulament unic de achitare a plății pentru serviciile de efectuare a 

expertizei judiciare, aprobat de Guvern”.  

 În acest sens, de menționat că, serviciile de efectuare a expertizei 

judiciare de către instituțiile publice de expertiză judiciară se 

efectuează potrivit unor tarife fixe (de exemplu, în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile prestate contra plată 

de către subdiviziunile specializate, inclusiv cea de expertiză 

judiciară, tarifele sunt prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 

40. Nu se acceptă. 

Nu poate fi pus semnul egalității între instituțiile publice de 

expertiză judiciară și birourile de expertiză judiciară. Fiecare 

dintre acestea activează în baza unor principii diferite, unele 

dintre acestea (instituțiile publice de expertiză judiciară) fiind 

asigurate din contul bugetului de stat cu mijloacele financiare 

necesare infrastructurii de expertiză judiciară, pe cînd celelalte 

(birourile de expertiză judiciară) urmează să-și asigure pe cont 

propriu funcționalitatea. Cel puțin din aceste considerente, taxele 

pentru serviciile prestate nu pot fi aceleași.  

 

http://igp.gov.md/ro/centrul-tehnico-criminalistic-si-expertize-judiciare
http://igp.gov.md/ro/centrul-tehnico-criminalistic-si-expertize-judiciare
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27 octombrie 2014 pentru aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la 

serviciile prestate contra plată, precum și a Regulamentului cu privire 

la modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale ale 

subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităților 

administrative și instituțiilor din subordinea acestuia).  

 Mai mult, proiectul nu identifică nici criteriile generale care ar 

determina stabilirea plății pentru serviciile de efectuare a expertizei 

judiciare. Respectiv, în scopul stabilirii unei echități și evitării 

abuzului din partea unor experți judiciari, tarifele pentru efectuarea 

expertizei judiciare urmează a fi stabilite într-un act normativ unic, 

indiferent de instituția care o efectuează.  

41. La art. 77 alin. (2), sintagma ,,organele afacerilor interne’’ se va 

revedea prin prisma conceptului de reformă a Ministerului Afacerilor 

Interne, materializat prin prevederile Legii nr. 320 din 27 decembrie 

2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, care nu 

mai operează cu un asemenea concept. Or, această sintagmă urmează 

a se substitui cu sintagma ,,angajații poliției”.  

41. Obiecția este irelevantă, or, norma nu conține sintagma 

„organele afacerilor interne”. 

42. La art. 79, ținînd cont de faptul că, sediul Departamentului 

Poliției de Frontieră este sub paza Secției gardă și regim – 

subdiviziune a Centrului de aprovizionare tehnico – materială a 

imobilelor din subordinea Departamentului, norma se va completa în 

final cu textul ,,sau serviciul respectiv din cadrul instituției”.  

42. Se acceptă. 

 

43. Mai mult. la art. 85 alin. (4) lit. b), se propune de substituit 

termenul de 2 ani cu termenul de 3 ani, întrucît ultimul este unul mai 

proporțional în raport cu elaborarea și aprobarea metodelor și 

procedurilor de efectuare a expertizelor judiciare, conform 

specialității de expertiză judiciară pe care sunt autorizați să o 

efectueze. 

43. Se acceptă. 

 

170. Proiectul necesită a fi definitivat, atît din punct de vedere 

redacțional, cît și al tehnicii legislative.  
170. Se acceptă.  

 

 

 

Ministru                                                                                                    Vladimir GROSU 


