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Sinteza obiecţiilor şi propunerilor  

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

(în baza propunerilor prezentate la masa rotundă din 16.06.2014) 
 

 
Nr.  Autoritatea emitentă Conţinutul obiecţiei, propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

1.  Centrului tehnico-criminalistic şi expertize 

judiciare al Inspectoratului General de 

Poliţie,  

(Dl. Nicolae Bodrug, expert judicar, şef al 

CTCEJ al IGP) 

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

conducătorului instituţiei judiciare de expertiză, şi anume „să delege 

şefilor de subdiviziuni atribuţiile organizatorice privind efectuarea 

expertizelor judiciare”. Acest aspect se impune deoarece instituţia de 

expertiză judiciară poate să aibă şi subdiviziuni teritoriale (ex. 

Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului 

General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne are mai multe 

Direcţii în teritoriu), respectiv, conducătorul instituţiei de expertiză 

judiciară nu poate să asigure de unul singur efectuarea tuturor 

atribuţiilor în acest domeniu. Totodată, dreptul conducătorului 

instituţiei de expertiză judiciară de a delega şefilor subdiviziunilor de 

expertiză anumite responsabilităţi este prevăzut şi în art. 16 alin. (3) 

din proiect. 

 

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

va examina prin prisma Legii cu privire la funcţionarea limbilor 

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

din Codul de procedură penală, potrivit căruia actele procedurale ale 

organului de urmărire penală şi cele ale instanţei de judecată se 

înmînează bănuitului, învinuitului, inculpatului, fiind traduse în limba 

lui maternă sau în limba pe care acesta o cunoaşte. 

 

 

 

 

3. La art. 67 se propune de completat după sintagma „cauzelor 

penale” cu cuvîntul „dactiloscopică”, întrucît pentru efectuarea unor 

astfel de expertize este necesară о bază de date cu acces limitat care 

se instituie la nivel de instituţii publice (ex. în cadrul Ministerul 

Afacerilor Interne) şi care permite identificarea persoanelor după 

anumite criterii, în scopul soluţionării unor cauze judiciare. 

 

4. La art. 61 alin. (2), în condiţiile în care procedura disciplinară 

prevăzută de proiect rămîne să existe în forma reglementată de 

acesta, se propune ca cel puţin să fie modificată proporţia 

1. Nu se acceptă. 

 Art. 17 prevede la lit. f) că, conducătorul instituţiei 

publice de expertiză judiciară are şi alte drepturi 

prevăzute de prezenta lege. Respectiv, alte drepturi 

organizaţionale pot fi prevăzute de alte norme ale 

prezentei legi. Totodată, menţionăm că dreptul vizat 

de propunerea în cauză este reglementat de art. 16 

alin. (3) din proiect. Astfel, în virtutea celor 

relevate supra, completarea art. 17 nu este necesară 

completarea art. 17. 

 

 

 

 

2. Nu se acceptă. 

Normele de procedură sunt reglementate în codurile 

de procedură. Astfel, traducerea materialelor 

dosarului şi asigurarea dreptului la 

traducător/interpret reprezintă un subiect 

reglementarea căruia este de competenţa actelor 

legislative care reglementează procedura judiciară. 

Totodată menţionăm că, procesul judiciar, în 

conformitate cu prevederile art. 16 din CPP şi art. 

24 CPC, derulează în limba de stat.  

 

3. Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

4. Nu se acceptă majorarea numărului 

reprezentanţilor MAI în cadrul Comisiei de 

disciplină. Totuşi, se acceptă revizuirea proporţiei 
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reprezentanţilor în cadrul Comisiei de disciplină, în sensul majorării 

numărului reprezentanţilor MAI în componenţa acesteia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se propune de a substitui, în textul proiectului, cuvîntul 

„metodologii” cu sintagma ,,metode şi proceduri”, deoarece la 

efectuarea expertizei judiciare sînt aplicate anumite metode şi 

proceduri în dependenţă de specificul domeniului de expertiză. Prin 

urmare, acest aspect este valabil şi în tot cuprinsul proiectului, la 

cazul gramatical corespunzător. 

reprezentării în cadrul comisiei vizate. Avînd în 

vedere numărul actual mic al experţilor judiciari 

particulari, se propune schimbarea proporţiei între 

reprezentanţii societăţii civile şi cei ai experţilor 

particulari. Astfel, Comisia de disciplină urmează 

să fie constituită din:  4 experţi judiciari, cîte unul 

din fiecare instituţie publică de expertiză judiciară, 

2 reprezentanţi ai societăţii civile şi 1 expert 

judiciar din rîndul celor care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul unui birou de expertiză 

judiciară. 

 

5. Se acceptă. 

2.  Centrul Naţional Anticorupţie 

(Dna Olga Cataraga, expert judiciar) 

 

6. La art. 37 alin. (4), se propune excluderea normelor referitoare la 

clasificarea concluziilor, pentru că nu reflectă pe deplin posibilitatea 

formulării răspunsurilor la întrebările cu caracter diagnostic sau celor 

bazate pe soft-uri. Tendinţa modernă de formulare a concluziilor în 

multe genuri de expertiză exclude expunerea în mod categoric (ex: 

Polonia, la expertiza impresiunilor de ştampilă). 

 

7. La art. 36 alin. (3) - cuvintele „raport de expertiză” să se 

substituie cu cuvintele „sau mai multe rapoarte de expertiză”, 

deoarece actul de dispunere a expertizei judiciare poate viza domenii 

diferite, iar în scopul oferirii unor concluzii/răspunsuri cît mai clare şi 

corecte obiectele, materialele supuse expertizei sunt divizate pe 

domenii.  

6. Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

7. Nu se acceptă. 

La o singură expertiză poate fi întocmit un singur 

raport de expertiză, care, eventual, poate să aibă 

opinii separate, ale experţilor care nu sunt de acord 

cu concluziile din raport. Opiniile separate se 

anexează la raportul de expertiză. 

3. Procuratura Generală 

(Dl. Radu Gojan, procuror) 

8. Nu se susțin prevederile introduse în art. 77 din proiect „Plata 

pentru serviciile de efectuare a expertizei judiciare”, în speţă cu alin. 

(2) care stipulează „în  cauzele  penale,  cheltuielile  pentru  

efectuarea  expertizei  sînt  achitate,  de  către ordonatorul expertizei 

judiciare, din bugetul său alocat, cu excepţia cazului prevăzut la 

art.142 alin.(2) din Codul de procedură penală al Republicii 

Moldova” şi alin. (3) „plata  pentru  expertiza  judiciară  dispusă în 

cauzele  contravenţionale  se  achită  din contul  mijloacelor  

bugetare  ale  ordonatorului  expertizei  sau  din  contul  părţii  care  

a  solicitat efectuarea expertizei”. 

Prevederile ce ţin de achitarea cheltuielilor pentru efectuarea 

expertizei, de către ordonatorul expertizei în condiţiile date, pot fi 

8. Nu se acceptă. 

Menţinerea mecanismului actual de plată a 

serviciilor de expertiză judiciară este unul 

defectuos, care duce instituţiile publice de expertiză 

judiciară într-o situaţie de subfinanţare. Or, acestea 

nu au atribuţii suficiente care să influenţeze 

determinarea nivelului de finanţare din bugetul de 

stat, mai ales că nu acestea sunt cele care ar putea 

să anticipeze cuantumul de expertize ce urmează să 

le efectueze  într-un an. Or, prezumarea 

eventualului cuantum de expertize judiciare care ar 

putea fi dispus este determinat, eventual de nivelul 



3 

 

aplicabile doar în cazul prevăzut în art.142 alin.(2) din CPP, 

prevedere legală care stipulează că părţile, din iniţiativă proprie şi pe 

cont propriu, sînt în drept să înainteze cererea despre efectuarea 

unei expertize, rezultatele căreia le-ar putea utiliza în apărarea 

intereselor sale, iar raportul de expertiză să-l prezinte organului de 

urmărire penală pentru a fi anexat la materialele cauzei penale. 

Aici se au în vedere cazurile de solicitare a efectuării expertizei 

adresate de părţi direct la instituţia de expertizare, fără implicarea 

organului de urmărire penală, expertiza fiind pe cont propriu al părţii 

şi posibilitatea de prezentare a raportului de expertiză, după 

întocmirea lui, la organul de urmărire penală care are obligaţia de a-l 

supune aprecierii ulterior cu alte probe. 

Se consideră inoportun și punerea în sarcina organelor de urmărire 

penală şi procurorului, care au obligativitatea într-un proces penal să 

ia toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate 

aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei pentru 

stabilirea adevărului, achitarea expertizelor dispuse, care au drept 

scop constatarea, clarificarea sau evaluarea circumstanţelor ce pot 

avea importanţă probatorie într-un proces penal.         

 Prin urmare, ar fi oportun de a se prevedea în proiectul de lege că 

toate expertizele efectuate în cadrul proceselor penale, cauzelor 

penale, procesele contravenţionale se efectuează din contul 

mijloacelor bugetare (finanţarea instituţiei de expertiză), în special 

pentru cazurile în care efectuarea expertizei este obligatorie.   

 

 

criminalităţii (respectiv, cauze penale, 

contravenţionale aflate la investigare) sau, numărul 

mediu/an de litigii civile aflate la instanţe pentru 

examinare.  

Astfel, există deja experienţa cînd are loc 

dispunerea expertizelor judiciare în pofida 

incapacităţii financiare a instituţiilor de expertiză 

judiciară de a realiza expertizele dispuse. Totodată, 

menţionăm despre existenţa unei practici 

defectuoase de dispunere abuzivă şi nejustificată a 

expertizelor judiciare, în special a expertizelor 

repetate.     

   Modelul acestui mecanism de plată a expertizei 

judiciare este cunoscut mai multor state, aşa precum 

Portugalia (onorariile expertului sunt suportate de 

partea care a solicitat expertiza; costul expertizei va 

fi suportat de toate părțile în cazul în care toate 

părțile au un interes sau de expertiză vor beneficia 

toate sau în cazul în care nu este posibil să se 

determine cine este de partea interesată), Romania 

(judecătorul informează partea despre costul 

expertizei. Plata se face în formă de avans și 

lichidare, cu transferarea sumei în timp de 5 zile în 

contul biroului de expertiză; experții privaţi sunt, de 

asemenea, plătiţi de către părți), Slovenia (achită 

partea care a solicitat expertiza; în cazul în care 

expertiza a fost ordonată de instanţa de judecată din 

proprie iniţiativă – achită de către aceasta – de 

exemplu în cazuri cînd este vorba de interesele 

copilului), Slovacia (în cazul în care Curtea 

numeşte expertiza ex officio, aceasta se achită 

temporar de bugetul public. În cazul în care 

expertiza este numit la cererea părților, acestea 

trebuie să plătească costul, care este determinat de 

către judecător. În general, partea care pierde 

suportă cheltuielile de judecată, inclusiv costul 

expertizei judiciare).  

Respectiv, pentru implementarea normei în cauză, 

fiecare instituţie (organ de urmărire penală, 

procuratura) va trebui să-şi prevadă în bugetul său 

anual suma necesare pentru acoperirea costurilor 

expertizelor dispuse. Identificarea sumei se poate 

face prin calcularea numărului mediu de expertize 
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ordonate într-un an. 

Se presupune că un astfel de mecanism ar ordona 

subiecţii cu drept de solicitare/ordonare a expertizei 

judiciare într-un proces judiciar şi ar schimba 

atitudinea acestora faţă de banii publici. 

4.  Centrul de Medicină Legală 

(Dl. Andrei Pădure, expert judiciar, 

vicedirector) 

9. La art. 6 alin. (3), apare întrebarea, de ce biroul de expertiză 

judiciară nu este subiect de răspundere, împotriva căruia poate fi 

intentată o procedură judiciară în cazul în care o persoană se 

consideră lezată în drepturile şi libertăţile sale.  Respectiv se propune 

a include cuvintele „ sau ale biroului de expertiză judiciară”, după 

cuvintele „sau ale instituţiei publice de expertiză judiciară”. 

 

 

 

 

10. La art. 29 alin. (3) se propune de exclus cuvîntul „neclar”, 

întrucît se creează posibilitate de a confunda expertiza repetată cu 

expertiza suplimentară, care se dispune în cazul în care concluziile 

primare sunt „incomplete”. Astfel se consideră că „neclar” şi 

„incomplet” reprezintă aceleaşi situaţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. La art. 52 alin. (3), trimiterea la norma de la lit. g) a alin. (1) se 

pare că este una eronată, deoarece situaţia reglementată de alin. (3) 

este indicată la lit. h). Astfel, se propune de a substitui „lit. g)” prin 

„lit. h)”. 

 

12. La art. 68 alin. (2), se propune de a schimba cu locul cuvintele în 

textul normei respective, astfel, încît să se înţeleagă că, colaboratorul 

catedrei poate activa ca expert judiciar, dar nu invers. 

 

 

13. La art. 77 alin. (2) se propune de exclus referirea la art. 143 alin. 

(2) CPP, întrucît, devine reglementarea noului mecanism de plată al 

9. Nu se acceptă. 

În cazul în care vorbim despre efectuarea expertizei 

judiciare de către experţi judiciari din cadrul 

birourilor de expertiză judiciară, subiect responsabil 

apare expertul, şi nu biroul. Biroul de expertiză 

judiciară este doar o formă organizatorică a 

activităţii expertului judiciar care activează 

independent, şi nu subiect responsabil de activitatea 

de expertiză judiciară nemijlocit. 

 

10. Nu se acceptă. 

Un informaţie care este incompletă ar putea să 

genereze neclaritate, dar o informaţie neclară, per 

se, nu neapărat este incompletă - poate este 

completă, dar formularea acesteia nu oferă claritate 

pentru a percepe esenţa sa. 

O formulare similară este utilizată în Codul de 

procedură penală al României, art. 181 alin. (1) - 

„Organul de urmărire penală sau instanţa dispune 

efectuarea unei noi expertize atunci cînd concluziile 

raportului de expertiza sunt neclare sau 

contradictorii ori intre conţinutul şi concluziile 

raportului de expertiză există contradicţii, iar aceste 

deficienţe nu pot fi înlăturate prin audierea 

expertului.” 

 

11. Se acceptă. 

 

 

 

 

12. Nu se acceptă. 

Norma nu urmăreşte reglementarea activităţii 

experţilor colaboratorilor catedrei respective, ci a 

experţilor judiciari medico-legali. 

 

13. Se acceptă. 
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expertizelor judiciare, or, marea majoritate a expertizelor judiciare în 

cauzele penale sunt tocmai pentru cazurile prevăzute la inutilă art. 

143 alin. (2) CPP, mai ales că norma de la pct. 6) al alin. (1) al art. 

143 – „ 6) altor cazuri cînd prin alte probe nu poate fi stabilit 

adevărul în cauză.” – lasă loc de aplicare abuzivă a normelor care 

permit dispunerea unei expertize judiciare.  

5.  Consiliul Superior al Magistraturii 

(Dna Tatiana Răducan,  

membru al CSM) 

14. La art. 58, norma de la lit. g) face să existe repetiţii în textul 

articolului, or, alte fapte de la art. 58 sunt, de asemenea obligaţii ale 

expertului judiciar. Astfel, norma juridică obţine un caracter neclar şi 

repetitiv. 

 

15. Proiectul legii nu prevede procedura de intentare a procedurii 

disciplinare. Astfel, la art. 62 alin. (1) se prevede: „Solicitarea de 

intentare a procedurii disciplinare împotriva unui expert judiciar se 

întocmeşte conform prevederilor art. 60 alin. (1),…”, iar art. 60 alin. 

(1) nu vorbeşte despre solicitare de intentare, dar despre faptul că 

„Procedura disciplinară poate fi iniţiată în temeiul plîngerii 

motivate”, nici o normă, însă, nereglementînd cine, cînd sau cum 

iniţiază procedura disciplinară. 

Totodată, se menţionează despre necesitate reglementării procedurii 

de susţinere a învinuirii împotriva expertului judiciar. 

14. Se acceptă. 

 

 

 

 

15. Se acceptă. 

Avînd în vedere că intenţia autorului proiectului era 

că procedura disciplinară porneşte de drept la 

momentul depunerii plîngerii, proiectul a fost 

modificat corespunzător. 

Referitor la susţinerea învinuirii împotriva 

expertului judiciar, aceasta urmează a fi susţinută 

de autorul sesizării – cel care invocă abaterea, 

respectivă. 

Totodată menţionăm că, problema invocată este una 

de sistem caracteristică mecanismului de 

răspundere disciplinară a tuturor profesiilor liberale, 

dar, din păcate, identificarea soluţiei optime este 

una de durată şi nu poate fi realizată prin 

intermediul prezentului proiect. 

6. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 

(dna Olga Buzu) 

16. Se propune completarea art. 40 cu un alineat nou care să prevadă 

că, suplimentar condiţiilor prevăzute la alin. (2), calitatea de expert 

judiciar cu specializarea în evaluarea şi partajarea bunurilor imobile 

poate fi obţinută de persoana care deţine următoarele certificate:  

 a) pentru specializarea evaluarea bunurilor imobile – certificatul de 

calificare a evaluatorilor bunurilor imobile; 

b) pentru specializarea în partajarea bunurilor imobile – certificatul 

de inginer cadastral. 

Se consideră că acest fapt va asigura un nivel de cunoştinţe 

corespunzător pentru viitorul expert judiciar. 

16. Nu se acceptă. 

Impunerea de a deţine un certificat în plus nu 

reprezintă o garanţie a calităţii activităţii de 

expertiză judiciară în domeniu. 

7.  Centrul Naţional de Expertize Judiciare 

(Dl. Gheorghe Creţu, expert judiciar, 

director,  

Dna Ala Bulgaru, expert judiciar) 

17. Nu se susţine o astfel de abordare a răspunderii disciplinare a 

experţilor judiciari, în special a celor din cadrul instituţiilor de 

expertiză judiciară. Profesia de expert judiciar nu este integral 

liberalizată pentru a fi creat un consiliu disciplinar pentru toți 

experții. 

   Se consideră că procedurile disciplinare pentru experții judiciari 

publici, trebuie să fie derulate în cadrul instituțiilor publice de 

17. Nu se acceptă. 

Crearea consiliului/comisiei – organ competent 

pentru examinarea abaterilor disciplinare privind 

activitatea de expertiză judiciară, săvîrşite de 

experţii judiciari – nu este dependentă de 

liberalizarea sau nu a profesiei de expert judiciar.  

Intenţia autorului a fost de a stabili un mecanism 
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expertiză judiciară. În caz contrar abordarea în cauză contravine 

Codului Muncii care reglementează că angajatorul are dreptul să 

sancționeze angajații săi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. La art. 2, se propune completarea cu noi noţiuni precum  „expert 

judiciar” se propune de completat cu noţiunea de „expertiză 

judiciară”, precum şi cu alte noţiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Este absolut inacceptabil ca laboratorul în care se efectuează 

expertiza judiciară să fie separat de entitatea  de expertiză judiciară.  

Astfel, conform pct. 4.1.1 al Standardului ISO 1705 – Laboratorul 

sau organizația din care face parte trebuie să fie o entitate care să fie 

răspunzătoare din punct de vedere legal. Din aceste considerente se 

propune revizuirea prevederilor proprietarului în sensul indicării 

exprese a faptului că laboratoarele trebuie să aparţină instituţiei de 

expertiză judiciară sau biroului de expertiză judiciară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unic de sancţionare pentru abaterile ce vizează 

nemijlocit activitatea de expertiză judiciară. Astfel, 

aplicarea sancţiunilor ce vizează disciplina muncii, 

rămîn o atribuţie a angajatorului. În cazul în care se 

invocă săvîrşirea 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. De 

asemenea, statutul special al unor experţi (în 

virtutea statutului de angajat al unor instituţii, de ex. 

MAI, CNA) nu creează impedimente, or, legislaţia 

muncii şi legislaţia specială privind statutul 

angajaţilor cu statut special ai acestora lasă loc altor 

prevederi ale legislaţiei în vigoare. 

 

18. Nu se acceptă. 

Includerea unor noţiuni într-un act legislativ se face 

atunci, cînd termenul respectiv poate avea mai 

multe înţelesuri, or, noţiunile propuse spre a fi 

definite nu sunt percepute de cadrul naţional 

legislativ ca altfel decît aşa cum sunt reglementate 

în prezentul proiect. Tototdată, dacă pe parcursul 

textului de lege sunt articole dedicate individual 

acestor noţiuni (concepte), definirea termenului nu 

este necesară. 

 

19. Nu se acceptă. 

Aşa cum s-a menţionat în argumentarea propunerii, 

prin trimitere la pct. 4.1.1 al Standardului ISO 

17025 – laboratorul sau organizația din care face 

parte trebuie să fie o entitate care să fie 

răspunzătoare din punct de vedere legal. Adevărat, 

totuşi, aceasta nu înseamnă că laboratorul trebuie să 

aparţină în mod obligatorului instituţiei sau biroului 

de expertiză judiciară. Entitate răspunzătoare din 

punct de vedere legal, este o entitate (de drept 

privat sau public) legal constituită, or, doar subiecţii 

prevăzuţi de legislaţie ulterior sunt subiecţi ai 

răspunderii juridice (din punct de vedere legal). 

Condiţia menţionată este pentru a reuşi identificarea 

laboratorului – este o condiţie de management, dar 

nu şi o condiţie pentru expertul judiciar pentru a 

putea desfăşura activitatea de expertiză judiciară. 
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20. Termenul de o zi lucrătoare, prevăzut la art. 16 alin. (5) pentru 

prezentarea dezacordului ordonatorului expertizei judiciare, este unul 

prea mic, fapt pentru care se propune majorarea acestuia.  

 

21. La art. 59 se propune de exclus amenda (lit. c)) şi suspendarea 

activităţii (lit. d)) din lista sancţiunilor disciplinare. Totodată, se 

propune prevederea la lit. c) a „mustrării aspre” în calitate de 

sancţiune disciplinară.  

Nu este clar din ce considerente au fost introduse astfel de sancțiuni 

severe şi atipice pentru procedura disciplinară și cu ce ele vor 

îmbunătăți calitatea activităților în domeniul expertizei. Se consideră 

că nu este nici corect și nici echitabil să lipsești un expert judiciar ce 

activează în cadrul unei instituții statale de posibilitatea de a activa 

timp de jumătate de an, sau să-i aplici amendă mărimea maximă a 

căreia constituie circa 2 salarii medii a expertului judiciar. Cu așa 

măsuri drastice fără acordarea unor garanții sociale suplimentare 

experților judiciari, doar va duce la neatractivitatea domeniului 

pentru specialiști de talie înaltă. Respectiv, nici o persoană nu se va 

simţi onorată să activeze în așa domeniu, care implică o mare 

responsabilitate, însă care nu este atractiv și motivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. În contextul normei de la art. 62 alin. (7), nu este clar cine are 

dreptul să invite martori în procedura disciplinară. 

 

 

 

Pentru a garanta eficacitatea expertului judiciar, dar 

şi pentru a asigura calitatea expertizelor efectuate 

de către acesta, proiectul prevede în calitate de 

condiţie pentru experţii judiciari din cadrul 

birourilor de expertiză judiciară – să aibă dreptul de 

utilizare a unui laborator, conform specializării lor, 

dar dreptul de proprietate al acestora nu este o 

condiţie.  

 

20. Se acceptă. 

 

 

 

21. Nu se acceptă. 

Referitor sancţiunea „mustrarea aspră” – aceasta 

este o reminiscenţă a cadrului legislativ sovietic, or, 

care, de fapt, este diferenţa dintre „mustrare” şi 

„mustrare aspră”? Mustrarea, rămîne să fie 

mustrare, avînd aceleaşi consecinţe. 

Sancţiunile prevăzute la lit. c) şi d) ale art. 59 

urmează să fie aplicate pentru abateri disciplinare 

privind activitatea de expertiză judiciară de un 

pericol suficient sau săvîrşite frecvent.  

Atragem atenţia că sancţiunile de la art. 59 urmează 

să fie aplicate pentru abaterile disciplinare privind 

activitatea de expertiză judiciară prevăzute la art. 

58, nu pentru alte abateri ce ţin de disciplina 

muncii, conform legislaţiei muncii, spre exemplu. 

Faptele de la art. 58 sunt opozabile tuturor 

experţilor judiciari, indiferent de forma de 

organizare a activităţii lor.  

Atractivitatea unei profesii nu se conturează prin 

pseudo-sancţiuni, care nu-şi ating scopul.  

Avînd în vedere importanţa activităţii expertului 

judiciar, este esenţial ca acesta să conştientizeze 

gravitatea abaterilor eventual admise şi consecinţele 

acestora. 

 

22. Martorii în şedinţa Comisiei disciplinară pot fi 

invitaţi de către părţile procedurii disciplinare – 

autorul sesizării şi expertul judiciar împotriva 

căruia este pornită procedura disciplinară – similar 

unei proceduri disciplinare clasice. 
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23. Se propune de a substitui, în tot textul proiectului, cuvîntul 

„autorizare” prin cuvîntul „acreditare”, întrucît aceasta este procedura 

necesită să o treaca laboratoarele.  

 

24.  Avînd în vedere norma de la art. 14 alin. (1) şi art. 36 alin. (2), se 

propune excluderea art. 73 din proiect.  

 

25. La art. 77 alin. (7) urmează de a indica din contul cui va fi 

recuperată reducerea admisă din costul expertizei. 

 

 

23. Se acceptă. 

 

 

 

24. Se acceptă conceptual. 

Textul art. 73 – 75 a fost revizuit. 

 

25. Nu se acceptă. 

Includerea unei astfel de prevederi nu ar mai 

însemna reducere. În cazul în care instituţia nu-şi va 

putea permite acordarea unor astfel de reduceri – nu 

le va acorda, mai ales că norma poartă un caracter 

permisiv, iar decizia de a realiza acest drept este a 

conducătorului instituţiei. 

8. Compania Naţională de Asigurări în 

Medicină 

 

26. La art. 78, după alin. (3) se completează cu un alineat nou (3
1
) cu 

următorul conţinut: 

(3
1
) Expertul judiciar beneficiază de asistenţă medicală în 

conformitate cu Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire 

la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.”. 

26. Se acceptă conceptual. 

Norma urmează a fi inclusă în textul art.  

9.  Mihail Gheorghiţă, profesor universitar 27. Art. 19 nu se încadrează în denumirea Legii date, trebuie exclus. 

Tendinţa autorilor de a înlocui constatările tehnico-ştiinţifice sau 

medico-legale cu expertiza extrajudiciară nu are rost şi necesită multe 

şi esenţiale modificări în legislaţie. Corect ar fi de adus înapoi în 

Legea dată prevederile despre constatările tehnico-ştiinţifice şi 

medico-legale, care în practică şi-au găsit locul şi destinaţia 

respectivă. 

 

 

 

 

 

 

28. Se consideră incorectă cerinţa art. 43, unde este stabilit, ca 

fiecare instituţie publică va crea comisiile sale de calificare şi 

evaluare, iar experţii din birouri să fie evaluaţi de comisia formată în 

cadrul Ministerului justiţiei. Se propune a crea doar 2 comisii - una în 

cadrul Ministerului justiţiei, care va evalua competenţa tuturor 

experţilor judiciari – atît din instituţii publice, cît şi din birouri şi alta 

în cadrul Centrului de Medicină Legală, care va califica şi va evalua 

experţii medico-legali. În aşa mod vor fi asigurare cerinţe unice, 

corecte şi eficiente de evaluare, ce va permite formarea unui 

contingent de experţi bine instruiţi şi calificaţi indiferent de locul de 

27. Nu se acceptă. 

Realizarea expertizelor extrajudiciare nu vor 

impune careva modificări ale legislaţiei, decît în 

partea ce se referă la statuarea costurilor acestor 

servicii. Totodată, menţionăm că aceasta nu 

presupune o înlocuire a constatărilor tehnico-

ştiinţifice. 

De asemenea, avînd în vedere că expertiza judiciară 

se efectuează conform aceloraşi metodologii, cu 

respectarea aceloraşi rigori referitoare la raportul de 

expertiză etc., art. 19 se încadrează în conceptul 

proiectului de lege. 

 

28. Nu se acceptă. 

Ministerul Justiţie nu va putea asigura constituirea 

comisiilor necesare pentru fiecare specializare de 

expertiză judiciară. Totodată, fiecare instituţie are 

dreptul să-şi constituie comisiile proprii, atîta timp, 

cît condiţiile generale de formare şi activare a 

comisiilor, precum şi cerinţele pentru obţinerea 

calificării de expert judiciar sunt unice şi sunt 

reglementate de lege. 
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activitate. La rîndul lor orice instituţie sau birou poate să-şi 

stabilească diferite forme interne de evaluare. 

 

 Serviciul de expertiză  

psihiatrico-legală IMSP, 

 Spitalul Clinic de Psihiatrie 

(Dna Silvia Gherasim, expert judiciar) 

29. În proiect urmează de indicat expres cine poate să efectueze 

expertize judiciare şi cînd o altă persoană poate fi recunoscută ca 

expert judiciar. 

 

30. La art. 80 din proiect se propune de a indica exact cine va asigura 

şi paza persoanelor arestate care se află în staţionar pentru efectuarea 

expertizei psihiatrice judiciare. Deoarece, se consideră că 

Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” nu vor putea asigura paza 

persoanelor indicate. 

 

31. Se propune de a prevedea expres în proiectul de lege cine va 

achita serviciile de expertiză extrajudiciară. 

29. Se acceptă. 
Propunerea se regăseşte în art. 11 alin. (2) din 

proiect. 

 

30. Nu se acceptă. 

Paza persoanelor aflate în arest nu face obiectul 

prezentei legi, care reglementează, de fapt, paza 

localurilor şi a bunurilor instituţiilor publice de 

expertiză judiciară.  

 

31. Se acceptă. 

 

 Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor 

Informaţionale de Stat „Registru””, 

Departamentul producere, 

Direcţia cercetări şi tehnologii de protecţie 

a documentelor 

32. În contextul dezbaterilor publice a proiectului „Legii cu privire la 

expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar” se menţionează că, 

Î. S. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”” este 

abilitată cu sarcinile de confecţionare, emitere şi examinare a actelor 

de identitate, documentelor de călătorie, de identificare a mijloacelor 

de transport şi de conducere auto din sistemul naţional de documente 

al Republicii Moldova. De asemenea, în cadrul întreprinderii sunt 

efectuate lucrări complexe de elaborare, implementare şi examinare a 

sistemelor informaţionale şi bazelor de date. Astfel, procesele date 

necesită efectuarea examinărilor extrajudiciare şi judiciare în 

domeniile tehnicii documentelor, a elementelor biometrice 

(dactiloscopice, grafoscopice, de portret), traseologice etc. Astfel, în 

această ordine de idei pe parcursul mai multor ani a fost creată o 

infrastructură şi funcţionează un mecanism cu antrenarea 

specialiştilor de performanţă în domeniul examinărilor date cu 

experienţă de mai mult de 25 de ani. Aceasta motivează intervenţia 

privind introducerea, ca derogare de la prevederile aliniatului (1) al 

art. 68, alături de alte forme de organizare a activităţii expertului 

judiciar, expertul să poată activa în calitate de angajat al 

Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat 

“Registru”” – unica instituţie de producere a documentelor din 

sistemul naţional şi de documentare a populaţiei Republicii Moldova. 

În contextul celor relatate, se propunem a modifica art. 68.  

Formele de organizare a activităţii experţilor judiciari, alin. (2) după 

cum urmează: 

 „(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1): 

    - expertul judiciar medico-legal îşi poate desfăşura activitatea în 

calitate de colaborator al Catedrei medicină legală a Universităţii de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; 

32. Nu se acceptă. 

Excepţia prevăzută la art. 68 este prevăzută doar 

pentru experţii medico-legişti. În rest, se remarcă 

faptul că proiectul de lege nu impune careva 

restricţii experţilor judiciari în partea ce se referă la 

desfăşurarea unei alte activităţi remunerate – cu 

respectarea, însă, a prevederilor privind organizarea 

activităţii.  

Faptul că Î. S. „Centrul Resurselor Informaţionale 

de Stat „Registru”” confecţionează documente, nu 

justifică includerea propunerii. Întreprinderea poate 

să îşi revizuiască statele de personal, încluzînd în 

lista acestora şi experţii judiciari privaţi – în acest 

caz, întreprinderea va deveni şi instituţie de 

expertiză judiciară.  
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   - expertul judiciar îşi poate desfăşura activitatea în calitate de 

angajat al Întreprinderii de Stat “Centrul Resurselor 

Informaţionale de Stat “Registru.”. 

 Gaibu Nicolae 

Florea Iurie     

Rusu Boris   

Mercaciov Vladimir  

Glodea Ilie  

Macarişin Serghei  

Breziţchi Alexandru  

Vacarenco Andrei 

 

33. În contextul dezbaterilor publice a proiectului “Legii cu privire la 

expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar” vă aducem la 

cunoştinţă, că Întreprinderea de Stat “Centrul Resurselor 

Informaţionale de Stat “Registru” este abilitată cu sarcinile de 

confecţionare, emitere şi examinare a actelor de identitate, 

documentelor de călătorie, de identificare a mijloacelor de transport 

şi de conducere auto din sistemul naţional de documente al 

Republicii Moldova. De asemenea, în cadrul întreprinderii sunt 

efectuate lucrări complexe de elaborare, implementare şi examinare a 

sistemelor informaţionale şi bazelor de date. Astfel, procesele date 

necesită efectuarea examinărilor extrajudiciare şi judiciare în 

domeniile tehnicii documentelor, a elementelor biometrice 

(dactiloscopice, grafoscopice, de portret), traseologice etc. Astfel, în 

această ordine de idei pe parcursul mai multor ani a fost creată o 

infrastructură şi funcţionează un mecanism cu antrenarea 

specialiştilor de performanţă în domeniul examinărilor date cu 

experienţă de mai mult de 25 de ani. Aceasta ne motivează să 

intervenim pentru a introduce, ca derogare de la prevederile 

aliniatului (1) al articolului 68, alături de alte forme de organizare a 

activităţii expertului judiciar, expertul să poată activa în calitate de 

angajat al Întreprinderii de Stat “Centrul Resurselor Informaţionale 

de Stat “Registru” – unica instituţie de producere a documentelor din 

sistemul naţional şi de documentare a populaţiei Republicii Moldova. 

În contextul celor relatate, propunem a modifica articolul 6.  Formele 

de organizare a activităţii experţilor judiciari, alineatul (2) după cum 

urmează: 

 „(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1): 

 - expertul judiciar medico-legal îşi poate desfăşura activitatea în 

calitate de colaborator al Catedrei medicină legală a Universităţii de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; 

 - expertul judiciar îşi poate desfăşura activitatea în calitate de 

angajat al Întreprinderii de Stat “Centrul Resurselor 

Informaţionale de Stat “Registru”. 
 

34. În proiect este introdusă noţiunea de „expertiză 

extrajudiciară”, dar nu este definit clar ce este aceasta, care sunt 

obiectele ei şi cine îndeplineşte expertiza extrajudiciară. În 

acelaşi timp sunt prevăzute următoarele momente, la părerea 

noastră incorecte: 

 Articolul 19. Expertiza extrajudiciară 

33. Nu se acceptă. 

Excepţia prevăzută la art. 68 este prevăzută doar 

pentru experţii medico-legişti. În rest, se remarcă 

faptul că proiectul de lege nu impune careva 

restricţii experţilor judiciari în partea ce se referă la 

desfăşurarea unei alte activităţi remunerate – cu 

respectarea, însă, a prevederilor privind organizarea 

activităţii.  

Faptul că Î. S. „Centrul Resurselor Informaţionale 

de Stat „Registru”” confecţionează documente, nu 

justifică includerea propunerii. Întreprinderea poate 

să îşi revizuiască statele de personal, încluzînd în 

lista acestora şi experţii judiciari privaţi – în acest 

caz, întreprinderea va deveni şi instituţie de 

expertiză judiciară. 

Or, reieşind din argumentele prezentate, ar fi 

oportună reglementarea activităţii de expertiză 

judiciară în cadrul întreprinderii, dar nu a experţilor 

„particulari” din cadrul acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Nu se acceptă. 

Elaborarea unui act normativ suplimentar pentru 

reglementarea expertizei extrajudiciare nu este 

necesar, întrucît, aceasta  - ca şi realizare - 

presupune, de fapt, aceeaşi expertiză judiciară, 

diferenţa fiind doar în valoarea juridică a 
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(4) După efectuarea expertizei extrajudiciare, cercetările şi 

concluziile se expun într-un raport de expertiză extrajudiciară, 

căruia i se aplică corespunzător prevederile stabilite de prezenta 

lege pentru raportul de expertiză judiciară şi care se prezintă 

persoanei care a solicitat efectuarea expertizei extrajudiciare. 

(5) Expertiza extrajudiciară poate servi drept material auxiliar în 

formularea unei plângerii.  

 Articolul 36. Raportul de expertiză judiciară  

(2) Raportul de expertiză este valabil dacă sunt respectate cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) laboratorul în care a fost efectuată expertiza judiciară este 

autorizat şi actul de autorizare este valabil; 

b)  cercetările sunt efectuate pentru specialitatea de expertiză 

judiciară pentru care laboratorul este autorizat; 

c) expertiza este efectuată prin metode şi metodologii aprobate; 

d) expertiza este efectuată cu aparataj standardizat, pentru 

expertizele judiciare care se efectuează cu utilizarea aparatajului, 

mijloacelor tehnice sau a altui utilaj;  

e) expertiza este efectuată de un expert judiciar inclus în Registrul 

de stat al experţilor judiciari sau de către o persoană recunoscută 

în calitate de expert judiciar în cauza dată de către ordonatorul 

expertizei. 

Astfel, în primul rând este diminuată importanţa expertizei 

extrajudiciare (doar la formularea plângerii), deşi îndeplinirea ei este 

permisă doar expertului judiciar. Lipsa prevederilor concrete la acest 

compartiment va servi un instrument sigur ce oferă posibilitatea 

monopolizării oricărei activităţi de cercetare cu prestare servicii prin 

clasificarea ei ca expertiză extrajudiciară. 

Propunem (luând în consideraţie denumirea Legii) excluderea 

tuturor prevederilor şi referirilor la expertiza extrajudiciară cu 

elaborarea şi prezentarea altui act normativ ce ar reglementa 

clar activitatea de expertiză extrajudiciară, sau a prelucra 

suplimentar proiectul Legii şi a definitiva clar toate prevedere, ce 

se referă la expertiza extrajudiciară. 

 

35. În proiectul legii este prevăzută procedura de evaluare 

periodică obligatorie a performanţelor experţilor judiciari. 

Articolul 55. Evaluarea performanţelor experţilor judiciari  

(1) Activitatea şi performanţele experţilor judiciari se supun 

evaluării periodice obligatorii în scopul stabilirii gradului de 

corespundere a experţilor judiciari calităţii pe care o deţin, a 

nivelului de cunoştinţe şi aptitudini profesionale ale experţilor 

judiciari, a abilităţilor de aplicare a cunoştinţelor teoretice de către 

rezultatelor acesteia.  

Mai mult ca atît, autorul nu a avut intenţia de a 

reglementa expertiza extrajudiciară, dar, tocmai, 

expertiza judiciară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Nu se acceptă. 

Instituirea unei proceduri de evaluare periodică este 

indispensabilă pentru asigurarea unor servicii de 

expertiză judiciară calitative. Faptul că, 

actualmente, procedura de evaluare are loc formal, 

nu înseamnă că este judicios de a exclude instituţia 

evaluării, dar de a institui reglementări care să 

justifice efectuarea unei evaluări obiective şi 
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aceştia, identificării deficienţelor şi aspectelor forte în activitatea 

experţilor judiciari, precum şi sporirii eficienţei activităţii experţilor 

. În acelaşi timp este stabilită procedura evaluării extraordinare: 

(6) Expertul judiciar poate fi supus evaluării performanţelor în mod 

extraordinar, înainte de expirarea a 5 ani de la ultima evaluare, în 

următoarele cazuri: 

a) la angajare într-o instituţie publică  de expertiză judiciară, dacă a 

activat anterior în cadrul unui birou de expertiză judiciară şi de la 

ultima evaluare au trecut mai mult de 2 ani; 

b) a contestat rezultatul evaluării ordinare; 

c) nu s-a prezentat motivat la evaluarea ordinară; 

d) în cazul identificării încălcărilor metodologiei de efectuare a 

expertizei judiciare. 

Luând în consideraţie practica desfăşurării evaluărilor periodice a 

experţilor judiciari din Republica Moldova, precum şi experienţa 

atribuirii calificării de expert judiciar în alte ţări (ex.: Ordonanţa 

Guvernului României nr. 2 din 21 ianuarie 2000 “Privind 

organizarea activităţii de expertiza tehnica judiciara si 

extrajudiciara”), o considerăm absolut inutilă, care în cadrul 

Instituţiei se desfăşoară de regulă formal, şi poate servi doar ca 

instrument pentru înlăturarea persoanelor incomode de la activitatea 

de expert judiciar. Considerăm absolut suficientă prevederea legală 

de efectuare a evaluărilor extraordinare conform punctelor 6 

aliniatele a) şi d) (a) la angajare într-o instituţie publică  de expertiză 

judiciară, dacă a activat anterior în cadrul unui birou de expertiză 

judiciară şi de la ultima evaluare au trecut mai mult de 2 ani; d) în 

cazul identificării încălcărilor metodologiei de efectuare a expertizei 

judiciare.). De asemenea, evaluarea poate fi desfăşurată la solicitarea 

expertului, în caz când solicită majorarea gradului de calificare pe 

care îl deţine. 

Propunem a exclude din proiect toate prevederile ce ţin de 

desfăşurarea evaluării periodice a experţilor judiciari cu 

păstrarea doar a evaluării iniţiale şi celor extraordinare.  

 

36. În proiectul Legii este prevăzută noţiunea de laborator de 

expertiză judiciară: 

Articolul 2. Noţiuni 

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni se definesc astfel: 

- laborator de expertiză judiciară – local sau încăpere a unei 

instituţii în care se efectuează expertiza judiciară şi care este 

prevăzută cu instalații speciale, aparate și instrumente pentru 

realizarea cercetărilor sau amenajat într-un alt mod, conform 

specialităţii de expertiză judiciară corespunzătoare;  

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Nu se acceptă. 

O condiţie a legalităţii şi conformităţii rezultatelor 

unor cercetări este ca laboratorul în care au fost 

efectuate să fie utilat, amenajat conform cercetărilor 

care se efectuează în cadrul acestuia. Conformitatea 

laboratorului se atestă prin certificatul de acreditare 

al său. Astfel, textul proiectului a fost uniformizat, 

astfel, încît se prevede că laboratoarele trebuie să 

fie acreditate conform genurilor de expertiză 
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În acelaşi timp, prevederile şi cerinţele stipulate faţă de laboratoarele 

de expertiză judiciară în textul legii sunt diverse şi neclare: 

 Articolul 14. Locul şi condiţiile efectuării expertizei judiciare 

(1) Cercetările şi investigaţiile realizate în cadrul expertizei judiciare 

se efectuează în laboratoare acreditate, corespunzător genului de 

expertiză efectuată. 
 Articolul 36. Raportul de expertiză judiciară  

(2) Raportul de expertiză este valabil dacă sunt respectate cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) laboratorul în care a fost efectuată expertiza judiciară este 

autorizat şi actul de autorizare este valabil; 

 Articolul 71. Înregistrarea birourilor de expertiză judiciară 

(2) Expertul judiciar poate participa la înregistrarea unui birou de 

expertiză judiciară în calitate fondator sau asociat doar după 

confirmarea, deţinerii dreptului de folosinţă a unui laborator 

autorizat şi specializat, care să asigure desfăşurarea activităţii 

conform specialităţii de expertiză judiciară pentru care a fost 

calificat. 

Articolul 72. Radierea birourilor de expertiză judiciară din Registrul 

de stat al birourilor individuale şi asociate de expertiză judiciară 

Radierea birourilor de expertiză judiciară din Registrul de stat al 

birourilor individuale şi asociate de expertiză judiciară se efectuează 

de către Ministerul Justiţiei în următoarele cazuri: 

d) în cazul pierderii dreptul de folosinţă a laboratorului de expertiză 

judiciară, de către toţi experţii judiciari fondatori ai biroului de 

expertiză judiciar. 

 Articolul 73. Laboratoarele de expertiză judiciară 

(1) Activitatea de efectuare a expertizelor judiciare se desfăşoară în 

cadrul laboratoarelor instituţiilor publice de expertiză judiciară, 

laboratoarelor publice sau private de specialitate sau în cadrul 

laboratoarelor private specializate de expertize judiciare (toate 

numite în continuare laboratoare de expertiză judiciară), autorizate 

oficial în rezultatul evaluării şi acreditării conform standardelor 

naţionale . 

(2) Autorizarea laboratoarelor de expertiză judiciară presupune 

recunoaşterea oficială a capacităţii şi competenţei tehnico-ştiinţifice 

a acestora de a efectua expertize judiciare la solicitarea 

ordonatorilor de expertiză în specialitatea de expertiză judiciară 

solicitată. 

 Articolul 74. Autorizarea laboratoarelor de expertiză judiciară 

(1) Criteriile şi cerinţele faţă de laboratoarele de expertiză judiciară 

la evaluarea şi acreditarea acestora se referă la:  

judiciară care se efectuează în cadrul său.  
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a) evaluarea capacităţii tehnico-materiale a laboratorului, necesară 

pentru a efectua expertize pe anumite specialităţi; 

b) verificarea îndeplinirii condiţiilor legale privind autorizarea şi 

competenţa experţilor judiciari ai laboratorului, pentru a putea 

efectua anumite expertize judiciare pe anumite specialităţi; 

c) verificarea îndeplinirii cerinţelor privind asigurarea respectării 

circuitului documentelor, arhivarea şi păstrarea lor, precum şi 

pentru asigurarea păstrării obiectelor supuse expertizei judiciare. 

(2) Procedura de autorizare a laboratoarelor de expertiză judiciară 

şi de evaluare periodică a acestora este reglementată prin 

regulament aprobat de Guvern sau prin alte acte normative de 

specialitate. 

(3) Condiţiile minime pentru autorizarea laboratoarelor de 

expertiză judiciară sunt stabilite de Guvern. 

 Articolul 75. Laboratoarele private de expertiză judiciară 

(1) Laboratoarele private de expertiză judiciară pot fi constituite 

individual, având ca fondator un expert judiciar sau un birou de 

expertiză judiciară sau prin asociere, având ca fondatori doi sau mai 

mulţi experţi judiciari sau birouri de expertiză judiciară şi trebuie să 

corespundă condiţiilor minime stabilite în conformitate cu 

prevederile art. 74 alin. (3). 

(2) Procedura de fondare, autorizare şi evaluare periodică, precum 

şi activitatea laboratoarelor private de expertiză judiciară sunt 

reglementate prin regulamentul prevăzut la  art. 74 alin. (2). 

 

Toate prevederile enumerate provoacă imposibilitatea înregistrării 

biroului (art.71), care solicita la aceasta prezenţa Laborator autorizat 

şi specializat, dar şi fac imposibilă funcţionarea oricărei subdiviziuni 

(instituţie sau birou), deoarece Laboratoare trebuie să fie acreditare 

corespunzător genurilor de expertize judiciare, Laboratoare trebuie 

să fie autorizate oficial în rezultatul evaluării şi acreditării conform 

standardelor naţionale şi autorizarea laboratoarelor de expertiză 

judiciară presupune recunoaşterea oficială a capacităţii şi 

competenţei tehnico-ştiinţifice. 

Luând în consideraţie propunem a exclude oricare cerinţe faţă de 

Laboratoarele de expertiză privind evaluarea, acreditarea sau 

atestarea lor din următoarele motive: 

- expertul judiciar, indiferent de forma de organizare a activităţii, 

va putea îndeplini expertizele competent şi pe deplin doar în cazul 

competenţei suficiente profesionale şi prezenţei bazei tehnico-

materiale corespunzătoare. Corectitudinea şi plenitudinea îndeplinirii 

a cercetărilor poate fi analizată şi contestată la orice etapă şi servi ca 

motiv pentru o evaluare extraordinară a expertului judiciar. Doar prin 
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interes profesional este posibilă asigurarea bazei tehnico-materiale 

adecvate, iar impunerea unor cerinţe din start exagerate poate duce 

doar la distrugerea corpului de experţi judiciari particulari; 

- desfăşurarea acreditării laboratoarelor de expertiză (sau mai 

corect al birourilor) în sensul prevăzut de Legea privind nr.235 din 

01.12.2011  privind activităţile de acreditare şi de evaluare a 

conformităţii poate fi desfăşurată doar pentru ridicarea calităţii 

lucrărilor de expertiză în scopul ridicării prestigiului pe piaţă, şi doar 

de către unicul organism de acreditare din Republica Moldova 

MOLDAC.  

 

 

 

Ministru                                                                                                     Oleg EFRIM 
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