
1 

 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor  

la proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar 
(în baza avizelor la proiect) 

 
Nr.  Autoritatea emitentă Conţinutul obiecţiei, propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

1. Ministerul Finanţelor 1. Implementarea prevederilor proiectului dat, presupune alocarea 

mijloacelor financiare suplimentare pentru asigurarea calităţii unor 

servicii de expertiză judiciară, achiziţionarea de echipament pentru 

cercetări la efectuarea expertizei juridice, construcţia unui sediu nou 

al Centrul Naţional de Expertiză Judiciară, conform cerinţelor, 

normelor şi standardelor europene, organizarea unei subdiviziuni 

responsabile de administrarea domeniului de expertiză judiciară, etc., 

pe cînd fundamentarea economico-financiară din nota informativă a 

proiectului de lege nu argumentează cheltuielile date, fapt ce face 

dificilă expunerea privind impactul financiar a noilor reglementări 

asupra bugetului de stat. 

Prin urmare, în contextul art. 20 lit. d) din Legea nr.780-XV din 27 

decembrie 2001 privind actele legislative, se solicită ca Ministerul 

Justiţiei să revadă conţinutul acestui compartiment din nota 

informativă şi să-l completeze cu calcule şi estimări detaliate privind 

cheltuielile care urmează a fi efectuate întru implementarea acestui 

proiect şi impactul acestora asupra bugetului de stat. 

 

 

1. Se acceptă conceptual. 

Aşa cum s-a remarcat, realizarea obiectivelor Legii cu privire la 

expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, adică implementarea 

acesteia, presupune alocarea de mijloace financiare pentru: asigurarea 

calităţii unor servicii de expertiză judiciară; achiziţionarea de echipament 

pentru cercetări la efectuarea expertizei juridice pentru instituţiile publice 

de expertize judiciare; construcţia unui sediu nou al Centrul Naţional de 

Expertiză Judiciară, conform cerinţelor, normelor şi standardelor 

europene; organizarea unei subdiviziuni responsabile de administrarea 

domeniului de expertiză judiciară, etc. 

Este adevărat că Nota informativă la proiect nu indică la calcule exacte, 

dar acestea nici nu pot fi efectuate la această etapă. Or, sumele necesare 

pentru finanţarea fiecărei acţiuni sunt în dependenţă directă de tipul 

expertizelor pe care le execută instituţiile publice, respectiv, de 

metodologia utilizată (tehnologie, re-agenţi, etc.), de numărul de experţi 

care activează în cadrul instituţiei etc. 

Totodată, menţionăm că pentru acţiuni precum: achiziţionarea 

echipamentului modern necesar pentru cercetări şi investigaţii în 

procesul efectuării expertizelor judiciare, construcţia unui sediu nou 

pentru Centrul Naţional de Expertize Judiciare conform cerinţelor, 

normelor şi standardelor europene (cu condiţii şi cerinţe de mediu 

precum energie electrică, încălzire, apă-canalizare, ventilare, etc.) ce 

corespund sediilor înzestrate cu laboratoare specializate (fizică, chimie, 

balistică, radiologie etc.) etc., costurile au fost estimate şi prezentate, atît 

Guvernului, cît şi Parlamentului  la etapa promovării Planului de acţiuni 

de implementare a Strategiei. Respectiv, statul şi-a asumat aceste 

cheltuieli.  Totuşi, în pofida cheltuielilor necesare pentru realizarea 

prevederilor legii, proiectul vine doar să stabilească rigorile acceptată de 

întreaga comunicate europeană pentru ceea ce presupune expertiză 

judiciară, statut al expertului judiciar.   

2. În art. 23 se propune de modificat sintagma „privind ocrotirea 

sănătăţii” cu sintagma „în vigoare”. 
2.  Se acceptă. 

 

3. La art. 51 alin. (1), de exclus lit. h), deoarece condiţiile de 

remunerare a expertului judiciar care îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul unui birou de expertiză juridică sunt reglementate de art. 78 

din proiect, iar a experţilor judiciari care activează în instituţiile 

3. Se acceptă conceptual. Totuşi, se consideră oportun de a păstra în 

calitate de drept al expertului judiciar – dreptul la remunerare pentru 

expertiza judiciară efectuată, fără a indica însă modul de plată a acesteia, 

care, aşa cum s-a remarcat, este reglementat la art. 78 şi 81. 
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publice de expertiză judiciară, respectiv, de art.81.  

4. În art. 56 şi 75 de înlocuit sintagma „regulamentul prevăzut” 

prin sintagma „prevederile prevăzute”. 
4. Nu se acceptă. 

Or, intenţia autorului este de a face trimitere nemijlocit la regulamentele 

despre care se menţionează în articolele indicate.   

5. Totodată, la art. 71 alin. (5) nu este clar cum a fost stabilită taxa 

de înregistrare a biroului de expertiză judiciară în cuantum de 20 de 

unităţi contravenţionale. 

 

5. Taxa de înregistrare a biroului de expertiză judiciară stabilită la art. 71 

alin. (5) din proiectul de lege este analogă taxei de eliberare a licenţei 

pentru avocaţi. 

6. Art. 76 va avea următorul cuprins: 

„Instituţiile publice de expertiză judiciară sunt finanţate din contul 

mijloacelor bugetului de stat şi din alte surse neinterzise de 

legislaţie.”. 

6. Se acceptă. 

 

7. La art. 77, în partea ce ţine de plata pentru serviciile de 

efectuare a expertizei judiciare de către instituţiile publice, 

menţionăm că, prevederile în acest sens vor fi formulate ţinînd cont 

de stipulările prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr.847 din 24 

mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar. 

 

7.Se acceptă. 

Prevederile art. 77 nu reprezintă novaţii pentru cadrul legislativ referitor 

la plata pentru expertizele judiciare. Normele respective se regăsesc, atît 

în Legea nr. 1086 nr. 1086 din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza 

judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, care urmează 

să fie abrogată, la intrarea în vigoare a noii legi, cît şi în Codul de 

procedură civilă (art. 92) şi Codul de procedură penală (art. 143 alin. 

(2)). Ceea ce propune art. 77 este doar schimbarea mecanismului de 

achitare din contul bugetului de stat a expertizelor judiciare în cauzele 

penale. Or, în prezent, legislaţia statuează că, în cauzele penale, 

expertizele se efectuează din contul bugetului de stat, nespecificînd, însă, 

cui îi sunt acordate sumele respective, în practică acestea alocîndu-se 

instituţiilor de expertiză judiciară. Avînd în vedere că, în prezent, 

ordonatorii expertizelor judiciare în cauzele penale dispun abuziv 

efectuarea expertizelor judiciare, s-a considerat oportun de a schimba 

mecanismul, astfel, responsabilizînd actorii cu drept de dispunere a 

expertizelor judiciare (care sunt şi ei agenţi ai statului) în procesul de 

cheltuire a mijloacelor din surse publice. 

8. La art. 80 se propune o nouă redacţie: 

„Paza localurilor şi a bunurilor instituţiilor publice de expertiză 

judiciară este asigurată, din contul alocaţiilor instituţiilor date 

prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv, de către subdiviziunile 

specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.”. 

8. Se acceptă. 

 

9. La art. 81 alin. (1), se consideră oportun de substituit sintagma 

„Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar” cu sintagma „cadrul normativ-legal în 

vigoare”, întrucît Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 

reglementează condiţiile generale de salarizare, iar condiţiile 

specifice sunt stipulate în Hotărîrea Guvernului nr.122 din 07 

februarie 2007 „Privind salarizarea personalului din domeniul 

9. Se acceptă conceptual. 

Totuşi, se încearcă de a fugi de expresii foarte generale, astfel, încît, 

pentru a face trimitere şi la hotărîrea de Guvern indicată de către autorul 

propunerii, se propune completarea normei de la art. 81 alin. (1) cu textul 

„precum şi de cadrul normativ secundar conex”.  
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expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-

legale”. 

10. Concomitent, se menţionează că, prevederile art. 86 alin. (2) 

lit. c), nu se susţin din următoarele considerente.   

În Legea bugetului de stat pe anul 2014, cît şi în cadrul bugetar pe 

termen mediu 2014 -2016 nu au fost planificate mijloace financiare 

necesare pentru asigurarea acestei norme, precum şi majorarea 

numărului de unităţi pentru Ministerul Justiţiei. 

În această ordine de idei, ţinînd cont că gestionarea mijloacelor 

bugetare ale instanţelor judecătoreşti au fost transferate de la 

Ministerul Justiţiei la Consiliul Superior al Magistraturii, iar conform 

articolului 55 (1) din Legea nr.514-XII din 06 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească, Ministerul Justiţiei exercită controlul 

asupra judecătoriilor şi Curţilor de apel doar în probleme 

organizatorice, urmează de revăzut statutul Departamentului de 

administrare judecătorească din subordinea Ministerului Justiţiei. În 

acest context, întru asigurarea unei bune administrări a domeniului 

de expertiză judiciară şi a unei bune funcţionări a Centrului Naţional 

de Expertiză Judiciară de pe lîngă Ministerul Justiţiei, reieşind din 

competenţele funcţionale, propunem revizuirea structurii şi statutului 

Departamentului de administrare judecătorească precum şi a 

Centrului Naţional de Expertiză Judiciară şi crearea, în limita 

cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2014 şi numărului de 

unităţi stabilit pentru Ministerul Justiţiei, în cadrul aparatului central 

al Ministerului Justiţiei a unei subdiviziuni responsabile de 

executarea prevederilor enumerate mai sus şi a unei subdiviziuni 

responsabile de administrarea domeniului de expertiză judiciară. 

 

Luînd în consideraţie cele expuse, se propune revizuirea 

proiectului de lege prezentat prin prisma obiecţiilor şi propunerilor 

enunţate. 

10. Se acceptă. 

Totuşi, preluarea unor atribuţii suplimentare absolut noi pentru 

Ministerul Justiţiei presupune anumite investiţii 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. 

 

2. Ministerul Sănătăţii Se propune următoarele modificări: 

11. La art. 40 alin. (1) lit. d), în expresia „pentru obţinerea 

calităţii de expert judiciar în domeniul expertizei medico-legale sau 

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

studii postuniversitare de rezidenţiat” după termenul rezidenţiat a se 

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

instruire postuniversitară pentru specialiştii din laboratoarele medico-

legale. 

 

11. Se acceptă. 

 

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

expertiză judiciară acreditată din Republica Moldova sau dintr-un alt 

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

12. Se acceptă. 
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13. La art. 68 alin. (1), se propune completarea lit. a) cu „și 

catedrei Medicină legală a USMF „Nicolae Testemițanu”, întrucît 

acești specialiști sunt atestați în calitate de experți, sunt incluși în 

Registrul de stat al experților judiciari și execută, inclusiv în temeiul 

Regulamentului Centrului de Medicină Legală (aprobat prin Hotărîre 

de Guvern nr.58 din 04.02.2010), cele mai complicate expertize 

medico-legale. 

13. Se acceptă. 

Prevederea a fost inclusă într-un alineat separat – alin. (2) – al art. 68. 

3.  

 

Ministerul Economiei Se comunică următoarele obiecţii şi propuneri: 

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

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

14. Se acceptă. 

 

15. La art.13 alin. (2), întru disciplinarea experţilor judiciari, 

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

efectuare a expertizei şi de cîte ori acesta poate fi prelungit.  

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

posibilităţii instituirii unor alte posibilităţi complementare de 

sancţionare a expertului. 

 

15. Nu se acceptă. 

Factorii care determină fixarea unui termen sau altul sunt expres indicaţi 

în alin. (1) al art. 13. Respectiv, reieşind din existenţa unora sau altora, 

ordonatorul va decide asupra necesităţii prelungirii şi a termenului de 

prelungire. 

Nu este clar la care alte modalităţi de sancţionare alternativă se referă 

autorul propunerii, respectiv propunerea nu poate fi reflectată în proiect. 

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

completat cu cuvîntul „ motivat". 
16. Nu se acceptă. 

Completarea nu este necesară, întrucît norma de la lit. a) indică expres 

situaţiile în care restituirea poate să aibă loc. Respectiv, în cazul unei 

restituiri nemotivate – aceasta nu va fi acceptată. 

17. Se consideră defectuoasă redacţia 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 însoţite de senzaţii de durere, dar acestea nu sunt puternice, sau 

dacă acestea nu au efect negativ asupra sănătăţii - acestea sunt 

permise. Se consideră necesară excluderea cuvîntului „puternice" şi 

sintagma „care pot avea efecte negative asupra sănătăţii precum", 

astfel asigurîndu-se o examinare inofensivă în cadrul expertizei. 

17. Nu se acceptă. 

Fără a ne referi la expertiza judiciară medico-legală, se cunoaşte că unele 

investigaţii medicale de rutină sunt însoţite uneori de senzaţii de 

disconfort sau chiar de durere uşoară, dar fără de care ar fi imposibilă 

diagnosticarea persoanei. Cele menţionate sunt valabile şi pentru obiecţia 

ce se referă la „care pot avea efecte negative asupra sănătăţii”.  

 

18. La art.40 alin. (2) lit. a) a proiectului, se recomandă 

concretizarea termenului „declarată vinovată" prin completare cu 

sintagma „prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de 

judecată ". 

18. Nu se acceptă. 

Uneori vinovăţia persoanei se constată prin ordonanţă a procurorului, 

procesul încetînd la faza urmăririi penale. În cazul acceptării propunerii 

prezentate, cazurile respective ar putea rămîne pe din afară. 

19. La art. 40 alin. (2) lit. b) - c) se recomandă evidenţierea 

motivelor care sunt considerate compromiţătoare, sau de a face o 

menţiune privind norma legală care stabileşte care sunt acestea. 

19. Norma a fost modificată, expresia fiind exclusă din textul acesteia. 

 

 

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

necesară plafonarea cuantumului acesteia sau reglementarea unei 

metodologii de calcul. 

 

20. Se acceptă conceptual. 

Totuşi, 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. 

21. Cu referire la prevederile Capitolului IV a proiectului 

„Licenţierea expertului judiciar ", ţinem să menţionăm faptul că, 
21. Nu se acceptă. 

Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 reglementează genurile activităţii de 
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genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere şi 

autorităţile abilitate cu dreptul de a emite licenţe, sunt stabilite de 

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

contextul Capitolului IV & proiectului în redacţia prezentată, 

urmează a fi operate amendamentele de rigoare la Legea 

nr.451/2001. 

întreprinzător care sunt supuse reglementării prin licenţiere. Or, 

activitatea de expertiză judiciară nu este o activitate de întreprinzător. 

 

 

22. La art. 50 alin. (2), la sfîrşit urmează a fi completat cu 

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

Propunerea nu se încadrează organic în textul normei, necorespunzînd 

sensului acesteia. 

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

aplică doar experţilor judiciari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

unui birou de expertiză judiciară. Considerăm oportună aplicarea 

prevederilor în cauză şi experţilor judiciari care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul unei instituţii publice. 

 

23. Norma de la lit. g) a art. 58 la care se face referinţă a fost exclusă 

lista abaterilor disciplinare privind activitatea de expertiză judiciară.  

 

24. 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. 

24. Nu se acceptă. 

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

 

25. Cu referire la prevederile art. 86 alin. (2) pct. 2) lit. c) al 

proiectului ţinem să evidenţiem faptul că, propunerea cu privire la 

majorarea efectivului limită al unei autorităţi publice centrale de 

specialitate, trebuie să conţină indispensabil o argumentare 

judicioasă, raportată inclusiv la practica internaţională, privind 

necesitatea imperioasă constituirii acesteia şi a numărului de personal 

preconizat, cît şi argumentare economico-financiară a cheltuielilor 

necesare pentru implementarea proiectului în conformitate cu 

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

bugetare necesare pentru asigurarea activităţii instituţiei) şi art.ll al 

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

bugetar, care ar oferi o forţă probantă iniţiativei înaintate. 

Totodată, ţinînd cont de constrîngerile bugetare existente şi 

condiţionalităţile şi principiile FMI şi a altor parteneri externi de 

dezvoltare, precum şi angajamentele din Programul de activitate al 

Guvernului ce ţin de implementarea reformei în administraţia publică 

centrală, în condiţiile unui buget de stat auster, propunerea de 

majorarea efectivului limită al unei autorităţi publice centrale de 

specialitate, este inacceptabilă. 

Prin urmare, coordonarea activităţii experţilor judiciari urmează a fi 

efectuată în limita personalului disponibil la moment conform 

statului de personal aprobat. 

25. Se conceptual. 

Totuşi, preluarea unor atribuţii suplimentare absolut noi pentru 

Ministerul Justiţiei presupune anumite investiţii 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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4. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

26. Se informează despre susținerea proiectului integral. 

 

26. - 

 

5. Ministerul Apărării 27. Comunică lipsă de obiecţii sau propuneri. 27. - 

6. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

28. Comunică lipsă de obiecţii sau propuneri. 28. - 

7. Ministerul Muncii, Protecţiei  

Sociale şi Familiei   

29. Comunică lipsa propunerilor sau obiecţiilor pe marginea  

proiectului vizat. 

29. - 

8. Serviciul de Informaţii şi 

Securitate 

30. Ţinînd cont de faptul că unele instituţii publice de expertiză 

judiciară pot avea statut special şi forţe proprii de realizare a pazei 

localurilor şi bunurilor, cum ar fi Centrul Naţional Anticorupţie, 

Serviciul de Informaţii şi Securitate, se propune reformularea art. 

80 din proiect, prin excluderea realizării pazei instituţiei publice de 

expertiză judiciară exclusiv de către MAI. 

30. Nu se acceptă. 

CNA nu a prezentat obiecţii vizavi de norma respectivă. Plus norma de 

la art. 80 a fost modificată, astfel, încît, paza localurilor şi a bunurilor 

instituţiilor publice de expertiză judiciară este asigurată, din contul 

alocaţiilor instituţiilor respective în bugetul de stat pentru anul respectiv, 

de către Întreprinderea de Stat „Servicii pază”. 

9. Procuratura Generală Apreciind necesitatea elaborării proiectului de lege care urmăreşte 

revizuirea cadrului normativ în scopul asigurării sporirii capacităţilor 

şi reconsiderarea locului şi rolului instituţiilor de expertiză judiciară 

şi al experţilor judiciari, se intervine cu unele propuneri în vederea 

îmbunătăţirii lui şi lichidării unor neconcordanţe:  

31. La art.2, art.11 alin.(1), art.12 alin.(1) și art.19 alin.(3) se 

propune înlocuirea sintagmei „organismul şi psihicul uman” cu 

cuvintele: „corpul şi psihicul uman”. Cuvîntul „organism”, folosit în 

înţelesul acestui proiect de lege, semnifică totalitatea organelor şi a 

părţilor indisolubile legate între ele ale unei fiinţe vii, adică are 

sensul de corp viu, pe cînd obiect material al expertizelor medico-

legale poate să-l constituie şi un cadavru – corpul unui om mort.   

31. Se acceptă. 

 

32. La art. 7 alin. (2) este necesar de exclus cuvîntul „careva”. 

Utilizarea pronumelui nehotărît careva în expresia „Activitatea de 

expertiză judiciară se înfăptuieşte fără careva imixtiune” nu se 

încadrează în normele literare, pentru că acest cuvînt nu este folosit 

ca pronume, ci ca adjectiv, caracterizînd un substantiv. 

Astfel, propunem următoarea redacţie al alin.(2) din art.7: 

„Activitatea de expertiză judiciară se înfăptuieşte fără nici o 

imixtiune.”. 

32. Se acceptă. 

 

33. Concomitent, întru dezvoltarea principiului independenţei 

expertului judiciar, care trebuie să fie absolută, fapt ce derivă din 

obligaţiile acestuia de a ţine seama de toate cazurile de 

incompatibilitate, abţinere şi recuzare a sa, prevăzute de legislaţia de 

procedură, precum şi alte reglementări normative, se propune 

completarea art. 52 alin.(1) lit. g), după cuvîntul „expertizei,” cu 

sintagma „cînd se află în situaţia de incompatibilitate, prevăzută la 

33. Nu se acceptă. 

Existenţa unei situaţii de incompatibilitate nu permite desfăşurarea 

activităţii de expert judiciar/deţinerea statutului de expert judiciar, per 

ansamblu. Or, norma de la art. 52 alin. (1) lit. g) se referă la 

imposibilitatea efectuării unei expertize concrete şi nu la imposibilitatea 

deţinerii statutului de expert judiciar.  
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art.50, precum şi”. 

34. De asemenea, se consideră că, atunci cînd este afectată 

independenţa expertului judiciar, acesta urmează să-şi anunţe 

conducătorul instituţiei de expertiză judiciară, fie urmează să se 

adreseze în mod direct organului de urmărire penală.  

În această ordine de idei, se propune ca art. 52 alin. (1) să fie 

completat cu  litera h
1
) cu următorul cuprins: 

„h
1
) să comunice conducătorului instituţiei de expertiză judiciară 

sau să sesizeze organul de urmărire penală competent, despre faptul 

că i se cere sau că este forţat să acţioneze ilegal sau în contradicţie cu 

normele de conduită, despre oricare alte presiuni exercitate la 

desfăşurarea activităţii de expertiză judiciară;”. 

34. Se acceptă. 

Norma propusă a fost inclusă în textul art. 52 ca un alineat nou – alin. 

(3). 

 

35. În contextul ideii de la pct. 19, de asemenea, se propune ca 

art.18 să fie completat cu  litera f) cu următorul cuprins: 

„f) să sesizeze organul de urmărire penală competent, despre orice 

presiuni exercitate la desfăşurarea activităţii de expertiză judiciară cu 

scopul de a influenţa emiterea raportului de expertiză judiciară.”. 

 

 

35. Se acceptă. 

 

36. Se consideră necesar ca pe pagina de internet a Ministerului 

Justiţiei să fie publicată lista experţilor care au dreptul de a exercita 

profesia de expert judiciar. 

În acest sens propunem completarea art. 49 cu alineatul (2) cu 

următorul cuprins : 

„(2) Lista nominală a experţilor judiciari, cu datele de identificare, 

întocmită pe specialităţi, se publică anual pe pagina web a 

Ministerului Justiţiei.”. 

Această modificare se propune, deoarece nu se impune publicarea 

listei persoanelor care au dreptul de a exercita profesia de expert 

judiciar în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, aducerea la 

cunoştinţa publică şi caracterul oficial, urmînd a fi asigurat prin 

publicarea pe pagina web a Ministerului Justiţiei, în aceast mod fiind 

realizată şi actualizarea permanentă a acestuia, în scopul bunei 

desfăşurări a activităţii organelor judiciare. 

36. Se acceptă. 

Pentru a asigura actualitatea informaţiei publicate pe pagina web a 

Ministerului Justiţiei, se propune publicarea Registrului, nu doar a unei 

liste anuale. 

 

37. Se propune completarea art. 40 din proiect cu alineatul (3) cu 

următorul cuprins: 

„(3) Sunt scutite de efectuarea stagiului profesional şi de examenul 

de calificare persoanele care deţin titlul de academician, care deţine 

grad ştiinţific de doctor habilitat ori de doctor, care deţin titlu 

ştiinţifico-didactic de profesor universitar ori de conferenţiar 

universitar, care deţin titlu ştiinţific de profesor cercetător, ori de 

conferenţiar cercetător în specialitatea respectivă.”. 

37. Se acceptă. 
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Se consideră că această prevedere ar atrage în activitatea de 

efectuare a expertizelor judiciare persoane care au vaste cunoştinţe în 

domeniul ştiinţei, tehnicii, în special în acele specializări în care se 

atestă un deficit de experţi judiciari.  

38. În opinia noastră, nu pot fi susținute 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 

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.   

 

În final, se informează că Procuratura Generală este dispusă pentru 

continuarea dialogului asupra proiectului de lege propus și de a 

38.  Nu se acceptă. 

Referitor la mecanismul de plată al serviciilor de expertiză, menţionăm 

că propunerea Procuraturii Generale, de fapt, reprezintă o solicitare de 

menţinere a mecanismului actual. Totuşi, menţionăm despre necesitatea 

modificării mecanismului de plată, în general, fapt justificat prin practica 

defectuoasă care există. Or, în condiţiile în care organul de urmărire 

penală, procurorul sau instanţa de judecată solicită a 5-a expertiză 

repetată (nu în comisie, nu complexă, nu suplimentară! dar repetată!!!), 

apare problema gestionării surselor bugetare, întrucît se observă o 

indiferenţă a ordonatorilor de expertize judiciare faţă de efectivitatea şi 

eficienţa acţiunilor procesuale solicitate.  

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 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. 
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participa în cadrului unui grup de lucru pentru îmbunătăţirea și 

definitivarea proiectului de lege. 

10. Casa Naţională de Asigurări 

Sociale 

Se comunică următoarele propuneri şi obiecţii: 

39. La art. 42 alin. (7) de exclus cuvîntul ,,aplicabil”, iar după 

textul ,,regimul fiscal” de completat cu ,,şi achită contribuţii de 

asigurări sociale în bugetul asigurărilor sociale de stat similar” şi în 

continuare după text. 

39. Se acceptă. 

 

40. La art. 78 alin. (3), de completat prima propoziţie, la sfîrşit, cu 

următoarele ,,şi din care se calculează şi se achită contribuţii de 

asigurări sociale în conformitate cu Legea bugetului asigurărilor 

sociale de stat anuală”. 

40. Se acceptă. 

 

41. La art. 86 alin. (2) pct.2) lit. b), de substituit cuvîntul ,,cod” 

cu ,,lege”. 
41. Se acceptă. 

 

42. În textul legii se utilizează expresia ,,în modul prevăzut de 

legislaţia de procedură” sau ,,în condiţiile prevăzute de legislaţia de 

procedură” fără a se specifica care procedură, astfel, propunem de 

concretizat. 

42. de fapt, în norma care reglementează noţiunea de „ordonator de 

expertiză judiciară” este menţionat: „… care, conform legislaţiei de 

procedură civilă, penală sau contravenţională (în continuare – 

legislaţie de procedură)” – respectiv, prin legislaţia de procedură se are 

în vedere legislaţia de procedură civilă, penală şi contravenţională.   

11. Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

43. Se comunică lipsă de obiecţii sau propuneri. 43. - 

12. Centrul de Medicină Legală 44. Obiecţiile şi propunerile au fost prezentate prin intermediul 

Ministerului Sănătăţii. 
44. 

13. Camera de Comerţ şi Industrie  În limita competenţei propune următoarele modificări şi 

completări la proiectul nominalizat: 

 

45. La art. 19, alin. (1) se completează în final cu textul „în 

specialitatea în care au fost calificaţi ca experţi judiciari şi în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare”. 

445. Se acceptă parţial. 

Modificarea nu este justificată. 

Se acceptă completarea normei cu textul „conform specializării 

deţinute”. Totuşi, textul „în conformitate cu legislaţia în vigoare” nu este 

binevenit, or, legislaţia în vigoare nu reglementează nici într-un fel 

expertiza extrajudiciară şi este reglementată doar de art. 19 din prezenta 

lege.  

46. La art. 37, alin. (2), lit. g), art. 43, alin. (8), art. 44-46, art. 

48, alin. (2), lit. a) şi b), art. 49, lit. c) şi d), art. 50, alin. (2), art. 

55, alin. (3), art. 58, lit. j), art. 59, alin. (1), lit. e) şi alin. (3), art. 

64, alin. (1), lit. a), alin. (2) şi alin. (6), art. 71, alin. (3), lit. d), art. 

72, lit. c), cuvîntul „licenţa” la toate formele lui gramaticale se 

substituie cu sintagma „certificat de calificare” la cazul gramatical 

respectiv. 

46. Nu se acceptă. 

Modificarea nu este justificată de autorul propunerii. Oricum,  

acesta urmează să fie actul care va dreptul la exercitarea profesiei de 

expert judiciar. 

 

47. La art. 41, alin. (2) se abrogă. 

 

47.  Nu se acceptă. 

Propunerea este neargumentată.  

Totodată, norma reprezintă o garanţie pentru o pregătire adecvată a 

viitorului expert judiciar, or, nu putem vorbi despre o pregătire 

suficientă, atît teoretic, cît şi practic, pentru a deveni expert judiciar, care 

se desfăşoară într-o perioadă de 3-6 luni, spre exemplu. 
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Mai mult ca atît, norma vine să clarifice statutul persoanei care 

efectuează stagiul.   

48. Denumirea Capitolului IV va avea următorul cuprins: 

„Certificatul de calificare al expertului judiciar”. 

 

48. Nu se acceptă. 

Propunerea nu este justificată. 

Avînd în vedere neacceptarea propunerii de la pct. 46 şi comentariile 

prezentate la aceasta, nici prezenta propunere nu poate fi acceptată. 

49. La art. 56, alin. (3), textul „la ultimele 2 evaluări ale 

performanţelor” se substituie cu textul „la ultima evaluare a 

performanţelor”. 

 

49. Nu se acceptă. 

Propunerea nu este justificată. 

Totodată menţionăm că este nejudicios a prevedea aceleaşi beneficii 

pentru persoana care a fost apreciată la evaluare cu calificativul „foarte 

bine” cu cea care a fost apreciată cu calificativul „bine”. Respectiv, este 

necesar şi suficient, fie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la ultima 

evaluare, fie să fi obţinut „bine” la ultimele 2 evaluări.  

50. La art. 61, alin. (2), textul „cîte unul din fiecare instituţie 

publică” se substituie cu textul „din instituţiile publice”. 

 

50. Nu se acceptă. 

Propunerea nu este justificată. 

Totodată menţionăm că este o problemă de stil, fie scriem „din fiecare 

instituţie publică” sau scriem „din instituţiile publice” – oricum, ambele 

formule duc la ideea unui singur reprezentant al unei singure instituţii, 

regulă aplicabilă pentru fiecare instituţie publică de expertiză judiciară. 

51. La art. 65, alin. (2), cuvintele „de Guvern” se substituie cu 

textul „şi înregistrate la Ministerul Justiţiei”. 

 

51. Nu se acceptă. 

Propunerea nu este justificată. 

Aprobarea regulamentelor instituţiilor publice este o atribuţie fie a 

Guvernului, fie a Parlamentului. Propunerea depăşeşte arealul de 

competenţe ale Ministerului Justiţiei. 

52. Art. 81 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Salarizarea experţilor din alte instituţii publice se efectuează 

în baza contractelor individuale de muncă”.  

 

Concomitent, se exprimă disponibilitatea de a participa la 

dezbaterile pe marginea proiectului de lege indicat mai sus, inclusiv 

şi argumentarea propunerilor înaintate. 

52. Nu se acceptă. 

Propunerea nu este justificată.  

Angajaţii fiecărei instituţii publice este reglementată fie prin lege 

specială, fie conform Legii nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar, în dependenţă de statutul 

angajaţilor. 

14. Centrul Naţional de Expertiză 

Judiciară 

Se prezintă următoarele obiecţii şi propuneri: 

53. La art. 2, se propune o nouă noţiune pentru conceptul de 

„birou individual de expertiză judiciară sau birou asociat de 

expertiză judiciară (în continuare birou de expertiză judiciară)”. 

Astfel: 

  „birou privat de expertiză judiciară - formă de organizare a 

activităţii de expertiză judiciară desfăşurată de experţii judiciari 

privați;”. 

 

   Se consideră că urmează să fie făcută o delimitare clară între 

entitățile publice și private de expertiză judiciară. 

53. Nu se acceptă. 

Primo, pentru a indica „birou privat de expertiză judiciară”, trebuie să 

existe „birou de stat de expertiză judiciară”, or, legislaţia nu cunoaşte 

conceptul din urmă. Deosebirea dintre acestea este foarte clar trasată 

inclusiv prin normele care reglementează formele de organizare a 

activităţii experţilor judiciari, în speţă prevederile capitolului VII din 

proiect. 

 

Secundo, conceptul prezentului proiect urmăreşte evitarea diferenţierii 

false care s-a creat în timp că există două categorii de experţi judiciari. 

Or, diferenţa este în forma de organizare a activităţii – fie în cadrul 
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instituţiilor publice, fie în cadrul unor entităţi private (în cadrul 

proiectului numite - birouri de expertiză judiciară). Astfel, condiţiile de 

accedere în profesie trebuie să fie unice, procedură disciplinara – unică.  

Astfel, reiterăm că distincte sunt doar subiectele ce vizează forma de 

organizare a activităţii şi cele care au tangenţă sau reies din aceasta.   

54. La art. 2, se propune o nouă noţiune pentru conceptul de 

„laborator de expertiză judiciară”, conform căreia: 

  „laborator de expertiză judiciară – local sau încăpere a instituției 

de expertiză judiciară sau a birourilor private de expertiză 

judiciară echipate cu instalații speciale, aparate și instrumente  

conform specialităților de efectuarea cărora sunt abilitate, 

destinate efectuării cercetărilor sau experimentelor asupra 

probelor remise experților spre cercetare de către ordonatori.”. 

 

Conform dicționarului explicativ al limbii române laborator 

reprezintă un: 

1. Local sau încăpere prevăzută cu instalații speciale, aparate și 

instrumente pentru experiențe științifice și lucrări practice în 

domeniul științelor experimentale sau aplicate.  

2. Local înzestrat cu instalații speciale (aparate, instrumente etc.) 

unde se fac experiențe și lucrări de fizică, de chimie, de biologie etc.  

3. Local, încăpere cu aparatură specială pentru cercetări științifice, 

experiențe, lucrări fotografice etc.  

4. Local prevăzut cu instalații, aparate și instrumente speciale 

pentru efectuarea unor experiențe. ~ de chimie. 2) Instituție sau 

secție care se ocupă de cercetări științifice experimentale. 

Este absolut inacceptabil ca laboratorul 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.  

Conform proiectului de lege prezentat spre avizare se disting 

următoarele forme de organizare a expertizei judiciare care și 

reprezintă entități răspunzătoare din punct de vedere legal : 

1. Instituțiile publice de expertiză judiciară și  

2. Birourile individuale sau asociate de expertiză judiciară 

(denumirea cărora se propune a fi birouri individuale / asociate 

private de expertiză judiciară). 

    În proiectul de lege nu a fost reflectată organizarea expertizei 

judiciare în cadrul unor laboratoare de expertiză ca entități 

organizatorice, ca persoane juridice separate, conduse de un 

conducător cu drepturile și obligațiile organizatorice respective, care 

54. Se acceptă parţial. 

Avînd în vedere că diferenţa esenţială dintre noţiunea propusă de autorul 

avizului şi noţiunea din proiect este statutul laboratorului, se acceptă 

partea de normă prin care se menţionează că laboratorul este un local sau 

o încăpere amenajată corespunzător.  

În partea ce se referă la apartenenţa laboratorului – propunerea nu se 

acceptă, or, pentru a efectua cercetările necesare în cadrul unei expertize 

judiciare, nu este necesar ca laboratorul să aparţină unei instituţii de 

expertiză judiciară sau unui birou de expertiză judiciară, dar este necesar 

ca acesta, laboratorul, să fie amenajat corespunzător expertizei 

(cercetărilor) care se efectuează în cadrul acestuia şi ca expertiza 

(cercetările) să fie fost efectuate de către expertul judiciar într-un astfel 

de laborator.  

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. 

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.  

 

Referitor la obligaţia de a asigura conservarea probelor transmise pentru 

a fi supuse expertizei rămîne să fie o obligaţie pentru expertul judiciar. 

Tocmai pentru aceasta, proiectul prevede că, condiţiile unice de ţinere a 

birourilor de expertiză judiciară urmează a fi stabilite prin regulament 

aprobat de către ministrul justiţiei. 
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au în gestiune arhiva rapoartelor de expertiză și în care se derulează 

toate procesele specifice unei organizații: sistem de management, 

control al documentelor, servicii de aprovizionare și furnituri, 

servicii către client, examinarea reclamațiilor, acțiunile corective, 

controlul înregistrărilor, analiza efectuată de management, politici 

față de personal, etc. Toate aceste procese de activitate sunt preluate 

din standardul ISI 17025. Astfel, nu este clar prin care prismă se 

vede realizarea cercetărilor într-un laborator care nu este parte 

distinctă a formelor organizatorice reglementate.  

    CNEJ insistă să nu fie reflectată eronat definiția unui laborator și 

insistă ca fiecare entitate organizatorică a expertizei judiciare să 

dețină în dotare laboratorul său de cercetare conform specialităților 

de expertiză atribuite.  

    Mai mult, atît în contextul standardului ISO 17:025, cît și în 

contextul legislației în vigoare, entitățile de expertiză trebuie să 

întreprindă măsuri pentru conservarea și securizarea probelor. 

Respectiv, este alogic, irațional și periculos ca o probă de care 

depinde rezultatul cercetării judiciare, precum și drepturile unui 

cetățean, să fie purtată în alt sector al orașului sau în altă localitate, 

unde se găsește laboratorul pentru efectuarea cercetărilor asupra ei, 

aceste acțiuni implicînd riscul de pierdere a acesteia, de deteriorare 

sau de distrugere integrală. 

   Dat fiind faptul, că înființarea și întreținerea unui laborator 

implică investiții și cheltuieli de întreținere, grupul de lucru a propus 

forma de organizare a experților judiciari privați în laboratoare 

asociate, fapt ce va face realizabilă deținerea unui laborator de 

cercetări în cadrul acestora. 

În contextul propunerii prezentate referitoare la definiţia noţiunii de 

laborator – încăpere, local, nu este clar cum „încăperea” sau „localul” 

poate fi o formă de organizare?! În acest context, nici propunerea de 

„organizare a experților judiciari privați în laboratoare asociate” nu-şi are 

rostul. 

 

55. La art. 2, se propune următoarea noţiune pentru „expert 

judiciar”, conform căreia: 

   „expert judiciar - persoană licențiată cu dreptul de a efectua 

expertize judiciare într-o anumită specialitate.”. 
Dacă statutul expertului este strîns legat de obținerea licenței (care 

se obține cu condiția calificării și atestării), atunci nu este clar de ce 

trebuie de făcut referire la atestare. 

55. Nu se acceptă. 

Calificarea este deţinerea unei pregătiri într-un anumit domeniu, iar 

calificarea necesară pentru obţinerea statutului de expert judiciar 

urmează să fie confirmată prin licenţă, care şi abilitează cu dreptul de a 

efectua cu dreptul de a efectua expertize judiciare în specializarea 

respectivă. 

Modificarea propusă nu aduce plus-valoare textului de lege. 
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56.  Se propune de a completa art. 2 și noțiunea de „expert 

judiciar privat”, conform căreia: 

   „Expert judiciar privat - expertul judiciar, care activează în 

cadrului unui birou privat de expertiză judiciară”. 

   Practica internațională face diferențiere între experții judiciari 

statali și cei privați, aceștia fiind ori autorizați (în cazul României), 

ori  „частные” (în Federația Rusă, Ucraina, Kazahstan etc.), „experts 

privés” (în Franţa) etc.   

 

56. Nu se acceptă. 

Conceptul prezentului proiect urmăreşte evitarea diferenţierii false care 

s-a creat în timp că există două categorii de experţi judiciari. Or, 

diferenţa este în forma de organizare a activităţii – fie în cadrul 

instituţiilor publice, fie în cadrul unor entităţi private (în cadrul 

proiectului numite - birouri de expertiză judiciară). Astfel, condiţiile de 

accedere în profesie trebuie să fie unice, procedură disciplinara – unică. 

Or, expertul judiciar rămîne să fie expert judiciar indiferent de faptul îşi 

desfăşoară el activitatea în cadrul unei instituţii publice sau în cadrul 

unui birou de expertiză judiciară.  

Practica internaţională nu prevede standarde duble de accedere la 

profesia de expert judiciar, ea prevede condiţii pentru desfăşurarea 

activităţii – chestiuni sunt diferite.  

Astfel, reiterăm că distincte sunt doar subiectele ce vizează forma de 

organizare a activităţii şi cele care au tangenţă sau reies din aceasta.   

57. Se propune completarea art. 2 cu noțiunea de „expertiză 

judiciară” și „expertiză extrajudiciară”. 

 

 

 

57. Nu se acceptă. 

Atîta timp cît conceptul (inclusiv noţiunea) de expertiză judiciară şi cel 

de expertiză judiciară urmează să fie reglementat de normele proiectului, 

unor noţiuni speciale nu este judicioasă nu corespunde condiţiilor de 

tehnică legislativă. Or, expertiza judiciară este reglementată de un capitol 

întreg al proiectului – capitolul II, iar expertiza extra-judiciară este 

reglementată de art. 19 din proiect.  

58. Se propune introducerea noțiunii de „Registru de stat al 

experților licențiați”. 

    Dacă în conținutul proiectului este un articol destinat noțiunilor, 

atunci și noțiunea de expertiză judiciară și extrajudiciară urmează să 

fie introdusă în conținutul acestuia denumirea Registrului în care sunt 

introduși experții urmează să fie Registrul de stat al experților 

licențiați. 

58. Nu se acceptă. 

„Registrul de stat al experţilor judiciari” nu este o noţiune, iar conceptul 

acestuia este reglementat de prevederile art. 49 din proiect. Astfel, din 

raţionamente de tehnică legislativă, nu este oportună includerea noţiunii 

respective. 

Totodată, menţionăm că modificarea denumirii registrului nu este 

oportună, întrucît, persoana care nu deţine licenţă de expert judiciar nu 

poate avea acest statut, iar cînd vorbim despre evidenţă – menţionăm că 

interesează evidenţa experţilor judiciari (bineînţeles că a celor care deţin 

o licenţă în domeniu).   

59. La art. 13, se propune ca la alin. (1), cuvintele „ , în cazul 

expertului judiciar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui 

birou de expertiză judiciară”, şi la alin. (2), cuvintele „expertului 

judiciar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de 

expertiză judiciară”, să se substituie prin cuvintele „experţii privaţi” 

şi, respectiv, „expertului privat”.  
 

Propunerea este necesară pentru că trebuie de făcut o delimitare între 

experții publici și cei privați. 

59. Nu se acceptă. 

În contextul comentariilor de la pct. 56, propunerea nu se acceptă. 

 

60. La art. 14 alin. (1), se propune substituirea textului „se 60. Nu se acceptă.  
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efectuează în laboratoare acreditate, corespunzător genului de 

expertiză efectuată” prin textul „se efectuează în cadrul instituțiilor 

publice de expertiză judiciară sau în cadrul birourilor private de 

expertiză judiciară”.  

 

 

Ca cercetările să fie valabile este principial important ca acestea să fi fost 

realizate în cadrul unui laborator acreditat. Or, instituţia ar putea să fie 

legal constituită şi să activeze legal, dar cercetarea efectuată în cadrul 

acesteia ar putea să nu fie valabilă, dacă laboratorul ar fi neacreditat sau 

dacă actul de acreditare ar fi expirat (aceasta fiind una din condiţii ca 

rezultatele expertizei să fie valabile). 

61. La art. 14 alin. (3), cuvintele „biroului de expertiză judiciară” 

se substituie prin cuvintele „biroului individual sau asociat al 

experților privați”. 

 

61. Nu se acceptă. 

În contextul noţiunii de la pct. 2, „birou individual de expertiză judiciară 

sau birou asociat de expertiză judiciară (în continuare birou de expertiză 

judiciară)…” – este justificată utilizarea pe parcursul textului a noţiunii 

„birou de expertiză judiciară”. 

Referitor la noţiunea „experţi privaţi” – aceasta nu se acceptă - a se 

vedea comentariile la pct. 56. 

62. La art. 14, se propune de a exclude alin. (4).  Participarea 

părților la despachetarea probelor nu este binevenită, deoarece 

acestea în marea majoritate a cazurilor se despachetează în 

laboratoarele de cercetări în care accesul este limitat. Mai mult, 

expertul este responsabil pentru despachetarea lor, fotografierea și 

descrierea ambalajului în conținutul raportului de expertiză. 

62. Se acceptă. 

 

63. La art. 19 alin. (1), se propune de a substitui cuvintele „şi 

experţii judiciari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou 

de expertiză judiciară” prin cuvintele „şi birourile private de 

expertiză judiciară,”. 

Modificarea este justificată prin faptul că urmează de făcut o 

delimitare între instituţiile publice şi cele private. 

63. Se acceptă parţial. 

Pentru a păstra logica normei, aceasta a fost modificată în sensul 

indicării doar a locului (instituţiei – indiferent de statutul acesteia). 

Referitor la noţiunea „birourilor private de expertiză judiciară” – nu se 

acceptă – a se vedea comentariile de la pct. 53 din prezenta Sinteză. 

   64. La art. 29 alin. (4), în a doua propoziţie, se propune 

substituirea textului „pot participa la efectuarea expertizei repetate 

pentru a da explicaţii,” prin textul „pot asista la efectuarea expertizei 

repetate pentru a da explicaţii pe marginea concluziilor 

formulate,”.      

  Se consideră ca cuvîntul „asista” este mai potrivit. Totodată, se 

consideră că trebuie de specificat în privinţa la ce experţii vor da 

explicaţii. 

64. Se acceptă. 

 

65. Se propune completarea art. 29 cu alin.(7) cu următorul 

cuprins: „(7) Dispunerea expertizei repetate trebuie să fie 

motivată.”. 

  Ca și în cazul expertizei suplimentare, dispunerea expertizei 

repetate urmează să fie motivată, altfel, va persista riscul dispunerii  

neîntemeiate în repetate rînduri a expertizelor repetate, ceea ce va 

duce la tergiversarea examinării cauzelor civile și penale, precum și 

irosirea banilor publici pentru efectuarea acestora. 

65. Se acceptă conceptual. 

Norma a fost inclusă ca prima propoziţie a alin. (6) a art. 29.  

 

66. La art. 31, se propune completarea cu alin. (5) cu următorul 66. Se acceptă. 
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cuprins:  

  „(5) La dispunerea expertizei suplimentare se prezintă raportul 

expertizei de bază, precum şi toate materialele examinate în cadrul 

acesteia.” 

  Aceasta este o exigență indispensabilă care nu poate fi omisă. 

Expertul nu poate efectua o investigație suplimentară fără a avea la 

dispoziție raportul expertizei de bază, precum şi toate materialele 

prezentate în cadrul expertizei de bază. 

 

67. La art. 33 alin. (1), se propune de a exclude din textul normei 

cuvintele „sau din domenii diferite ale expertizei judiciare”. 

Sintagma respectivă se referă la expertiza complexă. 

67. Nu se acceptă. 

Clasificarea expertizelor în individuale şi în comisie se face luînd în 

calitate de criteriu numărul experţilor care au participat la cercetări.  

Clasificarea în expertiză complexă şi expertiza mono-specializată are 

loc, însă, avînd în calitate de criteriu complexitatea domeniilor aplicate la 

efectuarea expertizelor judiciare.  

Astfel este necesar de a nu confunda tipurile de expertize şi criteriile de 

clasificare care stau la baza acestora. 

Or, un expert care deţine mai multe specializări poate să efectueze o 

expertiză mono-specializată sau, eventual, o expertiză complexă, iar un 

expert specializat doar într-un singur domeniu va putea efectua doar o 

expertiză mono-specializată.  

68. La art. 33, se propune următoarea redacţie pentru alin. (5):  

„(5) Concluziile separate se prezintă ordonatorului expertizei. 

Concluziile separate se întocmesc sub forma unui raport de 

expertiză.”. 

 Uneori pot fi doi experţi în comisie. Si nu e clar concluzia căruia 

urmează să fie sub forma de raport si concluzia cărui expert urmează 

să fie sub forma de opinie anexata la raport. Credem că mai clar ar fi 

așa după cum s-a propus iniţial de grupul de lucru, ca fiecare să 

întocmească raport separat şi să semneze o declaraţie de 

imposibilitate de a prezenta concluzii comune. 

 

68. Se acceptă parţial. 

Se acceptă faptul că norma de la alin. (5) al art. 33 nu reflectă situaţia 

cînd nu poate fi formulată o opinie comună sau cel puţin majoritară. Din 

aceste considerente, norma a fost reformulată cu mai multă claritate. 

Totuşi, propunerea conform căreia concluzia separată să fie întocmită 

sub forma raportului de expertiză nu se acceptă, întrucît, concluzia 

reprezintă, în sine, doar o parte a raportului de expertiză – a 3-a – 

„concluzii”. Astfel, nu putem aplica aceleaşi cerinţe concluziei separate 

ca li pentru raportul de expertize. 

Referitor la faptul că, concluzia separată se prezintă ordonatorului 

expertizei – aceasta deja este prevăzut  de mai norma din proiect. 

69. La art. 37 alin. (2) lit. a), după cuvîntul „biroului” se propune 

de a completa cu cuvîntul „privat”.  

Completarea este necesară pentru a face o delimitare între 

structurile publice și structurile private de expertiză judiciară. 

69. Nu se acceptă. 

În contextul comentariilor de la pct. 53 şi 56 din prezentul tabel, 

propunerea nu poate fi acceptată. 

 

70. La art. 37 alin. (2), se propune excluderea lit. d). Se consideră 

că trebuie de omis denumirea şi adresa juridică a laboratorului în care 

a fost efectuată expertiza judiciară, deoarece, după cum s-a 

argumentat la propunerea de la art. 2 referitoare la noţiunea de 

„laborator de expertiză judiciară”, laboratorul este o parte integră a 

entității de expertiză judiciară. 

70. Nu se acceptă. 

În contextul comentariilor de la pct. 54 din prezentul tabel, propunerea 

nu se acceptă. 

 

71. La art. 37 alin. (2) lit. e), se propune de a exclude din textul 71. Nu se acceptă. 
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normei cuvintele „motivarea şi formularea concluziilor”.  

  Concluziile se formulează în partea finală a raportului de expertiză 

”Concluzii”. 

 

Norma de la alin. (2) al art. 37 nu conţine cuvintele menţionate. 

72. La art. 37 alin. (4), se propune următoarea redacţie pentru lit. 

b) şi c):  

  „b) de probabilitate;  

   c) de imposibilitate care se exprimă prin formula ”nu se poate 

stabili”. 

 

   Sensul prevederilor este mai corect de reflectat în forma propusă 

mai sus. 

 

72. Nu se acceptă. 

Propunerea este una de ordin stilistic, despre care nu se poate vorbi în 

contextul unui aspect de corectitudine. Mai mult ca atît, formularea 

propusă nu se încadrează şi nu corespunde rigorilor de tehnică legislativă 

şi gramatică – or, nu putem spune „concluzii de probabilitate” sau 

„concluzii de imposibilitate, care se exprimă prin formula „nu se poate 

stabili”. Totodată, nu este necesară prevedea unui text fix pentru a 

formula imposibilitatea identificării unei soluţii la problema pusă în faţa 

expertului.  

73 La art. 39 alin. (1), se propune substituirea textului „şi experţii 

judiciari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de 

expertiză judiciară sunt obligaţi” prin textul „şi birourile private de 

expertiză judiciară sunt obligate”.  

Arhiva se ține de entitatea (persoana juridica) concretă, nu de 

expert în parte. 

 

 

73. Nu se acceptă. 

Dacă e să ne referim la obligaţia de ţinere a arhivei a rapoartelor de 

expertiză – intenţia autorului a fost de a o plasa anume experţilor 

judiciari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză 

judiciară, dar nu biroului de expertiză judiciară. Acest fapt se datorează 

responsabilităţii pe care urmează să şi-o asume expertul judiciar, şi nu 

biroul în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Mai mult ca atît, norma de 

la alin. (5) reglementează situaţia arhivei experţilor judiciari care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară şi care 

au fost excluşi din Registrul de stat al experţilor judiciari  - aceasta se 

transmite Ministerului Justiţiei, dar nu continuă să fie păstrată la biroul 

de expertiză judiciară (chiar dacă, acesta, eventual, este un birou asociat). 

 

74. La ar. 40 alin. (1) lit. d): 

- textul „şi studiilor superioare de masterat,” (de la începutul 

normei) se propune de a fi substituit prin textul „sau echivalentul 

acesteia”; 

- conjuncţia „sau”, de după cuvintele „medico-legale”, se propune 

de a fi substituită prin conjuncţia „şi”; 

- textul „şi studiilor superioare de masterat” (de la finalul normei) 

se propune de a fi exclus.  

 

  Conform art. 6 alin.1) lit. b) şi c) al Legii nr. 544 din 20.07.1995 cu 

privire la statutul judecătorului cerința față de studiile pe care trebuie 

să le posede candidatul la funcția de judecător este să aibă  diplomă 

de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia și să absolvească 

Institutul Național al Justiției; 

  Conform art. 36 lit. c) şi d)  al Legii nr. 294 din 25.12.2008 cu 

privire la procuratură, cerința față de studiile pe care trebuie să le 

74. Se acceptă. 
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posede candidatul la funcția de procuror, este să fie licențiată în 

drept,  să aibă vechimea în muncă necesară pentru a fi numită în 

funcția respectivă sau a absolvit cursurile de formare inițială a 

procurorilor la Institutul Național al justiției.  

  Conform art.8 alin.(1) al Legii nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la 

avocatură - poate exercita profesia de avocat care are diplomă de 

licenţiat în drept sau echivalentul acesteia 

Conform art. 9 lit. c) şi d) al Legii notariat nr.1453 din 08.11.2002 

cu privire la  are dreptul la exercitarea activității de notariat 

persoana care este licenţiată în drept și care a efectuat stagiul de 1 

an la notar şi a promovat concursul pentru suplinirea locurilor 

vacante  de notar anunţat de Ministerul Justiţiei; 

  Conform art. 12 al Legii învățămîntului nr. 547 din 21.07.1995, 

învățămîntul superior este a o treaptă a sistemului de învățămînt din 

RM, care, conform art. 26 al aceleiași legi, constă din trei cicluri: 

ciclul I - studii superioare de licenţă; 

ciclul II - studii superioare de masterat; 

ciclul III – studii superioare de doctorat. 

  Conform art. 27  alin. (6) a legii menționate - diploma de licenţă 

atestă că titularul acesteia a dobîndit cunoştinţe şi competenţe 

generale pentru continuarea studiilor în ciclul II, precum şi o 

pregătire profesională iniţială care îi permite angajarea în cîmpul 

muncii. 

 

Reieșind din faptul că cerința privitor la studii față de toți actorii  

justiției este să dispună de diplomă de licență, precum și de o 

formare profesională, se consideră că cerința față de experți ca 

să posede și diplomă de licență, și diplomă de masterat și stagiul 

profesional de un an, este prea exagerată, în legătură cu ce se 

insistă ca să fie modificat articolul și să fie înaintată exigența ca 

expertul judiciar să posede studii superioare de licență în 

specialitatea respectivă și efectuarea stagiului de un an.  

De asemenea, este absolut indispensabil de adăugat sintagma 

„sau echivalentul acesteia” pentru persoanele care au obținut 

diplome de studii superioare în perioada sovietică. 

75. La cap. III se propune un nou titlu: „CAPITOLUL III. 

Statutul expertului judiciar”. 

 

Urmează un capitol al Legii să fie destinat statutului expertului 

judiciar. Iar statutul prevede: condițiile de admitere în profesie, 

licențierea profesiei, formele de organizare a activității, garanțiile 

profesiei, drepturile și obligațiile, răspundere disciplinară, 

remunerarea.  

75. Se acceptă conceptual. 

Un capitol dedicat statutului expertului judiciar a fost inclus în proiect şi 

cuprinde art. 50-56 din proiect. 

Suplimentar, menţionăm că forma de organizare a activităţii şi 

remunerarea nu sunt părţi ale conceptului de „statut al expertului 

judiciar”.   
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76. La art. 41alin. (4), art. 42 alin. (5), (6), (7), art. 43 alin. (1) şi 

(3), art. 47 alin. (1) şi (5), art. 48 alin. (1), alin. (2) lit.c) şi d), art. 

49 lit. b), art. 50 alin. (1), art. 54 alin. (3) şi (4), art. 58 lit. g), după 

cuvîntul „birou”, de completat cu cuvîntul „privat”, la cazul 

gramatical corespunzător.  

Este necesar de a face o delimitare între structurile publice și 

structurile private de expertiză judiciară. 

76. Nu se acceptă. 

În contextul comentariilor de la pct. 53 din prezentul tabel, propunerea 

nu se acceptă.  

 

77. Se propune completarea art. 44 cu alin. (7) cu următorul 

cuprins: 

„(7) Licența se eliberează pe un termen de 5 ani.”. 

Avînd în vedere că cerinţa de atestare periodică odată la 5 ani a 

expertului judiciar este indispensabilă, se consideră că, după atestare, 

acestuia urmează imediat să-i fie eliberată licența cu termenul de 

valabilitate de 5 ani.  

 

77. Nu se acceptă. 

Avînd în vedere că evaluarea expertului determină menţinerea licenţei, 

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

normei propuse ar putea crea dificultăţi la exercitarea activităţii de expert 

judiciar în perioada de după expirarea datei la care a fost acordată licenţa 

şi cea la care are loc evaluarea, care urmează să fie în acelaşi an, dar care 

ar putea să nu corespundă. În aceste condiţii experţii ar putea fi puşi în 

imposibilitatea de a activa, precum şi în situaţia de a relua de la început 

procesul de admitere în profesie, de organizare a activităţii etc.   

78. La art. 51 lit. j), se propune de a exclude cuvintele „părţile 

sunt admise să participe la investigaţiile sale şi”. 

 

  Se consideră că participarea părților la investigațiile expertului sunt 

de prisos, că aceasta implică riscuri, atît în vederea integrității 

profesionale a expertului, cît și în vederea contaminării sau 

distrugerii probelor. Mai mult, unele investigații de către experți sunt 

efectuate în cadrul Laboratoarelor de cercetare în care accesul 

conform standardului ISI 17025 este limitat. Mai mult, nu este 

rațională participarea părților. Acest drept al părților de a participa la 

investigațiile expertului a fost introdus în Codurile de procedură 

penală, care însă încurcă experții judiciari în activitatea sa. Luînd în 

considerație că unele investigații ale experților sunt de lungă durată 

și pot dura de la o săptămînă pînă la cîteva luni (spre ex: expertiza 

contabilă), dreptul părților de a participa la investigațiile expertului 

este abuziv și inechitabil față de activitatea expertului. Mai mult, 

expertul, conform art. 312, semnează pentru concluzii false și 

conform actualului proiect este obligat în activitatea sa să fie corect. 

Respectiv, el nu are nevoie de supraveghetori ca să efectueze 

expertiza corect. Astfel, precum în sala de operații accesul rudelor 

pacientului este restricționat, rudele și pacientul fiind pus în situația 

de a se încrede în competența medicilor, așa și în cazul experților, 

părțile ar trebui să aibă încredere în competența experților și să nu 

încurce expertului în activitatea sa prin prezența nemijlocită la 

investigațiile efectuate. Mai mult, mersul amănunțit al cercetărilor 

este reflectat în raportul de expertiză, respectiv părțile pot vedea 

78. Se acceptă. 
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mersul și rezultatul investigațiilor în conținutul acestuia. 

79. Se propune excluderea alin. (3) din textul art. 51. 

   Se consideră de prisos sintagma respectivă. În contextul 

dicționarului român explicativ cuvîntul „expert” semnifică specialist 

de mare clasă, care posedă cunoștințe temeinice într-un anumit 

domeniu. De asemenea, se consideră că participarea expertului 

judiciar la efectuarea unor acțiuni procesuale, poate doar ușura 

examinările lui de mai departe la efectuarea expertizei și nu implică 

nici un risc și nici un conflict de interese. 

79. Nu se acceptă. 

Este regretabil faptul că autorul propunerii nu face distincţie între 

„specialist” ca subiect procesual şi „specialist” – în sensul dicţionarului 

limbii române. Or, specialistul în cadrul procesului penal este un subiect 

distinct de expertul judiciar, statutul acestora fiind reglementat separat de 

Codul de procedură penală.  

 

80. Se propune următoarea redacţie pentru norma de la art. 53 

alin. (1) lit. h):  

„h) nu este motivată  de către ordonator dispunerea expertizei 

judiciare repetate conform temeiurilor prevăzute la art. 29 alin. (3)”. 

 

Nu este suficient de invocat doar temeiurile, ci urmează să fie și 

argumentat de ce ordonatorul consideră concluziile neclare sau 

contradictorii, în ce constă încălcarea ordinii procesuale, unde anume 

au fost încălcate regulile metodologice. În caz contrar se încalcă 

drepturile unor părţi şi se tergiversează neîntemeiat examinarea 

cauzei, prin dispunerea neîntemeiata a unei expertize repetate, în plus 

se irosesc şi banii publici prin dispunerea neargumentată și 

neîntemeiata a expertizelor repetate pe cauze penale. Se consideră că 

obligarea ordonatorilor de a-și  întemeia actele de dispunere a 

expertizelor repetate, îi va responsabiliza sa fie mai prudenți la 

dispunerea acestora și va instaura o ordine și o echitate în examinarea 

cauzelor.  

80. Nu se acceptă. 

Propunerea este una de ordin stilistic şi nu aduce plus-valoare normei de 

lege.  

Temeiul prevăzut de lege (existenţa acestuia) şi este motivul care dă 

dreptul dispunerii expertizei repetate. Bineînţeles acesta (temeiul) 

urmează să fie expus explicit, or, în caz contrar ar putea fi invocată lipsa 

sa. 

81. 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.   

 

Grupul de lucru nu a propus astfel de sancțiuni.  Astfel, nu este clar 

din ce considerente au fost introduse astfel de sancțiuni 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 

81. Nu se acceptă. 

Propunerile grupului de lucru au fost studiate de Ministerul Justiţiei, 

totuşi, avînd în vedere competenţa de promotor al politicii în domeniul 

expertizei judiciare, decizia politicilor promovate (ulterior discutării 

acestora) se ia de către minister. 

Revenind la 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 
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implică o mare responsabilitate, însă care nu este atractiv și motivant.  

  CNEJ insistă ca aceste două forme de sancțiuni să fie excluse și 

consideră că prevederile aplicabile executorilor judecătorești 

profesie integral liberalizată nu poate fi aplicată și experților 

judiciari, care, din totalitate 261 activează în instituții publice, 

inclusiv de forță ca MAI și doar 19 sunt experți particulari. 

Totodată nu trebuie de uitat faptul că actualul proiect de lege nu 

a schimbat statutul experților judiciari de polițiști și ofițeri. 

Respectiv, contravine legii aplicarea unei astfel de amenzi 

experților - ofițeri din cadrul MAI. 

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. 

 

82. La art. 62 alin. (3) – „(3) Şedinţele Comisiei de disciplină sunt 

publice, cu excepţia cazului cînd, în scopul protejării informaţiilor 

cu acces limitat, comisia decide prin hotărîre că şedinţa sau o parte 

a acesteia urmează a fi închisă.” - nu este clară rentabilitatea 

ședințelor publice. Considerăm că astfel de chestiuni pot fi examinate 

fără a fi date publicității. Publicității pot fi date doar rezultatele 

anchetei derulate de către Comisie, luînd în considerație și statutul de 

polițist al experților judiciari de la MAI.  

   În plus CNEJ nu este de acord cu o astfel de abordare. 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 

expertiză judiciară. În caz contrar abordarea în cauză contravine 

Codului Muncii care reglementează că angajatorul are dreptul să 

sancționeze angajații săi. 

 

82. Nu se acceptă. 

O procedură similară este statuată pentru executorii judecătoreşti. 

Caracterul public vine în corespundere cu principiul transparenţei 

activităţii, atît a expertului judiciar, cît şi a Comisiei de disciplină. 

Comisia de disciplină nu examinează şi nu dă o apreciere  concluziilor 

expertului judiciar, dar activităţii sale prin prisma abaterilor expres şi 

exhaustiv indicate. Referitor la faptele care constituie informaţii cu 

accesibilitate limitată – acestea pot fi examinate în şedinţă închisă. 

Statutul de poliţist nu are tangenţe cu abaterea disciplinară privind 

activitatea de expertiză judiciară săvîrşită de expertul judiciar. 

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.  

Mai mult ca atît, săvîrşirea abaterilor ce se referă la disciplina muncii, 

proprii statutului de angajat al instituţiei de expertiză judiciară, urmează 

a fi sancţionate conform legislaţiei muncii în ordine generală.  

83. La art. 65 alin. (1) - este absolut inacceptabil faptul că 

Direcția generală legislație a exclus lista instituțiilor publice în care 

se desfășoară activitățile de efectuare a expertizelor judiciare. Este de 

notat faptul că toate legile speciale ca spre exemplu: 

1. Legea cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului; 

2. Legea privind organizarea judecătorească; 

3. Legea nr.1036 din 17.12.1996 cu privire la sistemul penitenciar 

4. Legea cu privire la Procuratură  

reglementează structura și sistemul specific de activitate, pe cînd 

conform proiectului propus nu este clar unde, în care instituții 

publice se desfășoară activitățile de expertiză judiciară.  

   Nu este corect, este confuz și absolut inacceptabil să fie excluse 

propunerile pe marginea acestui fapt, date de grupul de lucru în 

proiectul de lege prezentat Ministerului Justiției. Se insistă să fie 

introdusă lista instituțiilor de expertiză judiciară, mai mult ca atît, că 

83. Se acceptă conceptual. 

A fost completată norma de la art. 65 alin. (2). 
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instituțiile de expertiză judiciară se vor regăsi în Registrul de stat al 

experților judiciari licențiați. Aceasta este necesar nu doar 

reprezentanților  domeniului, ci și cetățenilor. 

84. La art. 65 alin. (5), art. 67, art. 70 alin. (1) şi art. 78 alin. 

(1), (3) şi (4), se propune de a substitui cuvintele „care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară” 

prin cuvintele „privat”, la cazul gramatical corespunzător.   

Trebuie de făcut diferențiere între experții judiciari ce activează în 

cadrul instituțiilor publice și structurilor private. 

84. Nu se acceptă. 

În contextul comentariilor de la pct. 56, prezenta propunere nu se 

acceptă. 

 

85. Se propune o nouă redacţie pentru art. 68: 

  „Articolul 68. Formele de organizare a activităţii de efectuare a 

expertizelor judiciare  
(1) Activitatea de efectuare a expertizelor judiciare poate fi 

exercitată în cadrul:  
a) instituţiilor publice de expertiză judiciară;  

b) birourilor private de expertiză judiciară, care pot fi fondate de 

către un singur expert judiciar privat sau prin asociere de către mai 

mulți experți judiciari privați.   

(2) Denumirea biroului privat de expertiză judiciară fondat de un 

singur expert judiciar privat, în mod obligatoriu, va cuprinde numele 

și prenumele expertului care l-a fondat. Biroul privat de expertiză 

judiciară fondat de mai mulți experți asociați poate să-i fie atribuită 

oricare denumire cu respectarea condițiilor art. 6 al Codului Civil.  

(4) Dizolvarea biroului privat de expertiză judiciară se efectuează în 

conformitate cu legislaţia civilă.  

(5) Biroule private de expertiză judiciară ţin Registrul contractelor 

de prestare a serviciilor de efectuare a expertizelor judiciare, 

încheiate cu solicitanţii de expertize.  

(6) Birourile private de expertiză judiciară activează în condiţii 

juridice şi economice egale şi nu pot fi discriminate unul faţă de altul 

sub aspect financiar, fiscal ori de altă natură.  

(7) Condiţiile de amenajare a birourilor private de expertiză 

judiciară sunt stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.”. 

 

Precum justiția se înfăptuiește în instanțele judecătorești și activitatea 

de urmărire penală în organele de urmărire penală, așa și activitățile 

de efectuare a expertizelor se desfășoară în cadrul instituțiilor publice 

și birourilor private de expertiză judiciară. 

85. Nu se acceptă. 

În contextul comentariilor de la pct. 53 şi 56 din prezentul tabel, 

propunerea nu se acceptă. 

Totodată, redacţia din proiect a art. 68 este una mult mai exactă şi 

detaliată. Noua redacţie nu este justificată.  

 

86. La art. 69, după cuvîntul „individual” din titlu şi din textul 

articolului, precum şi după cuvîntul „judiciar” din alin. (1), se 

propune de completat cu cuvîntul „privat”.  

 

86. Nu se acceptă.  

În contextul comentariilor de la pct. 53 din tabel, propunerea nu se 

acceptă. 
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87. La art. 70, în textul articolului, după cuvîntul „asociat”, de 

completat cu cuvîntul „privat”. 

 

87. Nu se acceptă.  

În contextul comentariilor de la pct. 53 din tabel, propunerea nu se 

acceptă.  

88. La art. 70 alin. (3), se propune de substituit cuvintele 

„Registrul de stat al experţilor judiciari” prin cuvintele „Registrul de 

stat al birourilor private de expertiză judiciară ţinut de Ministerul 

Justiţiei” 

 

   Este absolut necesar ca birourile private să fie înregistrate într-un 

Registru distinct de cel al experților judiciari licențiați! Grupul de 

lucru așa și a propus în varianta sa de proiect. Nu este clar din ce 

considerent aceasta a fost exclus. 

Astfel, precum birourile avocaților și licențele acestora sunt 

înregistrate în Registre separate ținute de Ministerul Justiției, așa și în 

cazul experților judiciari urmează să fie aplicate aceleași reguli de 

ținere a evidenței cu privire la lista birourilor private de expertiză 

judiciară, lista experților licențiați.  

Și dacă de pornit de la conceptul că expertul își adeverește statutul 

prin licență, atunci el trebuie să fie identificat prin acest document. 

Respectiv, nu trebuie să existe Registrul experților judiciari atestați, 

ci Registrul experților judiciari licențiați! 

88. Se acceptă conceptual. 

Birourile de expertiză judiciară urmează să se înregistreze în Registrul de 

stat al birourilor individuale şi asociate de expertiză judiciară. 

 

 

89. La art. 70 alin. (4), urmează a se exclude cuvintele „unui 

birou de expertiză judiciară din cadrul”. 
89. Se acceptă. 

 

90. La art. 70 alin. (5), după cuvintele „experţii judiciari”, de 

completat cu cuvintele „privaţi”. 

 

90. Nu se acceptă.  

În contextul comentariilor de la pct. 56 din tabel, propunerea nu se 

acceptă. 

91. La art. 71 alin. (4), se propune de substituit cuvintele 
„Registrul de stat al experţilor judiciari” prin cuvintele „Registrul de 

stat al birourilor private de expertiză judiciară”.    

 

  Rațional ar fi ca birourile să fie înregistrate într-un registru separat, 

nu în Registrul de stat al experților judiciari licențiați. 

  Mai mult ca atît, în registrul birourilor urmează să fie introdusă mai 

multe informații despre birouri ca: denumirea, adresa, numărul de 

identificare, membrii biroului, conducătorul biroului. O astfel de 

evidență nu poate fi ținută în Registrul experților licențiați. Mai mult, 

în ceea ce privește Registrul de stat al experților judiciari licențiați, ar 

fi bine ca acesta să fie organizat după specialități. Adică, să fie 

reflectați toți experții licențiați în specialitatea respectivă. O astfel de 

ținerea a informațiilor, va permite o transparență mai mare și o 

accesibilitate mai ușoară la informațiile necesare. 

91. Se acceptă conceptual. 

Birourile de expertiză judiciară urmează să se înregistreze în Registrul de 

stat al birourilor individuale şi asociate de expertiză judiciară.  

 

 

92. La art. 73, 74 şi 75 - CNEJ este total împotriva unei astfel de 92. CNEJ-ul are dreptul la părere, totuşi, cerinţele minime trebuie 
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abordări referitoare la cerințele față de laboratoare. În primul rînd, 

după cum s-a făcut argumentarea în prima parte a avizului, 

laboratorul nu poate fi separat de instituția de expertiză judiciară, în 

al doilea rînd, laboratoarele urmează să fie acreditate și nu 

„autorizate”, conform standardului internațional ISO 17025.  

   Corect ar fi să fie reglementate condiții și reguli pentru 

înregistrarea birourilor private de expertiză judiciară, unul din 

cerințele pentru înregistrarea căruia să fie ca să aibă în dotare un 

laborator acreditat.  

  Grupul de lucru a prezentat proiectul de lege în care au indicat că 

cerințele față fondarea birourilor private de expertiză judiciară 

urmează să fie reglementate prin reglementări separate, nu a 

laboratoarelor. Este total echivocă astfel de abordare.  

indicate în lege, or, autorizarea laboratoarelor este una principială pentru 

ca expertiza judiciară să fie considerată a fi valabilă.  

Noţiunea de „autorizat” este una mult mai largă, care cuprinde 

„acreditarea” şi „certificarea” – două etape ale autorizării. 

Trebuie să se înţeleagă clar diferenţa dintre condiţii pentru biroul de 

expertiză judiciară şi condiţii pentru laboratorul de expertiză judiciară. 

Suplimentar a se vedea comentariile la pct. 54 din tabel. 

 

93. La art. 78 alin. (2) şi (3), după cuvintele „expertului judiciar” 

se completează cu cuvîntul „privat”.  

Se consideră că modificările propuse la art. 78 presupun o abordare 

mult mai logică. 

93. Nu se acceptă.  

În contextul comentariilor de la pct. 56 din tabel, propunerea nu se 

acceptă. 

 

94. La art. 81, se propune excluderea prevederilor acestuia din 

textul legii.  

Se consideră că dacă experții au același statut, atunci pentru 

experții judiciari publici, ar trebui să fie o salarizare unică și adecvată 

responsabilităților și obligațiilor funcției . În caz contrar degeaba mai 

vorbim de statutul expertului judiciar. În esență o astfel de abordare 

nu schimbă cu nimic lucrurile. 

94. Nu se acceptă. 

Nu pot fi aplicate aceleaşi condiţii de remunerare a experţilor judiciari, 

or, condiţiile pentru desfăşurarea activităţii (subiect care nu este parte a 

statutului de expert judiciar) sunt diferite pentru cei care activează în 

cadrul instituţiilor publice, decît pentru cei care urmează să activeze în 

cadrul birourilor de expertiză judiciară.  

Pentru experţii din cadrul instituţiilor publice, statul este cel care 

urmează să-şi asume investiţii privind laboratoare şi tot ce este necesar 

pentru activitatea acestora, reieşind din specializare lor. Or, în cazul 

experţilor judiciari din cadrul birourilor de expertiză judiciară – acestea 

sunt probleme de soluţionarea cărora experţii se vor ocupa independent.  

A nu se confunda statutul de angajat al unei instituţii publice, de cel de 

liber profesionist – statute pe care fiecare expert judiciar urmează să 

opteze individual. 

15. Centrul Naţional Anticorupţie 95. La art. 11 din proiect se stabileşte că „expertiza judiciară este 

efectuată de către expertul judiciar”, iar art. 2 din proiect defineşte 

noţiunea de „expert judiciar - persoana calificată şi abilitată, 

conform legii, să efectueze expertize şi să formuleze concluzii, în 

specialitatea în care este autorizat cu privire la anumite fapte, 

circumstanţe, obiecte materiale, organismul şi psihicul uman, 

fenomene şi procese şi care este inclusă în Registru de stat al 

experţilor judiciar”. Totodată, autorul la art. 17 lit. b), art. 36 alin. 2 

lit. e), art. 39 alin. (3) precede că expertiza judiciară se efectuează şi 

de către „persoane care nu activează în instituţia respectivă”, 

„persoană recunoscută în calitate de expert judiciar în cauza dată 

95. Se acceptă.  

A fost modificat art. 11 în sensul completării acestuia cu o normă 

suplimentară (alin. (2)) care reglementează subiecţii cu drept de 

efectuare a expertizei judiciare  
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de către ordonatorul expertizei” şi „persoane care nu au calitatea 

de expert judiciar, dar care au fost admise, cu acest statut, într-un 

proces judiciar”, fapt ce creează unele confuzii şi conflicte între 

normele proiectului, deoarece art. 11 prevede că expertizele sunt 

efectuate doar de către experţi judiciari atestaţi şi incluşi în Registru 

de stat al experţilor judiciari, iar potrivit altor norme din proiect 

expertiza judiciară poate fi efectuată şi de către alte persoane 

recunoscute într-un caz judiciar în calitate de expert judiciar de către 

ordonatorul de expertiză. De asemenea, se menţionează că art. 142 

alin. (3) din Codul de procedură penală, prevede că „în calitate de 

expert poate fi numită orice persoană care posedă cunoştinţele 

necesare pentru a prezenta concluzii care se referă la circumstanţele 

apărute în legătură cu cauza penală şi care pot avea importanţă 

probatorie pentru cauza penală”. Prin urmare, în scopul asigurării 

clarităţii referitor la persoanele competente să efectueze expertize 

judiciare, considerăm oportun prevederea unui articol separat care să 

se refere la „Subiecţii abilitaţi cu dreptul de a efectua expertize 

judiciare” (spre exemplu: expertiza judiciară se efectuează de către 

experţi judiciari din cadrul instituţiilor publice de expertiză judiciară, 

experţi judiciari din cadrul birourilor de expertiză judiciară, precum 

şi de către alte persoane competente, desemnate de ordonatorul de 

expertiză judiciară). 

96. La art. 16 alin. (4) din proiect - nu este clară modalitatea şi 

termenul de solicitare a acordului ordonatorului expertizei judiciare 

(în scris/verbal, imediat sau în decursul a 5 zile). Astfel, propunem ca 

după cuvîntul „solicită” să fie completat cu cuvintele „ în scris, în 

termen de 5 zile” mai departe după text. 

96. Se acceptă. 

 

97. La art. 17 lit. b) din proiect - în scopul utilizării în proiect a 

aceloraşi termeni, se recomandă ca sintagma „a persoanelor care nu 

activează în instituţia respectivă” să se substituie cu sintagma „a 

experţilor judiciari sau altor persoane competente din afara 

instituţiei publice de expertiză judiciară” mai departe după text. 

97. Se acceptă. 

 

98. La art. 25 alin. (3) din proiect - normele sunt prea generale şi 

confuze, fapt ce vor favoriza aplicarea discreţionară a prevederilor, 

deoarece sintagma „poate interzice, dacă prin acţiunile sale 

împiedică efectuarea expertizei” nu indică cu suficienţă în ce condiţii 

şi cînd se aplică prevederile, lăsînd la discreţia ordonatorului 

expertizei de a decide discreţionar participarea sau nu a apărătorului 

sau reprezentantului legal a persoanei examinate la efectuarea 

expertizei. Se recomandă autorului de a exclude cuvîntul „poate”. 

98. Nu se acceptă. 
Norma indică situaţia cînd poate fi solicitată şi, respectiv, interzisă, 

îndepărtarea apărătorului sau reprezentantului legal al persoanei supuse 

expertizei în continuare la efectuarea expertizei – atunci cînd prin 

acţiunile sale subiecţii indicaţi împiedică efectuarea expertizei.  

La examinarea atentă a normei – trebuie să să se observe că solicitarea 

urmează să fie motivată. Totuşi, pentru a da previzibilitate normei, după 

cuvîntul „interzice”, norma a fost completată cu cuvîntul „motivat”.  

99. La art. 36 alin. (2) - cerinţele înaintate faţă de valabilitatea 

raportului de expertiză sunt excesive, fapt ce la aplicare vor crea 
99. Se acceptă. 

Norma de la art. 36 alin. (2) lit a), cuvîntul „acreditat” se substituie prin 
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dificultăţi în procesul judiciar deoarece nu toate tipurile de expertiză 

judiciară presupun necesitatea utilizării aparatajului standardizat sau 

a condiţiilor de laborator (expertiza contabilă, expertiza grafologică). 

Chiar şi în cele mai dezvoltate ţări (SUA, Anglia, Franţa) acreditarea 

laboratoarelor nu este un criteriu de apreciere a valabilităţii sau 

nevalabilităţii raportului de expertiză, ci reprezintă o condiţie 

necesară pentru realizarea doar a anumitor tipuri de expertiză 

judiciară. Cu atît mai mult că art. 73 din proiect prevede că 

activitatea de efectuare a expertizelor judiciare se desfăşoară în 

laboratoare de expertiză autorizate oficial în rezultatul evaluării şi 

acreditării conform standardelor naţionale. Astfel, reiese că din 

moment ce un laborator de expertiză este autorizat, el întruneşte 

inclusiv şi cerinţele de acreditare, nefiind necesar stipularea unei 

astfel de cerinţe (lit. a)). 

cuvîntul autorizat. Or, stabilirea unor condiţii pentru laboratoare (în 

sensul prezentei legi) – urmează să fie stabilite în dependenţă de 

specializarea de expertiză judiciară. 

 

100. La art. 36 alin. (2) lit. c) nu este clar de către cine sunt aprobate 

metodele şi metodologiile de efectuare a expertizei judiciare.  

 

100. Nu se acceptă. 

Din prevederile de la art. 18 lit. d), art. 53 alin. (1) lit. d),  art. 86 alin. (4) 

lit. b) reiese clar că metodologiile se aprobă fie de instituţia publică de 

expertiză judiciară, fie de expertul judiciar care activează în cadrul unui 

birou de expertiză judiciară. 

Totuşi, pentru a da claritate reglementărilor privind acest obiect – 

proiectul a fost completat cu o prevedere prin care se indică expres 

subiecţii cu drept de aprobare a metodologiilor.   

101. La art. 36 alin. (2) lit. d) - nu toate tipurile de expertiză 

necesită aparataj standardizat.  

 

101. Se acceptă. 

Norma a fost completată cu o specificare conform căreia, condiţia este 

valabilă doar pentru expertizele judiciare la efectuarea cărora a fost 

utilizat aparataj, mijloacelor tehnice sau a alt utilaj. 

102. Prevederile de la art. 36 alin. (2) lit. e) să fie incluse la alin. (1), 

pentru a specifica că raportul de expertiză judiciară poate fi întocmit 

şi de către persoana recunoscută în calitate de expert judiciar într-o 

cauză dată de către ordonatorul de expertiză.  

 

102. Nu se acceptă. 

Norma de la lit. e) a alin. (2) al art. 36 pune accent pe calificativul 

subiectului care efectuează expertiza. Astfel, acesta trebuie să fie, fie 

expert judiciar inclus în Registrul de stat al experţilor judiciari, fie 

persoană recunoscută în această calitate de către ordonatorul expertizei. 

Astfel, nu este necesară o completare suplimentară la alin. (1), care nici 

nu se încadrează în conceptul normei. 

103. În temeiul celor relevate la pct. 82 – 85 (din prezentul tabel), se 

recomandă ca alin. (2) al art. 36 să fie exclus. 

 

103. Nu se acceptă. 

În temeiul comentariilor expuse la propunerile de la pct. 99 - 102 din 

prezentul tabel, nici propunerea de la prezentul punct nu poate fi 

acceptată.  

104. 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 

104. 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. 
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domenii.  

105. La art. 37 alin. (2) lit. g) - sintagma „vechimea în muncă în 

specialitatea respectivă” să se substituie cu sintagma „vechimea în 

muncă de expert judiciar în domeniul respectiv”. 

105. Se acceptă. 

 

106. La art. 37 alin. (4) - normele referitoare la clasificarea 

concluziilor să se excludă, 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). 

106. Se acceptă. 

 

107. La art. 39 alin. (2) din proiect - cuvintele „precum şi alte notiţe 

ale acestuia” să se substituie cu cuvintele „precum şi înregistrări ale 

observaţiilor sale originale, date derivate şi suficiente, informaţii 

pentru a stabili traseul unei cercetări, alte notiţe ale acestuia” - 

cerinţe ISO 17020, 1702. 

107. Se acceptă. 

 

108. La art. 40 alin. (1) lit. d) - în textul literei după sintagma „are 

diplomă de absolvire a studiilor superioare de licenţă” de adăugat 

sintagma „sau diplomă de studii superioare”, deoarece pînă în anul 

2005, (inclusiv şi în perioada URSS) se eliberau diplome de studii 

superioare doar după susţinerea aşa-numitei „lucrări de diplomă” ce 

în prezent este aceiaşi lucrare de licenţă, însă nu era specificat că sunt 

studii superioare de licenţă. 

108. Nu se acceptă. 

Norma a fost completată cu textul „sau echivalentul acesteia”, text care 

va cuprinde orice altă diplomă care dovedeşte absolvirea unor studii de 

un nivel similar, doar că în conformitate cu alte sisteme de învăţămînt. 

109. La art. 40 alin. (2) lit. b) - cuvintele „din motive 

compromiţătoare” de exclus, deoarece la art. 46 alin. (1) nu este 

prevăzut că licenţa de expert judiciar se retrage „din motive 

compromiţătoare”, dar pentru că persoana a fost sancţionată 

disciplinar, în conformitate cu art. 59 din proiect sau expertul judiciar 

nu s-a prezentat sau a obţinut calificativul „nesatisfăcător” la 

evaluare. 

109. Se acceptă. 

Norma a fost modificată, în sensul aducerii acesteia în concordanţă cu 

prevederile art. 46 din proiectul de lege.  

 

110. La art. 40 alin. (2) lit. c) din proiect - de exclus, deoarece 

sintagma „concedierea din motive compromiţătoare" este confuză şi 

nu permite înţelegerea exactă a sensului normei, iar legislaţia în 

vigoare nu stabileşte astfel de temeiuri (compromiţătoare) pentru 

concediere. Acest fapt, la aplicare, va permite interpretarea 

discreţionară a prevederii, în dependenţă de interese şi scopuri. 

Astfel, orice angajator în cazul în care nu va dori să angajeze o 

persoană va putea invoca un astfel de motiv. 

110. Se acceptă. 

Norma a fost concretizată, astfel, încît să nu lase loc de interpretări 

abuzive – a fost specificată mult mai clar circumstanţa respectivă – 

„care, în ultimii 5 ani, a fost concediată din cadrul unei instituţii publice 

de expertiză judiciară sau dintr-o altă instituţie publică sau privată, în 

rezultatul aplicării sancţiunii disciplinare de concediere”. 

 

111. La art. 43 alin. (2) lit. c) - sintagma „pentru care a obţinut 

calificarea de expert judiciar sau a echivalentului acestuia” este 

confuză deoarece însăşi alin. (2) stabileşte că la examenul de 

calificare este admisă persoana care întruneşte condiţiile..., iar una 

111. Se acceptă. 
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din condiţii pentru a participa la examenul de calificare este: c) copia 

diplomei de licenţă în specialitatea pentru care a obţinut calificarea 

de expert judiciar sau a echivalentului acestuia. Reiese că pentru a 

obţine calificarea de expert judiciar, persoana trebuie să aibă deja 

calificarea de expert judiciar. Presupunem că autorul intenţiona să 

prevadă că persoana trebuie să prezinte copia diplomei de licenţă în 

specialitatea pentru care solicită calificarea de expert judiciar sau 

echivalentul acesteia. 

112. Art. 43 din proiect este intitulat „Obţinerea calităţii de expert 

judiciar”, iar alin. (4) şi (5) se referă la modul de constituire a 

Comisiei de calificare şi evaluare a experţilor judiciari. Din aceste 

considerente, se propune de a fi excluse prevederile alin. (4) şi (5) de 

la art. 43 şi incluse într-un articol separat, însă necesită de a se 

revedea componenţa Comisiei de calificare şi evaluare, deoarece 

prezenţa în mod obligatoriu în componenţa Comisei de calificare şi 

evaluare în cadrul instituţiilor publice de expertiză judiciară a unui 

reprezentant al Ministerului Justiţiei este nejustificată, precum şi 

depăşeşte competenţele Ministerului Justiţiei în acest domeniu. 

Potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 

03.10.2012, Ministerul Justiţiei doar coordonează şi promovează 

politici în domeniul expertizei judiciare, dar nu atestă, evaluează şi 

înregistrează birouri de expertiză judiciară, precum şi nu eliberează 

licenţe în acest domeniu. 

112. Se acceptă parţial. 

În partea ce se referă la excluderea alin. (4) şi (5) din alin. (43) – nu se 

acceptă. Comisia de licenţiere este un element definitoriu al procesului 

de obţinere a calităţii de expert judiciari. Tocmai din acest fapt, normele 

generale referitoare la comisia de calificare îşi au locul în articolul 

respectiv. Or, dacă am aplica logica propusă, ar trebui să disjungem în 

articole separate normele referitoare la actele ce urmează a fi depuse 

pentru participare la examen, de cele privind examenul de calificare. 

 

În partea ce se referă la persoana desemnată de Ministerul Justiţiei în 

comisia de licenţiere – se acceptă. Aceasta a fost modificată prin „un 

reprezentant al societăţii civile sau al mediului academic, ales prin 

concurs organizat de instituţia publică de expertiză judiciară”. 

 

113. Referitor la prevederile art. 43 alin. (6), se menţionează că 

proiectul prevede care sunt condiţiile necesare pentru a fi întrunite de 

o persoană în scopul admiterii ei la examenul de calificare şi 

evaluare, iar modul de desfăşurare a examenelor se va stabili prin 

reglementări interne ale fiecărei instituţii publice de expertiză 

judiciară. Din aceste considerente se recomandă excluderea acestuia. 

113. Se acceptă. 

 

114. La art. 43 alin. (7) - sintagma „în baza rezultatelor examenului 

de calificare, Comisia, califică persoana ca expert judiciar” necesită 

a fi revizuită, pentru că nu este clar care este actul ce se eliberează 

expertului judiciar ce a susţinut examenul de calificare. Cu atît mai 

mult că la art. 44 este prevăzut că „actul ce confirmă statutul de 

expert judiciar este licenţa”, iar art. 47 stabileşte că „expertului 

judiciar i se eliberează legitimaţie şi stampilă”. 

114. Rezultatele examenului se aprobă prin hotărîre a comisiei. 

Expertului nu trebuie să i se dea careva confirmare, întrucît Comisia este 

creată în instituţia în care expertul urmează să activeze. Eventual 

acestuia îi poate fi dată extras din hotărîre care confirmă rezultatele sale 

la examen.  

Toate aceste aspecte urmează să fie reglementate în regulamentul cu 

privire la Comisie, menţionat la art. 43 alin. (6).  

 

115. La art. 50 alin. (2) - prevederile sunt abuzive şi confuze, din 

considerentul că art. 46 alin. (1) din proiect, nu stabileşte un astfel de 

temei pentru retragerea licenţei pentru exercitarea activităţii de 

expert judiciar. De reglementat detaliat temeiurile de retragere a 

115. Se acceptă parţial. 

Au fost revizuite temeiurile de retragere a licenţei de expert judiciar prin 

includerea situaţiei de incompatibilitate în calitate de temei. 
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licenţei, precum şi de prevăzut că activitatea de expert judiciar este 

incompatibilă cu oricare funcţie retribuită, cu excepţia activităţii 

didactice, ştiinţifice sau de creaţie. 

 

Totodată, referitor la restricţia de a desfăşura altă activitate remunerată – 

nu se acceptă – aceasta este una nejustificată de autorul propunerii. 

Menţionăm că, pentru unele specializări de expertiză judiciară, ar putea 

exista situaţii foarte puţine de necesitate a unei expertize în domeniul 

respectiv. Astfel, persoana ar fi pusă în circumstanţe care ar împiedica-o 

să-şi cîştige resurse financiare pentru un minim de existenţă. 

116. La art. 52 din proiect - cuvîntul „termene rezonabile” este 

utilizat incorect, deoarece potrivit art. 13 termenul de efectuare a 

expertizei judiciare este stabilit fie de conducătorul instituţiei publice 

de expertiză judiciară, fie de ordonatorul expertizei sau de expertul 

judiciar dacă activează în cadrul unui birou de expertiză. Astfel, 

expertul judiciar este obligat să efectueze expertiza judiciară în 

termenele stabilite, fie de ordonatorul expertizei sau de conducătorul 

instituţiei publice de expertiză judiciară, dar nu în termene 

rezonabile. Iar, potrivit art. 58 nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 

art. 52 reprezintă abateri disciplinare, pentru comiterea cărora 

expertul judiciar este sancţionat disciplinar. 

116. Se acceptă. 

 

117. Art. 57 din proiect se intitulează „Răspunderea disciplinară a 

expertului judiciar”, iar la alin. (1) este prevăzut că expertul judiciar 

pentru încălcarea legii cu privire la expertiza judiciară (pe cînd 

prezenta lege nu se numeşte doar cu privire la expertiza judiciară, ci 

Legea cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar), 

a unor norme ale Codului deontologic, pentru pagubele materiale 

pricinuite, contravenţiile sau infracţiunile săvîrşite în timpul 

serviciului sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale, poartă 

răspundere disciplinară, civilă, contravenţională, penală, după caz. 

Astfel, se observă că denumirea articolului nu corespunde cu 

conţinutul lui, fapt ce presupune revizuirea acestuia. 

117. Se acceptă parţial.  

În partea ce se referă la titlul articolului – se acceptă – acesta a fost 

modificat în „Răspunderea juridică a expertului judiciar”. 

 

În partea ce se referă la menţiunea privind denumirea legii – nu se 

acceptă – alin. (1) nu indică a „legii cu privire la expertiza judiciară”, 

dar „a legislaţiei cu privire la expertiza judiciară”, noţiunea „legislaţie” 

fiind un termen mult mai larg.  

 

 

118. La art. 58 din proiect, referitor la abaterile disciplinare, se 

propune clarificarea instituţiei abaterilor disciplinare, deoarece 

acestea sunt rezultatul încălcării obligaţiilor profesionale, a 

disciplinei de serviciu şi a conduitei profesionale, precum şi 

reglementarea clară a procedurii de aplicare a sancţiunilor 

disciplinare ale experţilor judiciari. Astfel, necesită de a fi revizuită 

clasificarea abaterilor disciplinare, deoarece nu este clar ce 

presupune abaterea disciplinară: „constatarea săvîrşirii unor acţiuni 

ilegale ale expertului judiciar la obţinerea licenţei”, din moment ce 

art. 44 din proiect prevede că licenţa se eliberează de către Comisia 

de calificare şi evaluare în baza rezultatului examenului de calificare. 

Aceiaşi remarcă este valabilă şi pentru abaterea disciplinară 

prevăzută la lit. k) şi 1). 

 

118. Nu se acceptă. 

Se acceptă obiecţia referitoare la necesitatea clarificării instituţiei 

abaterilor disciplinare prevăzută de art. 58 din proiect. Astfel, norma a 

fost concretizată cu faptul că acestea sunt abateri disciplinare privind 

activitatea de expertiză judiciară şi nu trebuie interpretate ca abateri ce 

se referă la disciplina muncii. În consecinţă este necesar a diferenţia 

abaterea disciplinară care vizează activitatea de expertiză judiciară de 

abaterea disciplinară ce vizează dreptul muncii clasic (disciplina muncii). 

Astfel, în cazul identificării unei astfel de abateri disciplinare – de la art. 

58 din proiect – procedura disciplinară va derula conform prevederilor 

prezentei legi. În cazul în care va exista o altă abatere disciplinară, 

specifică dreptului muncii – procedura disciplinară va derula conform 

prevederilor legislaţiei muncii, dacă altfel nu va fi prevăzut în alte acte 

legislative.  
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Referitor la abaterea disciplinară de la art. 58 lit. j) – aceasta se referă la 

fapte care nu au fost cunoscute Comisiei de calificare şi evaluare şi care 

nu constituie, eventual, fapte penale sau contravenţionale, dar care au 

permis obţinerea licenţei (cu tot ce înseamnă acest proces). 

Referitor la abaterile disciplinare de la lit. k) şi l) – acestea sunt foarte 

clare, în condiţiile în care proiectul prevede expres formele de organizare 

a activităţii expertului judiciar şi interdicţia desfăşurării activităţii de 

expertiză judiciară pe perioada suspendării activităţii. Respectiv, nu se 

cunoaşte care este neclaritatea.  

119. În ceea ce priveşte „capitolul IV. Licenţierea expertului 

judiciar” – se menţionează că prevederile respective nu pot fi 

aplicabile pentru toţi experţii judiciari, deoarece experţii judiciari din 

cadrul instituţiilor publice de expertiză judiciară sunt funcţionari 

publici sau funcţionari publici cu statut special care îşi desfăşoară 

activitatea în baza contractului individual de muncă, fişei de post, dar 

nu în baza unei licenţe ce îi dă dreptul să presteze servicii de 

expertiză judiciară. Din aceste considerente necesită de a fi 

reglementat clar, categoria de experţi judiciari cărora li se eliberează 

licenţe, statutul acestora şi să fie o delimitare clară între statutul 

juridic al experţilor din cadrul instituţiilor publice de expertiză 

judiciară şi statutul juridic al experţilor judiciari din cadrul birourilor 

de expertiză. 

119. Nu se acceptă. 

Experţii judiciari nu sunt funcţionari publici şi nici funcţionari publici cu 

statut special.  

Astfel, instituţia publică de expertiză judiciară trebuie ca, înainte de a 

angaja persoana în funcţia de expert judiciar, să verifice dacă aceasta 

deţine sau nu acest statut, adică dacă deţine licenţa sau nu. Or, în caz 

contrar, în funcţia de expert judiciar, întîi se va angaja persoana care nu 

deţine acest statut şi abia ulterior aceasta urmează să obţină dreptul de a 

efectua expertize judiciare – ceea ce este incorect. 

În caz de necesitate, instituţiile de expertiză judiciară trebuie să-şi 

revizuiască procedura de angajare în funcţie sau, dacă este nevoie, chiar 

statele de personal. 

 

1120. Aceeaşi remarcă este şi pentru „capitolul V. Răspunderea 

expertului” şi „capitolul VI. Suspendarea şi încetarea activităţii 

expertului judiciar”, normele cărora sunt preluate în mod eronat din 

Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002, Legea cu 

privire la notariat nr. 1453-XV din 08.11.2002, fără a lua în 

considerare că acestea nu pot fi aplicabile şi pentru experţii judiciari, 

deoarece statutul experţilor judiciari diferă de cel al avocaţilor, 

notarilor, executorilor judecătoreşti. Expertul judiciar poate fi, atît 

funcţionar public/funcţionar public cu statut special, cît şi persoană 

ce prestează servicii de expertiză judiciară în cadrul unui birou de 

expertiză judiciară. Din aceste considerente, capitolele respective 

necesită a fi revizuite în totalitate, luîndu-se în considerare statutul 

expertului judiciar. 

 

 

120. Nu se acceptă. 

Legislaţia muncii, prevede clar că, legislaţia în vigoare poate să prevadă 

norme speciale, atît privind sancţionarea disciplinară, cît şi suspendarea 

şi încetarea activităţii pentru anumite categorii de salariaţi.  

Răspunderea disciplinară conform prevederilor prezentei legi va putea 

surveni pentru abaterile prevăzute expres şi exhaustiv de lege şi se referă 

nemijlocit la activitatea de expertiză judiciară, nu la activitatea de 

angajat al instituţiei. Un exemplu analogic este deţinerea dreptului de a 

conduce un mijloc de transport şi funcţia de şofer. Astfel, sancţionarea 

prin retragerea dreptului de a conduce un mijloc de transport nu are 

tangenţă cu sancţionarea pentru încălcarea disciplinei muncii. 

În partea ce se referă la suspendarea activităţii experţilor judiciari din 

subdiviziunile MAI, precum şi a încetării activităţii poliţiştilor  – în art. 

45 şi 47 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 320 din 27.12.2014, precum şi în 

cazul experţilor din cadrul CNA – în temeiul art. 34 alin. (2) lit. o) din 

legea nr. 1104 din 06.06.2002 – va putea avea loc suspendarea din 

funcţie, cît şi eliberarea din funcţie.  

Totodată, atenţionăm că sancţiunile prevăzute de lege vizează activitatea 

de expertiză judiciară, şi nu statutul acestora de poliţist sau ofiţer al 

CNA.  Astfel, sancţiunile puse în conformitate cu prezentul proiect ar 
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putea să indice o necorespundere a expertului funcţiei deţinute, fapt 

pentru care, ar putea fi chiar şi eliberat din funcţie. 

121. În cuprinsul proiectului autorul utilizează, atît sintagma 

„instanţa de contencios administrativ” (art. 44 alin. (6), art. 45 

alin. (4), art. 64 alin. (4)), cît şi cea de „instanţa de judecată în 

ordinea de contenciosului administrativ” (art. 60 alin. (5)), fapt ce 

creează confuzii şi nu corespunde exigenţelor de tehnică legislativă. 

121. Se acceptă. 

Textul a fost unificat, prin utilizarea expresiei „în instanţa de contencios 

administrativ”. 

 

122. La art. 85 alin. (1) - trimiterea efectuată la art. 70 este greşită, 

astfel cifra „70” se va substitui cu cifra „68”. 
122. Se acceptă.  

 

123. La art. 86 alin. (2) lit. b) - cuvîntul „cod” se va substitui cu 

cuvîntul „lege”. 

 

Generalizînd cele expuse mai sus, se concluzionează, în varianta 

actuală, proiectul nu va contribui la realizarea obiectivelor declarate 

de autor în nota informativă, şi anume: reglementarea exactă şi 

complexă a sistemului naţional de expertiză judiciară, consolidarea 

infrastructurii expertizei judiciare şi a statutului expertului judiciar 

sau sporirea nivelului calităţii serviciilor de expertiză judiciară, 

precum şi nici nu corespunde cu obiectivele studiului efectuat în 

acest domeniu şi nici cu varianta proiectului de lege cu privire la 

expertiza judiciară propus de grupul de lucru, constituit din 

reprezentanţii instituţiilor interesate. În aceste condiţii, se optează 

pentru nepromovarea în continuare a proiectului. 

 

Totodată, se comunică despre faptul că, în caz de promovare a 

proiectului, potrivit art. 22 alin. (3) din Legea nr.780-XV din 

27.12.2001 privind actele legislative, proiectul definitivat conform 

avizelor instituţiilor interesate, necesită a fi expediat Centrului pentru 

efectuarea expertizei anticorupţie. 

123. Se acceptă. 

 

16. Ministerul Afacerilor Interne 

 

 

Se comunicăm următoarele obiecţii şi propuneri: 

124. La art. 2, după noţiunea de „expert judiciar” se propune de 

completat cu noţiunea de „expert judiciar privat”, în scopul 

diferenţierii statutului experţilor judiciari publici de cei privaţi.  

124. Nu se acceptă. 

Conceptul prezentului proiect urmăreşte evitarea diferenţierii false care 

s-a creat în timp că există două categorii de experţi judiciari. Or, 

diferenţa este în forma de organizare a activităţii – fie în cadrul 

instituţiilor publice, fie în cadrul unor entităţi private (în cadrul 

proiectului numite - birouri de expertiză judiciară). Astfel, condiţiile de 

accedere în profesie trebuie să fie unice, procedură disciplinara – unică. 

Or, expertul judiciar rămîne să fie expert judiciar indiferent de faptul îşi 

desfăşoară el activitatea în cadrul unei instituţii publice sau în cadrul 

unui birou de expertiză judiciară.  

Practica internaţională nu prevede standarde duble de accedere la 

profesia de expert judiciar, ea prevede condiţii pentru desfăşurarea 

activităţii – chestiuni sunt diferite.  
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Astfel, reiterăm că distincte sunt doar subiectele ce vizează forma de 

organizare a activităţii şi cele care au tangenţă sau reies din aceasta.   

125. În contextul propunerii de la pct. 107, se propune, în tot 

cuprinsul proiectului, sintagma „expertul judiciar care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară”, 

se va substitui cu sintagma „expertul judiciar privat”. 

125. Nu se acceptă. 

În contextul menţiunilor referitoare la propunerea de la pct. 124, 

propunerea de la acest punct nu poate fi acceptată. 

 

126. În tot cuprinsul proiectului, urmează a se utiliza aceiaşi termeni, 

respectiv, în corelare cu noţiunea de „instituţie publică de expertiză 

judiciară” de la art. 2, se va utiliza acest termen, dar nu cel de 

„instituţie de expertiză judiciară” sau „instituţie”. 

126. Se acceptă. 

 

127. Se recomandă de a analiza oportunitatea completării 

proiectului cu un articol care să prevadă instituţiile publice care au 

dreptul de a efectua expertiza judiciară, în scopul identificării 

autorităţilor şi instituţiilor publice specializate în acest domeniu. Or, 

acest aspect ar crea posibilitatea diferitor instituţii de a efectua 

expertiza judiciară, însă care nu vor avea tangenţă cu acest domeniu. 

Mai mult, aceasta va asigura şi cerinţa de claritate a noţiunii de 

„instituţie publică de expertiză judiciară” de la art. 2 din proiect, în 

sensul identificării nemijlocite a instituţiilor publice sau a structurilor 

organizaţionale din sfera lor de competenţă, specializate în efectuarea 

expertizelor judiciare.  

Spre exemplu. Ministerul Afacerilor Interne are în structura sa două 

subdiviziuni care, la rîndul lor nemijlocit efectuează expertize 

judiciare (ex. subdiviziunile specializate din cadrul Departamentului 

Poliţiei de Frontieră şi Centrului tehnico-criminalistic şi expertize 

judiciare al Inspectoratului General al Poliţiei). De altfel, competenţa 

de a efectua expertize judiciare este prevăzută expres în art. 6 alin. 

(5) din Legea nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră 

şi respectiv în pct. 25 subpct. 2) din Hotărîrea Guvernului nr. 283 din 

24.04.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului 

Afacerilor Interne. 

127. Se acceptă. 

Proiectul a fost completat cu norma de la art. 65 alin. (2) care indică 

instituţiile publice de expertiză judiciară care există astăzi în sistemul 

public de expertiză judiciară. 

 

128. La art. 12 alin. (1), se va include ca obiect de cercetare a 

expertizei judiciare şi ,,cadavrele”, corespunzător art. 120 şi 121 din 

Codul de procedură penală, precum şi art. 26 din proiect. Or, din 

prevederile legale pre-notate,  rezultă că examinarea exterioară sau 

exhumarea cadavrului se efectuează de către organul de urmărire 

penală cu participarea medicului legist, după caz, a altor specialişti. 

128. Nu se acceptă. 

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

expresia „corpul uman” vizează atît corpul unei persoane în viaţă, cît şi 

cel al unei persoane decedate. 

 

129. 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 

129. 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. 
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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. 

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. 

 

130. La art. 18 lit. a), după sintagma „dispunere a expertizei 

judiciare”, se va completa cu sintagma „şi să transmită 

materialele”. Totodată, sintagma „conducătorilor subdiviziunii 

specializate” de la aceiaşi literă, urmează a se revedea, avînd în 

vedere art. 16 alin. (3) din proiect, prin care se operează cu sintagma 

de „şef al subdiviziunilor de expertiză”. 

130. Nu se acceptă. 

În cadrul mesei rotunde care a avut loc la 16 iunie 2014, reprezentanţii 

MAI, au susţinut prima versiune a normei din proiect. 

 

 

131. În scopul asigurării cerinţei de precizie a prevederii legale, lit. 

e) a art. 18 se propune a se expune în următoarea redacţie: ,,să 

asigure transmiterea raportului de expertiză, a obiectelor supuse 

examinării şi materialele dosarului ordonatorului expertizei.”. 

131. Se acceptă. 

 

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

poate decide aducerea forţată a persoanei care se eschivează în mod 

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

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

ordonatori ai expertizei judiciare sunt şi alţi participanţi ai unui 

proces judiciar, care, conform legislaţiei de procedură civilă, penală 

sau contravenţională, 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 forţată a persoanei menţionate supra, în 

cazul în care ordonatorul expertizei judiciare va fi victima sau partea 

vătămată, care, conform legislaţiei de procedură penală, sunt părţi la 

procesul penal. 

132. Nu se acceptă. 

Atunci cînd vorbim despre expertiza judiciară asupra persoanelor – în 

calitate de ordonator al expertizei este mereu fie instanţa de judecată, fie 

procurorul cu autorizarea judecătorului de instrucţie. Respectiv, nu 

putem vorbi despre persoană privată în calitate de ordonator al expertizei 

judiciare asupra persoanei.  

 

 

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

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

ulterior la probe. 

133. Se acceptă. 

Normele art. 24 au fost modificate în sensul substituirii cuvîntului 

„probe” prin cuvîntul „mostre”. 

134. Se propune completarea art. 29 cu un alineat nou care să 

prevadă că expertiza repetată nu se dispune în situaţia în care 

contestaţia ordonatorului expertizei sau a părţilor în proces faţă de 

concluziile expertizei primare nu sînt motivate (ex. „(7) Nu se admite 

dispunerea expertizei repetate în baza contestaţiei nemotivate a 

ordonatorului expertizei sau a părţilor în proces faţă de concluziile 

expertizei primare.”). 

134. 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. 

 

135. La art. 37 alin. (1), redactarea raportului de expertiză judiciară 135. Nu se acceptă. 
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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. 

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.  

136. Subsecvent, la art. 37 alin. (4) lit. b) al aceluiaşi articol, 

urmează a se revedea, deoarece, nu este clar care este esenţa 

„concluziilor probabile”, formularea avînd un caracter defectuos şi 

discreţionar. Or, spre exemplu, în baza art. 93 din Codul de 

procedură penală, raportul de expertiză se admite în calitate de probă 

în cadrul procesului penal. Respectiv, acesta nu ar putea avea un 

caracter probabil, în consecinţă nefiind asigurată concludenta probei. 

136. Nu se acceptă. 

Concluzia este probabilă atunci cînd nu poate să ofere un răspuns cert la 

întrebarea prezentată expertului pentru examinare. Exact caracterul 

concludent al raportului de expertiză urmează să fie apreciat de instanţa 

de judecată. În cazul în care nu ar fi un răspuns suficient de convingător, 

ar însemna că există un dubiu, care urmează a fi apreciat corespunzător 

de către instanţă.  

137. La art. 40, se consideră oportun ca sintagma „şi studiilor 

superioare de masterat”, să fie substituită cu sintagma „sau 

echivalentul acesteia”, corespunzător art. 43 alin. (2) lit. c) din 

proiect. Totodată, această prevedere limitează posibilitatea de a 

obţine calitatea de expert judiciar doar pentru persoanele care au 

studii superioare de licenţă, dar nu au studii superioare de masterat. 

137. Se acceptă. 

Norma a fost modificată, iar în calitate de condiţie a fost prevăzută doar 

diploma de studii de licenţă sau echivalentul acesteia. 

 

 

138. La art. 40 alin. (2) lit. a), nu este clar dacă caracterul 

ireproşabil al reputaţiei expertului judiciar se extinde şi în raport cu 

comiterea acelor infracţiuni în raport cu care nu au fost stinse 

antecedentele penale, fapt pentru care se recomandă a se examina 

suplimentar acest aspect. 

 

138. În cazul în care candidatul la obţinerea calificării de expert judiciar 

are antecedente penale nestinse, atunci urmează să se constate 

neîndeplinirea cerinţei de la lit. g) de la alin. (1) al art. 40. Respectiv, în 

acest caz, implicit nu vor fi respectate 2 condiţii – nici cea de la lit. g) şi 

nici cea de la lit. h) (reputaţia ireproşabilă). Astfel, persoana nu va 

întruni condiţiile de bază pentru a putea obţine calificarea de expert 

judiciar.  

139. La art. 41 alin. (8), se recomandă a se analiza oportunitatea 

aprobării Regulamentului privind condiţiile efectuării stagiului, 

drepturile şi obligaţiile expertului-stagiar, ale expertului îndrumător, 

precum şi ale instituţiei publice de expertiză judiciară sau, după caz, 

ale biroului de expertiză judiciară, de către conducătorul instituţiei 

publice de expertiză judiciară sau de către Ministerul Justiţiei, în 

cazul stagiului experţilor judiciari privaţi. 

139. Se acceptă. 

Totuşi, pentru a asigura condiţii unice de efectuarea stagiului, atît pentru 

stagiul în cadrul instituţiilor publice de expertiză judiciară, cît şi pentru 

stagiul în cadrul birourilor de expertiză judiciară,  se propune ca 

regulamentul să fie aprobat prin ordin comun al conducătorilor 

instituţiilor de expertiză judiciară şi ministrului justiţiei. 

 

140. La art. 42 alin. (4) lit. e) şi alin. (5), vis-a-vis de obligaţia 

expertului-stagiar de a achita taxa pentru efectuarea stagiului 

profesional, se va preciza actul în care se vor stabili criteriile de 

determinare a mărimii taxei în acest sens, întrucît această normă 

denotă un caracter discreţionar. 

140. Se acceptă. 

Proiectul a propus ca taxa pentru efectuarea stagiului în instituţia publică 

de expertiză judiciară urmează să fie stabilită de Guvern, iar pentru 

birourile de expertiză judiciară – fiecare birou şi-o stabileşte 

independent. 

141. La art. 42 alin. (6), urmează a se revedea referinţa la art. 78 din 

proiect, deoarece acest articol prevede remunerarea expertului 

judiciar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de 

expertiză judiciară, dar nu în cadrul unei instituţii publice de 

141. Se acceptă. 

Experţii stagiari din cadrul instituţiilor publice de expertiză judiciară 

urmează să fie remuneraţi conform prevederilor Legii nr. 355-XVI din 

23.12.2005, aceasta din urmă, în caz de necesitate, urmînd să fie 
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expertiză judiciară. Mai mult, art. 78 prevede doar remunerarea 

expertului judiciar care se efectuează în baza contractelor încheiate 

cu solicitanţii de servicii, pe cînd, potrivit art. 76 din proiect, 

instituţiile publice de expertiză judiciară sunt finanţate din contul 

mijloacelor bugetului de stat şi mijloacelor încasate de la persoanele 

fizice şi juridice ca plată pentru efectuarea expertizelor judiciare. 

Totodată, potrivit art. 81 alin. (1) din proiect, experţii judiciari ai 

instituţiilor publice de expertiză judiciară sînt salariaţi în condiţiile şi 

în modul stabilit de Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu 

privire ia sistemul de salarizare în sectorul bugetar. 

modificată corespunzător. 

 

142. Suplimentar, se consideră oportun de completat art. 44 cu un 

alineat care să prevadă perioada pentru care se eliberează licenţa 

pentru exercitarea activităţii de expert judiciar, întrucît nu este clar 

dacă aceasta este eliberată pentru o perioadă determinată, sau 

eventual licenţa se acordă pe un termen nelimitat. 

 

142. Nu se acceptă. 

Avînd în vedere că evaluarea expertului determină menţinerea licenţei, 

nu este necesară completarea propusă. Mai mult ca atît, includerea unei 

astfel de norme ar putea crea dificultăţi la exercitarea activităţii de expert 

judiciar în perioada de după expirarea datei la care a fost acordată licenţa 

şi cea la care are loc evaluarea, care urmează să fie în acelaşi an, dar care 

ar putea să nu corespundă. În aceste condiţii experţii ar putea fi puşi în 

imposibilitatea de a activa, precum şi în situaţia de a relua de la început 

procesul de admitere în profesie, de organizare a activităţii etc.   

143. La art. 45 alin. (3), referitor la competenţa Ministerului Justiţiei 

de a aproba modelul licenţei, urmează a se analiza care va fi efectul 

juridic a unui act normativ aprobat la nivel intern de către respectiva 

instituţie în raport cu alte instituţii în cadrul cărora sunt instituite 

subdiviziuni cu competenţă de a efectua expertiza judiciară. 

143. Se acceptă. 

Modelul licenţei urmează să fie aprobat de Guvern. 

 

 

144. Se recomandă de a analiza oportunitatea completării art. 49 cu 

o normă care să prevadă că, în lipsa unui expert judiciar specializat în 

genul de expertiză judiciară solicitată în Registrul de stat al experţilor 

judiciari sau în cazul imposibilităţii desemnării a unui expert judiciar 

din rîndul celor incluşi în Registrul de stat al experţilor judiciari, să 

fie posibilă desemnarea în calitate de expert judiciar a unei alte 

persoane care deţine cunoştinţe necesare şi are experienţă în 

domeniul solicitat. Or, potrivit art. 142 alin.(3) din Codul de 

procedură penală, în calitate de expert poate fi numită orice persoană 

care posedă cunoştinţele necesare pentru a prezenta concluzii care se 

referă la circumstanţele apărute în legătură cu cauza penală şi care 

pot avea importanţă probatorie pentru cauza penală. 

144. Se acceptă. 

Cu o normă similară celei propuse a fost completat art. 11 din proiect – 

alin. (2) al art. 11.  

 

 

145. La art. 51 alin. (3) după sintagma ,,examinarea exterioară a 

cadavrului la faţa locului” se va completa cu sintagma ,,şi 

exhumarea cadavrului”, în corelare cu art. 121 din Codul de 

procedură penală. 

145. Se acceptă. 

 

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

care să prevadă posibilitatea instruirii de sine stătător a expertului 
146. Nu se acceptă. 

La alin. (3) a articolului este menţionat că instruirea poate fi realizată şi 
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judiciar, în baza unui plan individual de instruire, aprobat de 

conducătorul instituţiei publice sau Ministerul Justiţiei în cazul 

experţilor judiciari privaţi, în cazul în care nu urmează cursurile de 

formare continuă. 

prin alte forme „şi alte forme de dezvoltare profesională”. Respectiv, 

instituţia poate stabili alte forme de instruire a experţilor judiciari. 

 

 

147. La art. 55 alin. (1), după sintagma „evaluării periodice” se va 

completa cu sintagma „obligatorii”, în vederea stabilirii unui 

caracter obligatoriu a evaluării performanţelor experţilor judiciari. 

 

147. Se acceptă. 

Norma de la alin. (1) poartă un caracter imperativ, nelăsînd loc 

interpretărilor. Totuşi, pentru a asigura interpretarea univocă a normei, se 

acceptă completarea respectivă a normei.   

148. Subsecvent, se recomandă a se revedea consecutivitate logică a 

prevederilor propuse la alin. (4) şi (5) ale art. 55. Or, expertul 

judiciar care a contestat rezultatele evaluării ordinare este supus 

evaluării extraordinare, care ulterior poate fi contestată. 

148. Se acceptă. 

Este o eroare tehnică, intenţia autorului fiind de a se referi la evaluarea 

ordinară.  

 

149. La art. 56 alin. (4), urmează a se revedea referinţa corectă la 

art. 55 alin. (6), întrucît Regulamentul la care se face referire este 

prevăzut la art. 55 alin. (9) din proiect. 

149. Se acceptă. 

 

150. La art. 59 alin. (1) lit. d), la sfîrşitul propoziţiei se propune de 

completat cu sintagma „(pentru experţii judiciari privaţi) sau altă 

sancţiune prevăzută de legislaţia în vigoare;”. Acest aspect se 

impune deoarece, aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de experţii 

judiciari din cadrul instituţiilor publice de expertiză judiciară se 

efectuează în conformitate cu legislaţia specială (ex. Legea nr. 320 

din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului. 

Legea nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră). 

Astfel, în raport cu experţii judiciari din cadrul Centrului tehnico-

criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului General al 

Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne se aplică Legea nr. 320 cu 

privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, care în art. 54 

prevede toate tipurile de sancţiuni disciplinare, printre care nu se 

regăseşte amenda sau suspendarea activităţii. Respectiv, nici Legea 

nr. 283 din 28.12.2011 cu privire le Poliţia de Frontieră, nu identifică 

astfel de sancţiuni disciplinare pentru poliţiştii de frontieră care sunt 

experţi judiciari. Astfel, angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care 

au calitatea de experţi judiciari, beneficiază de statut special garantat 

de prevederi legale speciale. 

150. Nu se acceptă. 

Sancţiunile de la art. 59 se aplică pentru fapte specifice ce vizează 

activitatea de expertiză judiciară şi nu pentru activitatea de angajat al 

MAI. Urmează să se facă distincţie clară între sancţiunile aplicate pentru 

abaterile prevăzute de prezentul proiect şi sancţiunile aplicate pentru 

încălcarea disciplinei muncii sau a prevederilor Legii nr. 320 din 

27.12.2012. 

Legislaţia muncii, prevede clar că, legislaţia în vigoare poate să prevadă 

norme speciale, atît privind sancţionarea disciplinară, cît şi suspendarea 

şi încetarea activităţii pentru anumite categorii de salariaţi.  

Răspunderea disciplinară conform prevederilor prezentei legi va putea 

surveni pentru abaterile prevăzute expres şi exhaustiv de lege şi se referă 

nemijlocit la activitatea de expertiză judiciară, nu la activitatea de 

angajat al instituţiei. Un exemplu analogic este deţinerea dreptului de a 

conduce un mijloc de transport şi funcţia de şofer. Astfel, sancţionarea 

prin retragerea dreptului de a conduce un mijloc de transport nu are 

tangenţă cu sancţionarea pentru încălcarea disciplinei muncii. 

 

151. Mai mult, potrivit Legilor menţionate supra, sancţiunile 

disciplinare se aplică prin ordinul angajatorului (ex. art. 55 alin. (1) 

din Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi 

statutul poliţistului), respectiv, urmează a se revedea şi art. 60 alin. 

(2) şi (3) din proiect. 

Astfel, în scopul evitării situaţiilor problematice la aplicarea 

prevederilor legale în practică, se recomandă corelarea proiectului cu 

prevederile legale speciale. 

151. Nu se acceptă. 

În contextul celor relevate la pct. 133, propunerea nu se acceptă. 

Avînd în vedere că acestea nu sunt sancţiuni ce vizează abateri ale 

disciplinei muncii sau încălcări ale prevederilor Legii nr. 320 din 

27.12.2012, sancţiunile urmează a fi aplicate conform procedurii 

prevăzute de prezenta lege. Doar sancţiunea suspendării şi retragerii 

licenţei se va aplica prin ordin al subiectului care acodă licenţa, adică a 

conducătorului instituţiei publice sau, după caz, a ministrului justiţiei. 
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152. Suplimentar, se propune de revizuit art. 61 „Comisia 

disciplinară”, în scopul instituirii comisiilor disciplinare în cadrul 

instituţiilor publice pentru experţii judiciari care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul unei instituţii de stat de expertiză judiciară, 

respectiv pe lîngă Ministerul Justiţiei pentru experţii privaţi. Aceste 

amendamente sunt necesare, deoarece activitatea comisiilor de 

disciplină pentru experţii judiciari care îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul unei instituţii publice de expertiză judiciară va fi mai eficientă 

în cadrul instituţiilor respective, întrucît ele vor avea posibilitatea să 

examineze şi să soluţioneze mai rapid şi justificat cauzele de 

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

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

constituirea Comisiei de calificare şi evaluare a experţilor judiciari în 

cadrul fiecărei instituţii publice de expertiză judiciară, iar în raport cu 

experţii judiciari privaţi, formată de Ministerul Justiţiei. 

 

152. Nu se acceptă. 

Intenţia autorului a fost de a stabili un mecanism unic de sancţionare 

pentru abaterile ce vizează nemijlocit activitatea de expertiză 

disciplinară. 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. 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. 

Diferenţa de mecanism între răspunderea disciplinară şi calificarea şi 

evaluarea experţilor judiciari este susţinută pe faptul că la evaluare sunt 

necesare cunoştinţe speciale, reieşind din specializările de expertiză 

judiciară ale fiecărei instituţii. Aplicarea răspunderii disciplinare, însă, 

nu presupune astfel de cunoştinţe, normele care o reglementează fiind 

generale pentru toţi experţii judiciari.  

153. Avînd în vedere cele menţionate la pct. 135, se propune 

revizuirea alin. (4) al art. 61, astfel încît secretariatul Comisiei de 

disciplină să fie asigurat de instituţiile publice de expertiză judiciară 

pentru Comisia de disciplină care se constituie în cadrul instituţiilor 

publice de expertiză judiciară, fiind desemnat prin ordin al 

conducătorului acesteia şi de către Ministerul Justiţiei pentru 

Comisia de disciplină în cazul experţilor judiciari privaţi.  

153. Nu se acceptă. 

Avînd în vedere cele comentate la propunerea de la pct. 152, propunerea 

de la prezentul punct nu se acceptă. 

 

154. Totodată, se va revedea şi alin. (9) al art. 61, astfel încît 

regulamentul de activitate a Comisiei de disciplină care se constituie 

în cadrul instituţiilor publice de expertiză Judiciară, să fie aprobat de 

conducătorul acesteia. 

154. Nu se acceptă. 

Avînd în vedere cele comentate la propunerea de la pct. 152, propunerea 

de la prezentul punct nu se acceptă. 

 

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

se va completa cu sintagma „instituţia publică de expertiză judiciară 

sau Ministerul Justiţiei în privinţa experţilor judiciari privaţi”. 

155. Nu se acceptă. 

Avînd în vedere cele comentate la propunerea de la pct. 152, propunerea 

de la prezentul punct nu se acceptă. 

156. La art. 64 alin. (1) lit. f),. nu este clar de ce pierderea calităţii 

de expert judiciar intervine numai în cazul devenirii irevocabile a 

hotărîrii prin care se constată vinovăţia în comiterea cu intenţie a 

unei infracţiuni. Or, în cazul comiterii unei infracţiuni din 

imprudenţă (ex. art. 149 „ Lipsirea de viaţă din imprudenţă” din 

Codul penal), persoana la fel este condamnată în baza unei hotărîri a 

instanţei de judecată la privaţiune de libertate. 

156. Se acceptă. 

Calificativul „cu intenţie” a fost exclus. 

 

157. La art. 65 alin. (2), sintagma „aprobate de Guvern” se va 

substitui cu sintagma „aprobate de conducerea instituţiilor publice 

de expertiză judiciară sau Ministerul Justiţiei în cazul experţilor 

157. Nu se acceptă. 

Regulamentele instituţiilor publice de expertiză judiciară, de regulă sunt 

aprobate de Guvern (ex. CML, CNEJ). Avînd în vedere statutul 
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judiciari privaţi”, deoarece regulamentele proprii ale instituţiilor 

publice sunt acte normative departamentale şi acestea se aprobă de 

conducătorul instituţiei, iar în cazul experţilor judiciari privaţi, 

activitatea cărora este organizată de către Ministerul Justiţiei, 

regulamentul urmează a fi aprobat de către conducătorul acestuia. 

subdiviziunilor respective (în cazul MAI ŞI CNA) – instituţii publice de 

expertiză judiciară, regulamentele acestora va fi aprobat de Guvern. 

 

158. La art. 66, după sintagma ,,procesului judiciar” se va completa 

cu sintagma „sau extrajudiciar”, în corelare cu art. 19 din proiect. 

 

158. Nu se acceptă. 

Conceptul de „proces extrajudiciar” nu este cunoscut repertoriului 

normativ naţional. Cît despre ce înseamnă expertiză extrajudiciară – a se 

vedea art. 19, în care se menţionează că aceasta se efectuează în afara 

unui proces judiciar, fapt care nu presupune existenţa unui „proces 

extrajudiciar”. Totuşi, norma a fost completată, indicîndu-se şi expertiza 

extrajudiciară. 

159. 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. 

159. Se acceptă.  

 

160. La art. 72 lit. b), se propune de completat în final cu sintagma 

„conform standardelor naţionale şi internaţionale pentru 

laboratoarele unde se petrec examinările”. Totodată, nu este clar 

cine urmează să stabilească faptul că biroul de expertiză judiciară nu 

corespunde condiţiilor de amenajare. 

 

160. Nu se acceptă. 

Conform prevederilor de la art. 68 alin. (7), condiţiile de amenajare a 

biroului de expertiză judiciară urmează să fie aprobate prin ordin al 

ministrului justiţiei. 

Referitor la trimiterea la standardele internaţionale/naţionale – este 

necesar întîi să se adere la astfel de standarde, ulterior să invoce 

corespunderea/necorespunderea acestora 

161. La art. 74 alin. (2), urmează a se determina expres dacă 

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 (acte 

departamentale aprobate la nivel intern). 

 

161. Nu se acceptă. 

Urmează a se face distincţie între laborator de expertiză judiciară de 

birou de expertiză judiciară. 

Autorizarea laboratoarelor presupune inclusiv acreditare. Aceasta din 

urmă se face conform Legii nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la 

standardizare. Referitor la birourile de expertiză judiciară – condiţiile 

esenţiale referitoare la acestea sunt prevăzute de lege, alte aspecte 

urmînd a fi reglementate prin regulamentul indicat. 

162. Subsecvent, la art. 74 alin. (3), se propune în următoarea 

redacţie: „(3) Condiţiile de autorizare a laboratoarelor de expertiză 

judiciară sunt stabilite de standardele internaţionale”. Aceste 

modificări se impun, deoarece condiţiile de acreditare a 

laboratoarelor (inclusiv a laboratoarelor de expertiză judiciară) din 

Republica Moldova, se efectuează în corespundere cu Standardul SR 

LN ISO/CLl 17025 „Cerinţe pentru acreditarea laboratoarelor de 

încercări şi etalonări”. 

162. Se acceptă parţial. 

Art. 73 alin. (1) a fost modificat, astfel, încît, prevede că laboratoarele 

urmează să fie acreditate conform standardelor naţionale sau 

internaţionale.  

 

163. Suplimentar, se propune de completat art. 77 cu un alineat nou 163. Nu se acceptă. 
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(ex. alin. (8)) cu următorul cuprins: „(8) Mărimea plăţii pentru 

serviciile de efectuare a expertizei judiciare de către expertul 

judiciar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei instituţii 

publice este echivalentă cu mărimea plăţii pentru serviciile de 

efectuare a expertizei judiciare de către expertul judiciar privat şi 

este stabilită în baza unui regulament unic de achitare a plăţii pentru 

serviciile de efectuare a expertizei judiciare, aprobat de Guvern.”. În 

acest sens, de menţionat că, serviciile de efectuare a expertizei 

judiciare de către instituţiile 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 Nomenclatorul serviciilor prestate 

contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi 

tarifele la acestea, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 

mai 2006. Mai mult, proiectul nu identifică nici criteriile generale 

care ar determina stabilirea plăţii pentru serviciile de efectuare a 

expertizei judiciare. Respectiv, în scopul stabilirii unei echităţi şi 

evitării abuzului din partea unor experţi judiciari, tarifele pentru 

efectuarea expertizei judiciare urmează a fi stabilite într-un act 

normativ unic, indiferent de instituţia care o efectuează. 

Nu poate fi pus semnul egalităţii între instituţiile publice de expertiză 

judiciară şi birourile de expertiză judiciară. Fiecare dintre acestea 

activează în baza unor principii diferite, unele dintre acestea (instituţiile 

publice de expertiză judiicară) fiind asigurate din contul bugetului de stat 

cu mijloacele financiare necesare infrastructurii de expertiză judiciară, pe 

cînd celelalte (birourile de expertiză judiciară) urmează să-şi asigure pe 

cont propriu funcţionalitatea. Cel puţin din aceste considerente, taxele 

pentru serviciile prestate nu pot fi aceleaşi.  

 

164. La art. 79 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 Poliţiei şi statutul 

poliţistului, care nu mai operează cu un asemenea concept. Or, 

această sintagmă urmează a se substitui cu sintagma „organele de 

poliţie”. 

164. Se acceptă. 

 

165. Art. 80 din proiect, urmează a fi exclus sau revizuit, deoarece 

Ministerul Afacerilor Interne, ca urmare a reformei menţionate supra, 

nu are subdiviziuni specializate să asigure paza localurilor şi a 

bunurilor instituţiilor publice de expertiză judiciară. Or, potrivit 

anexei nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-

limită ale aparatului central al acestuia, Ministerul monitorizează 

Întreprinderea de Stat „Servicii pază”, însă aceasta prestează 

serviciile de pază contra plată, fiind un agent economic. 

Mai mult, competenţa poliţiei în ceea ce priveşte atribuţiile de pază 

rezultă din prevederile Legii nr. nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu 

privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum şi din 

Hotărîrea Guvernului nr. 283 din 24.04.2013 pentru aprobarea 

165. Se acceptă. 
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Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului 

General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, prin care se 

prevede că poliţia asigură paza sau protecţia obiectivelor, a bunurilor 

şi valorilor de importanţă deosebită, a căror listă se aprobă de 

Guvern. însă aceste atribuţii urmează a fi excluse în rezultatul 

operării amendamentelor la actele normative menţionate. 

166. La art. 81 alin. (2), autorul identifică unele instituţii de 

expertiză judiciară (Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional 

Anticorupţie), însă în proiect stabileşte doar prevederi generale 

referitoare la instituţiile publice de expertiză judiciară, fără a le 

identifica. Astfel, urmează a se revedea acest aspect, în special prin 

prisma propunerile înaintate mai sus, prin care se recomandă 

identificarea expresă a instituţiilor publice care au dreptul de a 

efectua expertize judiciare. 

166. Se acceptă. 

A se vedea art. 65 alin. (2), care indică instituţiile publice de expertiză 

judiciară care activează în prezent în Republica Moldova. 

 

167. La art. 86 alin. (2) lit. b), s-a folosit sintagma „prezentului 

cod”, însă actul propus spre avizare reprezintă un proiect de lege, dar 

nu un Cod.  

167. Se acceptă. 

 

168. Mai mult. la art. 86 alin. (4) lit. b), se propune de substituit 

termenul de 2 ani cu termenul de 3 ani, deoarece este o perioadă mult 

mai relevantă pentru elaborarea şi aprobarea tuturor metodelor şi 

procedurilor de efectuare a expertizelor judiciare. Totodată, se 

propune substituirea cuvîntului „metodologiilor” cu sintagma 

,,metodelor şi procedurilor”, 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. 

 

168. Se acceptă. 

 

169. La art. 86 alin. (4), sintagma „acreditare” se va substituit cu 

sintagma „autorizarea”, în corelare cu art. 74 din proiect. Acest 

aspect este valabil în tot cuprinsul proiectului, în vederea utilizării 

unei terminologii uniforme. 

169. Se acceptă. 

 

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

redacţional, cît şi al tehnicii legislative. 

 

Subsidiar, avînd în vedere că prevederile proiectului prezentat spre 

examinare sunt relevante activităţii unor subdiviziuni ale MAI cu 

atribuţii de a efectua expertiza judiciară, în rezultatul definitivării lui, 

Ministerul Afacerilor Interne prezintă disponibilitatea examinării 

repetate a acestuia 

170. Se acceptă. 

 

  

17. Anatolie Guşan, expert judiciar 

de categorie superioară 

Se prezintă următoarele propuneri: 

171. Se consideră ca fiind necesar de include suplimentar, în textul 
171. Nu se acceptă. 

Noţiunea de proces judiciar nu este o noutate şi nu are un alt sens decît 
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art. 2, următoarele noțiuni, care sunt prezente în textul legii, dar nu 

sunt definite 

„proces judiciar” – prezentă în art. 2, art. 19, alin. (3), art. 39, alin. 

(3) şi „instituție de expertiză judiciară” - prezentă în art. 17, 18. 

 

 

aceeaşi noţiune utilizată în repertoriul legislativ al Republicii Moldova, 

or prin proces judiciar se are în vedere proces derulat în faţa autorităţilor 

judiciare. 

Totuşi, pentru a exclude careva confuzii, norma care defineşte noţiunea 

de „ordonator expertizei judiciare” a fost modificată în sensul excluderi 

noţiunii „proces judiciar” şi utilizării unei alte formule -  „proces derulat 

conform legislaţiei ….”. 

Referitor la art. 17 şi 18 – este o lacună, or, normele în cauză au în 

vedere conducătorul instituţiei publice de expertiză judiciară. Astfel, 

prevederile în cauză au fost completate corespunzător.  

172. La art. 2, pentru excluderea interpretării confuze a cuvîntului 

„publică”, se consideră că este necesar de schimbat noţiunea 

„instituţie publică” cu noţiunea de „instituţie de stat” , deoarece 

instituţia privată de expertiză judiciară, în fapt, este şi ea o instituţie 

publică. 

 

172. Nu se acceptă.  

Noţiunea de „instituţie publică” trebuie interpretată prin prisma 

prevederilor art. 184 din Codul civil, care menţionează că  - „Instituţia 

publică se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică şi este 

finanţată, integral sau parţial, de la bugetul acesteia din urmă”. 

Astfel, nu putem afirma că instituţia privată este o instituţie publică. 

Aceasta poate realiza o activitate de interes public, dar aceasta nu o face 

instituţie publică. 

173. La art. 11, se consideră necesar ca în alin. (1), după cuvintele 

„… efectuată de către expertul judiciar…” să fie adăugată sintagma 

„sau de către o persoană recunoscută în calitate de expert judiciar 

în cauza dată de către ordonatorul expertizei”, ceea ce va aduce 

prevederile acestui alineat în concordanță cu prevederile art. 36 lit. e) 

și art. 39 alin. (3). 

173. Se acceptă conceptual. 

Norma privind subiectul competent să efectueze expertiza judiciară a 

fost inclusă în alin. (2) al art. 11 (a se vedea proiectul).  

 

174. La secțiunea a 2-a din capitolul II, precum şi la art. 16  – se 

consideră că în denumirea secțiunii este necesar de exclus cuvîntul 

„publice”, deoarece prevederile în cauză se atribuie în egală măsură 

la toate instituțiile de expertiză judiciară (publice, birou individual și 

birou asociat de expertiză judiciară). 

 

174. Nu se acceptă. 

Normele de la art. 16 nu sunt valabile pentru biroul de expertiză 

judiciară, or, în cadrul acestora, fiecare expert este personal responsabil 

de efectuarea expertizei, iar desemnarea expertului, din rîndul experţilor 

care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, se face 

nominal şi nu per birou de expertiză judiciară. 

175. La art. 43 - este evident, din considerente legate de numărul 

relativ mic de experți judiciari, care activează sau vor activa în unele 

instituții publice de expertiză judiciară, că „Comisia de calificare și 

evaluare” nu poate fi constituită în fiecare instituție publică de 

expertiză judiciară, după cum este prevăzut în alin. (1) din proiect.   

   În context, se propune de efectuat modificări în alin. (1) al art. 43 

în sensul ca să fie constituite trei comisii – cîte o comisie în 

instituțiile publice cu număr relative mare de experți judiciari (care 

pot constitui comisii, respectiv CNEJ și MAI) și o comisie, formată 

în cadrul Ministerului Justiției pentru instituțiile publice cu număr 

mic de experți judiciari (care nu pot constitui comisii), birourile 

individuale și asociate de expertiză judiciară, adică: 

175. Nu se acceptă. 

Normele de la art. 43 nu indică despre obligativitatea susţinerii 

examenului de calificare în faţa comisiei instituţiei în care urmează să 

activeze. Urmează în regulamentul indicat la alin. (6) al art. 43 din 

proiect să fie dezvoltate prevederile referitoare la activitatea comisiilor 

de calificare şi evaluare a experţilor judiciari. 
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- în cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare din 

subordinea Ministerului Justiţiei – comisie pentru calificarea și 

evaluarea experţilor judiciari din cadrul CNEJ, formată prin ordinul 

directorului CNEJ; 

- în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – comisie pentru 

calificarea și evaluarea experţilor judiciari din cadrul MAI, formată 

prin ordinul ministrului afacerilor interne;  

- în cadrul  Ministerului Justiției – comisie pentru calificarea și 

evaluarea experţilor judiciari din cadrul celorlalte instituții publice de 

expertiză judiciară, a birourilor individuale și asociate de expertiză 

judiciară. Această comisie trebuie să fie formată prin ordinul 

ministrului justiției, fiind compusă proporțional din experți judiciari 

calificați sau specialiști în domeniu din cadrul acestor instituții 

publice, birourilor individuale și asociate de expertiză judiciară. 

 

În scopul excluderii posibilelor conflicte de interese, care pot apărea 

la calificarea şi atestarea experţilor judiciari, angajaţi într-o instituţie 

de stat de expertiză judiciară de către comisia proprie de calificare şi 

6evaluare (conform prevederilor din proiect), se consideră că este 

necesar de prevăzut constituirea „Comisiilor de calificare și 

evaluare” de profil numai în cadrul Ministerului Justiţiei şi 

Ministerului Sănătăţii, care să fie unice pentru toţi experţii, indiferent 

de forma de organizare, cu redactarea respectivă a art. 43 în sensul, 

expus mai jos. 

   „(1) Comisiile de calificare și evaluare se constituie în cadrul 

Ministerului Justiţiei şi Ministerului Sănătăţii. Comisiile 

nominalizate se formează prin ordinul ministrului justiţiei sau al 

ministrului sănătății şi au un caracter interdepartamental, cu 

participarea oamenilor de ştiinţă în domeniul expertizei judiciare,  

reprezentanţilor instituţiilor de expertiză de stat și private, organelor 

de drept, instituţiilor de învăţămînt care pregătesc specialişti în 

domeniul dat, precum şi societăţii civile.  

     (2) Comisia de calificare a experţilor judiciari de un anumit 

profil în mod obligatoriu include în componenţa sa cei mai 

experimentaţi specialişti din domeniu, care au grad ştiinţific sau 

grad înalt de calificare, reprezentanţi ai tuturor instituţiilor 

specializate de stat şi private de expertiză judiciară, precum şi 

experţilor particulari. În componenţa acestei comisii obligatoriu 

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

persoanelor cărora li se conferă calificarea şi cu o vechime în 

munca de expert nu mai puţin de 5 ani, de asemenea pot fi incluşi 

specialişti de vază din alte domenii înrudite. Avînd în vedere 

necesitatea reprezentării depline a spectrului instituţiilor enumerate 
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mai sus, consider necesar ca comisiile formate să fie constituite 

minim din 9 membri şi un secretar.”. 

176. La art. 58 lit. g) – se consideră că nu este justificată din punct 

de vedere al legislației în vigoare prezența lit. g) în acest articol,  de 

aceea se propune excluderea acestei prevederi (ține de legislația 

muncii și organizarea activității în birourile private). 

176. Se acceptă. 

 

177. La art. 71 – se consideră necesar de introdus în proiect, după 

alin. (1), un alineat nou cu următorul conţinut:  

   „(2) Instituțiile private de expertiză judiciară, care deja  activau la 

momentul intrării în vigoare a prezentei legi, se înregistrează, 

conform prevederilor prezentei legi.”. 

177. Nu se acceptă. 

O normă în acest sens este prevăzută la art. 85 alin. (1) din proiectul de 

lege. 

178. La cap. VII. – „Organizarea activității în domeniul 

expertizei judiciare. Competența funcțională în domeniul 

expertizei judiciare” - deoarece în prezentul proiect de lege nu se 

enumeră expres și exhaustiv lista instituțiilor publice de expertiză 

judiciară, ceea ce presupune apariția unor noi instituții publice, se 

impune necesitatea unui mod de înregistrare, evidență și coordonare 

a activității instituțiilor publice de expertiză judiciară, după intrarea 

în vigoare a prezentei legi. Se consideră necesar de introdus în acest 

capitol un articol nou, care ar reglementa modul de înregistrare și 

organul care va face înregistrarea și va coordona activitatea 

instituțiilor publice de expertiză judiciară, și anume a instituțiilor 

publice de expertiză judiciară, deja existente la momentul intrării în 

vigoare a prezentei legi, cît  și a instituțiilor publice de expertiză 

judiciară noi, care vor apărea după intrarea în vigoare a prezentei 

legi. Se consideră că este necesar de completat acest capitol cu un 

articol nou cu denumirea „Înregistrarea instituțiilor publice de 

expertiză judiciară”, în care să fie descris modul de înregistrare a 

instituțiilor publice de expertiză judiciară. 

   Se consideră, de asemenea, că organul care va efectua înregistrarea 

și va coordona activitatea instituțiilor publice de expertiză judiciară 

ar trebui să fie Ministerul Justiției. 

 

Astfel, se propune completarea proiectului de lege cu un articol 

nou, cu următorul conţinut: 

   „Articolul 71a. Înregistrarea instituțiilor de stat de expertiză 

judiciară 

   (1) Înregistrarea şi evidenţa în Registrul de stat  a instituțiilor de 

stat de expertiză judiciară se face de către Ministerul Justiţiei.  

   (2) Instituțiile de stat de expertiză judiciară, care deja activau la 

momentul intrării în vigoare a prezentei legi, se înregistrează, 

conform prevederilor prezentei legi; 

178. Nu se acceptă. 

Art. 65 a fost completat, astfel, încît actualmente, la alin. (2) al acestuia 

sunt indicate instituţiile publice d expertiză judiciară, cu indicarea 

faptului că statul poate crea şi alte instituţii public de expertiză judiciară. 
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   (3) Instituțiile de stat sau structurile organizaţionale din sfera lor 

de competenţă, specializate în efectuarea expertizelor judiciare, pot 

participa la înregistrarea în calitate de instituție de expertiză 

judiciară după confirmarea, deţinerii dreptului de folosinţă a unui 

laborator autorizat şi specializat, care să asigure desfăşurarea 

activităţii conform specialităţii de expertiză judiciară pentru care 

are competență. 

   (4) Instituțiile de stat de expertiză judiciară se înregistrează în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii următoarelor acte:  

   a) cererea de înregistrare, cu indicarea sediului instituției şi a 

datelor de contact (număr de telefon, fax şi adresă electronică);  

   b) extras din Statutul (regulamentul de activitate) al instituției de 

stat, sau structurii organizaţionale din sfera ei de competenţă, 

specializate în efectuarea expertizelor judiciare, care atestă 

competența de activitate în domeniul expertizei judiciare; 

   c) copiile actelor care confirmă adresa sediului instituției;  

   d) copia documentelor care atestă că instituția are în statele de 

personal experţi judiciari atestați în specialităţile de competenţă a 

instituției; 

   e) dovada deţinerii dreptului de folosinţă a laboratorului de 

expertiză judiciară, conform specialităţilor de competenţă  a 

instituției; 

   e) dovada achitării taxei de înregistrare în mărimea stabilită.  

   (5) Înregistrarea instituției de expertiză judiciară are loc prin 

includerea datelor în Registrul de stat al experţilor judiciari. 

Schimbarea denumirii, a sediului, a datelor de contact, noile date, se 

consemnează în registru.  

   (6) Taxa de înregistrare a instituției de expertiză judiciară este de 

20 de unităţi convenţionale care se transferă în contul bugetului de 

stat.  

   (7) Instituțiilor de stat de expertiză judiciară li se eliberează 

certificate de înregistrare, care servesc drept temei pentru activitatea 

în domeniu.  

   (8) Refuzul de înregistrare a instituției de stat de expertiză 

judiciară poate fi contestat în ordinea contenciosului 

administrativ.”. 

179. Se consideră că prevederile art. 71 alin. (2) și art. 86 alin. 

(4) și (5) sunt discriminatorii pentru noile instituții publice de 

expertiză, birourile individuale și asociate de expertiză judiciară, care 

se vor înregistra după intrarea în vigoare a prezentei legi. Aceste 

prevederi vor face practic imposibilă activitatea acestor instituții pe 

parcursul unei perioade îndelungate de timp după intrarea în vigoare 

a prezentei legi. În același timp, pentru instituțiile publice de 

179. Nu se acceptă. 

Noua lege va veni să institui reguli noi care vor fi aplicabile după 

intrarea acesteia în vigoare. Cei care au obţinut dreptul de a fi experţi 

judiciari în temeiul vechii legislaţiei urmează să şi-l păstreze, oferindu-le 

timp suficient pentru a-şi aduce în concordanţă activitatea cu noile 

cerinţe.  

Ulterior acestui „termen de graţie” – regulile vor fi unice pentru toţi.  
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expertiză judiciara și experţii judiciari privați, care deja activează la 

momentul intrării în vigoare a prezentei legi, sunt avantajate prin 

prevederea la aceste capitole a unor înlesniri (vezi mai jos). Ca 

rezultat, se va îngreuna activitatea experţilor particulari și instituțiilor 

publice noi de expertiză judiciară în perioada imediat următoare după 

intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ce nu va fi asigurată 

colaborarea și competiția constructivă echitabilă între instituțiile de 

expertiză judiciară din țară, cît și consolidarea oportunităților pentru 

expertiza judiciară alternativă. 

Astfel, conform prevederilor art. 71 alin. (2) din proiectul de lege, 

una din condițiile necesare pentru înregistrarea birourilor de 

expertiză judiciară este deținerea dreptului de folosință a „unui 

laborator autorizat și specializat”. Conform prevederilor art. 86 

alin. (4) și (5), exclusiv pentru instituțiile publice de expertiză 

judiciară și experţii judiciari privați, incluși în Registrul de stat al 

experților judiciari la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, se 

prevede: 

 un termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi 

pentru evaluarea și acreditarea laboratoarelor de expertiză judiciară; 

 un termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi 

pentru elaborarea și aprobarea metodologiilor de efectuare a 

expertizelor judiciare, conform specialităților de expertiză judiciară 

practicate.  

Astfel, conform prevederilor art. 71 alin. (2) și art. 86 alin. (4) și 

(5), instituțiile publice noi de expertiză judiciară, cît și birourile 

individuale și asociate de expertiză judiciară, care vor dori să se 

înregistreze și să activeze după intrarea în vigoare a prezentei legi, 

vor trebui nu numai să formeze laboratorul specializat, dar și să-l 

autorizeze, ca condiție pentru înregistrare și să elaboreze și să aprobe 

metodologiile de efectuare a expertizelor judiciare, conform 

specialităților de expertiză judiciară practicate, ca condiție pentru 

efectuarea expertizelor judiciare (conform prevederilor, art. 36 alin. 

(2) lit. c)). Deoarece autorizarea laboratorului, elaborarea și 

aprobarea metodologiilor de efectuare a expertizelor judiciare sunt 

procese complexe, care necesită o perioadă îndelungată de timp 

pentru realizare, înregistrarea și activitatea instituțiilor publice noi de 

expertiză judiciară, cît și a birourilor individuale și asociate de 

expertiză judiciară, în condițiile prevăzute de proiect, practic va fi 

imposibilă o lungă perioadă de timp după intrarea în vigoare a 

prezentei legi. Astfel aceste instituții vor fi puse în condiții 

dezavantajoase, neechitabile în comparație cu instituțiile deja 

existente, deoarece pentru acestea se prevede un termen de 5 ani 

Ar fi incorect de a permite noilor pretendenţi la calificarea de expert 

judiciar (pretendenţi ce vor apărea în perioada de acţiune a prezentei 

legi) de a o obţine conform unor prevederi care nu mai sunt în vigoare. 

Tot aşa, este incorect de a lua un drept obţinut în temeiul unei legi la 

momentul obţinerii lui, fără a oferi termen de conformare noilor cerinţe 

care nu erau impuse pînă la noua lege. 
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pentru autorizarea laboratorului și 2 ani pentru elaborarea și 

aprobarea metodologiilor de efectuare a expertizelor judiciare. 

Pentru excluderea discriminării și asigurarea echității tuturor 

instituțiilor publice de expertiză judiciară, birourilor individuale și 

asociate de expertiză judiciară, care vor activa în țară după intrarea în 

vigoare a prezentei legi, se consideră necesar: 

 

a) de introdus schimbări în proiect în sensul ca, condiția de 

deținere a dreptului de folosință a „unui laborator autorizat și 

specializat” pentru înregistrarea birourilor de expertiză judiciară 

(art. 71, alin. (2)), cît și pentru înregistrarea noilor instituții publice 

de expertiză judiciară, să intre în vigoare în termen de 5 ani de la 

publicarea prezentei legi, adică la înregistrarea biroului sau instituției 

publice de expertiză judiciară în acest termen, condiția dată să se 

limiteze la deținerea dreptului de folosință a „unui laborator 

specializat”; 

 

b) Prevederile art. 86 alin. (4) și (5) să fie valabile pentru toți 

experții judiciari (toate formele de activitate), care vor activa în 

Republica. Moldova după intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Pentru aceasta se propune: 

     1) în art. 86 să fie inclus un alineat nou - alin. (7) - cu următorul 

conținut: 

   „(7) Condiția de autorizare a laboratorului, ce conține în art. 71 

alin (2) va întra în vigoare în termen de 5 ani de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi”; 

 

2) înlocuirea sintagmei, din art. 86 alin. (4), „Instituțiile publice de 

expertiză judiciară și experții judiciari privați, incluși în Registrul de 

stat al experților judiciari la momentul intrării în vigoare a prezentei 

legi, vor asigura:” cu sintagma „Instituțiile publice de expertiză 

judiciară, birourile individuale și birourile asociate de expertiză 

judiciară vor asigura:”;  

3) excluderea sintagmei „ , pentru persoanele indicate la alin. 

(4) al prezentului articol,” din art. 86 alin. (5). 

180. Cu referire la al art. 86 alin. (4) lit. b), se consideră că 

elaborarea și aprobarea metodologiilor de efectuare a expertizelor 

judiciare trebuie să fie efectuată centralizat și aceste metodologii să 

fie unice (conform specialităților) pentru toate instituțiile de 

expertiză judiciară. Deoarece Centrul Național de Expertize 

Judiciare, conform art.65 alin (4), este „o instituție coordonatoare a 

practicii în domeniul expertizei judiciare”, se consideră că 

elaborarea metodologiilor respective trebuie să se efectueze 

180. Nu se acceptă. 

Fiecare instituţie/expert judiciar din cadrul birourilor de expertiză 

judiciară îşi vor statua metodologiile reieşind din utilajul folosit, metoda 

utilizată, reactivele utilizate etc. 

Mai mult ca atît, metodele de lucru sunt într-o continuă dezvoltare, 

respectiv fiecare şi le stabileşte individual, reieşind di cele relevate supra. 
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centralizat sub egida acestei instituții publice, cu concursul experților 

judiciari din toate instituțiile publice și private de expertiză judiciară. 

După aprobare, se consideră necesar ca aceste metodologii să fie 

utilizate în activitatea tuturor instituțiilor publice, birourilor 

individuale și asociate de expertiză judiciară, care vor fi înregistrate 

după intrarea în vigoare a prezentei legi.  

În acest context, se propune excluderea normei de la lit. b) a art. 

86 alin. (4) și introducerea, în acest articol, a unui alineat nou (8) cu 

următorul conținut:  

„(8) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Centrul Național de Expertize Judiciare a MJ, cu concursul 

instituțiilor publice de expertiză judiciară, birourilor individuale și 

asociate de expertiză judiciară, va elabora și va aproba 

metodologiile unice de efectuare a expertizelor judiciare, conform 

specialităților de experiză judiciară practicate, care vor fi utilizate în 

activitatea de efectuare a expertizelor judiciare de către toate 

instituțiile de expertiză judiciară”. 

181. La art. 86 – se consideră necesar de inclus în proiect după, 

alin. (6), un alineat nou – alin. (7) - cu următorul conţinut: 

   „(7) Condiţia de autorizare a laboratorului (Sintagma 

”autorizat”) din prevederile art. 71 alin. (2) și art. 71a alin.(3) intră 

în vigoare în termen de cinci ani de la publicarea prezentei legi.”. 

181. Nu se acceptă. 

Reieşind di cele relevate referitor la propunerile de la pct. 180 din 

prezentul tabel, nici propunerea de la acest punct nu se acceptă. 

 

18. Mihail Gheorghiţă, profesor 

universitar 

„Luînd act de proiectul dat de lege, elaborat, înţeleg eu, întru 

ameliorarea situaţiei în domeniul expertizei judiciare din ţara noastră 

şi, reieşind din cerinţele UE de efectuare a reformelor  în domeniul 

justiţiei, fiindcă expertiza este o verigă importantă a justiţiei, putem 

constata următoarele: apreciem necesitatea acută a elaborării 

proiectului de lege care ar trebui să urmărească revizuirea cadrului 

normativ învechit în domeniul indicat, asigurarea sporirii 

capacităţilor instituţiilor de expertiză şi experţilor-persoane private la 

efectuarea justiţiei calitative şi în termeni cît mai restrînşi 

(rezonabili). Însă din conţinutul proiectului nu reiese că autorii 

acestuia au atins scopul stabilit. În ajutorarea lor venim cu unele 

propuneri în vederea  perfectării proiectului elaborat:”: 

 

182. Mai întîi de toate conţinutul Legii propuse depăşeşte cu mult 

denumirea acesteia. Multe lucruri incluse în proiect nu merită a fi 

expuse la nivel de lege, ci doar în unele regulamente departamentale. 

Legea propusă pare a fi „greoaie, destul de voluminoasă, cu un 

caracter dictatorial şi monopolist, prevederi utopiste, ireale”, care vor 

fi foarte greu de implementat, iar acest lucru va îngreuna esenţial pe 

o perioadă destul de îndelungată activitatea de expertiză în ţară, fapt 

182. Nu se acceptă. 

Proiectul conţine subiectele-tip reglementate de un act legislativ care 

reglementează o profesie conexă sistemului judiciar (şi nu doar). 

Totodată, menţionăm că autorul nu indică care subiect exact nu este de 

competenţa unui act legislativ. 

Faptul că prezentul proiect de lege vine să reglementeze mult mai 

complex şi complet statutul expertului judiciar şi activitatea de expertiză 

judiciară, decît legea în vigoare - Legea nr.1086 din 23.06.2000 cu 

privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-

legale (care este una lacunară), nu înseamnă că proiectul propune o 

supra-legalizare a domeniului vizat. 
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ce va duce la tergiversarea cercetărilor şi examinărilor cauzelor 

penale, civile şi contravenţionale. 

183. Ministerul Justiţiei nu a procedat corect stabilind aşa un 

termen  scurt pentru studierea şi analiza proiectului de Lege, doar 10 

zile, cînd Comisia a lucrat 2 ani. Trebuia de stabilit cel puţin o lună 

de zile ca toţi cei cointeresaţi şi competenţi să poată lua cunoştinţă cu 

proiectul Legii şi să-şi expună părerea. 

183. Se acceptă parţial. 

Cu adevărat termenul de prezentare a avizului indicat în solicitarea 

Ministerului Justiţiei a fost unul scurt, cu toate acestea opiniile 

subiecţilor care au prezentat avizul cu mult peste termenul solicitat au 

fost luate în consideraţie şi se regăsesc în prezentul tabel.  

184. În componenţa Comisiei care a elaborat proiectul dat n-au fost 

incluşi reprezentanţi din mediul academic (oameni de ştiinţă, 

catedrele instituţiilor de învăţământ, unde se predau cursurile 

respective), experţi privaţi, societatea civilă, de aceea în document s-

au strecurat unele omisiuni, goluri şi chiar greşeli. De exemplu, în 

art.11 alin (1) este stipulat că „ expertiza judiciară este o acţiune 

procesuală efectuată de către expertul judiciar.....”. De cînd expertul 

efectuează acţiuni procesuale. El efectuează doar cercetări ale 

obiectelor prezentate spre expertizare, aplicînd cunoştinţele speciale 

şi metodele, procedeele ştiinţifice, dar acţiunile procesuale sunt 

efectuate de organul de urmărire penală, procuror sau instanţa de 

judecată. Prin expertiza judiciară nu se stabileşte adevărul, ci doar 

unele circumstanţe care contribuie la stabilirea adevărului în cauză. 

Adevărul în cauză se stabileşte de către organul de urmărire penală. 

Reieşind din aceste poziţii, articolul 11 necesită a fi revăzut în esenţă. 

184. Se acceptă parţial. 

În partea ce se referă la componenţa grupului de lucru – se acceptă. Cu 

adevărat în grupul care a lucrat la pregătirea proiectului nu au fost 

invitaţi reprezentanţi ai mediului academic sau experţi judiciari 

particulari, dar aceştia au fost invitaţi să se expună asupra proiectului în 

momentul în care acesta a fost expus spre avizare. 

În partea ce se referă la natura expertizei judiciare – nu se acceptă. 

Expertiza este o acţiune procesuală din momentul în care se dispune în 

cadrul procesului judiciar, iar rezultatele acestei acţiuni – raportul de 

expertiză judiciară este mijloc de probă, fapt care nu este o novaţie nici 

pentru legislaţia de procedură, nici pentru legislaţia cu privire la 

expertiza judiciară. 

Acţiunile expertului reprezintă cercetări realizate în baza cunoştinţelor, 

metodelor, procedeelor speciale. În sens procesual, însă, expertiza este o 

măsură procesuală care are un mecanism special de dispunere, precum şi 

anumite cerinţe specifice de procedură. 

185. La art. 6 ar fi corect de concretizat a cărei persoane se 

asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, nu a 

tuturor, dar numai a celor „implicate sau atrase într-un proces penal, 

civil sau contravenţional”. 

185. Nu se acceptă. 

Oricărei persoane afectate de expertiza judiciară urmează să i se respecte 

drepturile şi libertăţile la efectuarea acesteia. 

186. Denumirea şi conţinutul art.10 nu coroborează. Despre 

echitate nimic nu este expus în conţinutul articolului, deci trebuie 

exclus din denumire cuvântul „echitate”. 

 

186. Nu se acceptă. 

Echitatea este asigurată prin prevederea conform căreia expertul trebuie 

să fie corect şi nediscriminatoriu şi să nu admită afectarea obiectivităţii 

sale de conflicte de interese,  influenţe de natură politică, rasială, etnică, 

socială  sau de orice alţi factori care pot influenţa rezultatele 

expertizelor judiciare efectuate. 

187. La art. 14 - pentru ce se impune obligatoriu existenţa 

laboratoriului acreditat. Pentru ce, dacă există anumite genuri, tipuri, 

clase de expertize care nu necesită utilizarea laboratoarelor. De 

exemplu, expertizele contabile, evaluarea şi partajarea bunurilor 

imobile, expertize în construcţii, expertize psihologice etc. Reieşind 

din aceasta, se consideră necesar de a preciza în alin (1) a acestui 

articol că expertizele pot fi efectuate în birourile individuale şi 

laboratoarele acreditate. 

 

187. Nu se acceptă. 

Avînd în vedere noţiunea de „laborator de expertiză judiciară” din 

proiect, în calitate de laborator poate fi nu doar o încăpere cu utilaj, dar şi 

una amenajată conform specializării de expertiză judiciară (laborator de 

expertiză psihologică sau contabilă). 

Procedura autorizării laboratorului este necesară pentru a asigura 

cerinţele de calitate ale expertizei judiciare, condiţia fiind în conformitate 

cu standardele, inclusiv, internaţionale, la care s-a făcut referire în 

avizele prezentate la proiectul în cauză. 
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188. Art. 15 urmează a fi exclus ca fiind inutil. 

 

188. Nu se acceptă. 

Opinia/propunerea nu este justificatpă de autorul acesteia. 

189. Conţinutul alin. (2) al art. 16 nu corespunde cerinţelor 

standardelor europene, care prevăd că conducătorul instituţiei de 

expertiză nu poate dispune efectuarea acesteia expertului concret. El 

distribuie efectuarea expertizei în secţia respectivă, iar şeful acesteia 

porunceşte  efectuarea concretului expert. 

189. Nu se acceptă. 

Norma de la art. 16 alin. (2) nu este una ce ţine de standard internaţional, 

dar de drept administrativ şi este una conformă rigorilor. Practica 

internaţională în acest sens este una diferită.  

 

190. La art. 17 lit. e), de completat cu cuvintele „a instituţiei pe 

care o conduce”, iar lit. f) din acest articol de exclus ca fiind inutil. 

 

190. Nu se acceptă. 

Propunerea de completare este una inutilă, or, în virtutea dreptului 

muncii, conducătorul instituţiei nu poate solicita evaluarea altor subiecţi, 

decît a acelor care sunt angajaţi ai instituţiei pe care o conduce. 

Propunerea de excludere este una nejustificată, or, în conformitate 

legislaţia în vigoare (spre ex. legislaţia muncii, legislaţia procesuală), 

conducătorul instituţiei poate avea şi alte drepturi. 

191. Lit. a) a art. 18 ar fi laconic şi corect de prezentat în 

următoarea redacţie: „să repartizeze actul de dispunere a expertizei 

judiciare spre executare”. 

191. Nu se acceptă. 

Norma din proiect este una mai completă. 

 

192. 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. 

 

 

192. 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. 

193. Se consideră că Legea nu poate înlocui manualul de expertize 

judiciare pentru prezentarea clasificării acestora. Se propune 

excluderea secţiunii a IV-a despre tipurile de expertize, respectiv, 

art. 27-35 de radiat. 

193. Nu se acceptă. 

Avînd în vedere că art. 27-35 conţin norme de procedură de desemnare şi 

efectuare a categoriilor de expertize, includerea acestora în prevederile 

proiectului este justificată.   

194. De asemenea, nu este necesar de a include cerinţele faţă de 

raportul de expertiză în Lege. Acest lucru poate fi stabilit în 

Instrucţiunea cu privire la efectuarea expertizelor judiciare, care 

trebuie să existe în toate instituţiile de expertiză indiferent de forma 

lor de organizare. Propun de a exclude art. 36-39 din  proiect. 

194. Nu se acceptă. 

Avînd în vedere că raportul de expertiză judicară reprezintă un mijloc de 

probă în cadrul unui proces judiciar, este esenţial ca cerinţele faţă de 

acesta să fie statuate în lege. 

Justificarea autorului propunerii este insuficientă. 

195. La art. 40 alin. (1) lit. b) se propune de a indica  limba 

română şi nu de stat cum au numit-o comuniştii. 
195. Se acceptă. 

 

196. În art. 40 alin. (1) lit. d), corect trebuie de stipulat „studii de 

masterat” şi nu „superioare de masterat”. Şi apoi de ce numai pentru 

expertizele judiciare criminalistice sunt prevăzute studii superioare 

de licenţă, de masterat şi certificat de calificare în specializarea 

respectivă, dar pentru celelalte genuri, tipuri de expertize, de 

196. Nu se acceptă. 

Norma a fost modificată, în calitate de condiţie fiind deţinerea diplomei 

de licenţă. Totodată, condiţia certificatului de calificare a fost stabilită în 

comun cu reprezentanţii instituţiilor publice de expertiză judiciară. 
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exemplu, contabile, autotehnice, în construcţii etc. astfel de cerinţe 

nu se înaintează. 

197. La art. 40 alin. (1), lit. i) dublează lit. d). 197. Nu se acceptă. 

Norma de la lit. i) se referă la examenul care se susţine în faţa Comisiei 

de calificare şi evaluare a experţilor judiciari, iar lit. d) se referă la 

certificat de calificare în specializarea respectivă, acesta din urmă 

reprezentînd garanţia absolvirii unor cursuri de „pregătire profesională” 

în specialitatea vizată.  

198. Din art. 42, de exclus alin. (5) referitor la taxă pentru stagiar, 

întrucît în aşa fel nimeni nu se va angaja în instituţiile de expertiză ca 

timp de un an să plătească taxa de şcolarizare. 

 

 

198. Nu se acceptă.  

Norma de la alin. (5) indică taxă de efectuare a stagiului, aceasta nefiind 

o taxă de angajare. Or, persoana care doreşte să obţină calitatea de expert 

judiciar ar putea efectua stagiul într-o instituţie publică, ulterior să-şi 

continue activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară. În aceste 

cazuri, instituţia publică de expertiză ar putea beneficia de o remunerare 

pentru oferirea posibilităţii şi asigurării stagiului respectiv. Avînd în 

vedere că ulterior urmează să fie elaborat un regulament privind stagiul 

de expertiză judiciară – în acesta ar putea fi dezvoltate anumite prevederi 

în acest sens. 

199. Conţinutul cap. IV nu corespunde denumirii acestuia. Din 

acest capitol de exclus licenţierea experţilor (art. 44-46), fiindcă ei 

sunt supuşi calificării şi validării respective, iar acest gen de 

activitate nu este supus licenţierii conform legislaţiei. O astfel de 

situaţie va crea numai condiţii artificiale de corupere. 

199. Nu se acceptă. 

Licenţa este actul care dă dreptul la desfăşurarea activităţii, drept care 

poate fi obţinut doar după susţinerea examenului de calificare în faţa 

Comisiei de calificare şi evaluare a experţilor judiciari. Astfel, eliberarea 

licenţei se face în temeiul hotărîrii Comisiei. 

200. În art. 55 alin. (2), de indicat că evaluarea experţilor se 

efectuează de către „Comisiile de calificare şi evaluare de pe lîngă 

Ministerul Justiţiei şi respectiv Ministerul Sănătăţii. Calificarea şi 

evaluarea trebuie făcută de aceste două Comisii şi nu fiecare 

instituţie să-şi creeze comisia proprie, să nu se califice şi evalueze ei 

singuri pe dînşii. 

În legătură cu cele relatate se propune un articol nou – art. 55 - cu 

următorul conţinut: 

      „(1) Comisiile de calificare şi evaluare se constituie ad-hoc pe 

lîngă Ministerul Justiţiei şi Ministerul Sănătăţii şi au drept scop 

calificarea şi evaluarea periodică şi la necesitate a experţilor 

judiciari în corespundere cu regulamentele în vigoare. 

      (2) În componenţa acestor comisii vor fi incluşi reprezentanţi ai 

instituţiilor de stat de expertiză, birourilor private, asociaţiilor de 

experţi privaţi, precum şi nu mai puţin de trei experţi experimentaţi 

din domeniul în care se va efectua calificarea sau evaluarea 

experţilor respectivi. Preşedinte al comisie poate fi numit un 

specialist cu grad ştiinţific sau specialist de vază în domeniu.”. 

200. Nu se acceptă. 

Propunerea nu este justificată. Totodată, dacă examenul de calificare se 

susţine în faţa Comisiei de calificare şi evaluare din cadrul instituţiei, 

evaluarea se va face, de asemenea, de către acestea. 
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201. Avînd în vedere că Legea trebuie să fie Lege şi nu o 

Instrucţiune amănunţită, se propune de a exclude din proiect art. 69-

75 care prevăd nişte lucruri tehnice şi nu de concept în domeniu. 

201. Nu se acceptă. 

Art. 69-75 reglementează formele de organizare privată a activităţii de 

expertiză judiciară care sunt de competenţa legii şi NU a instrucţiunilor, 

formînd un cadru legal pentru desfăşurarea acestei forme de activitate. 

202. De revăzut prevederile art. 86 şi de exclus acele poziţii ireale 

de implementat în termenii indicaţi de 3, 6 luni etc. 

 

   Cele expuse mai sus au un singur scop – de a contribui la 

elaborarea unei Legi lucrătoare, care ar aduce la sporirea calităţii 

expertizelor judiciare, la ameliorarea situaţiei în acest domeniu. 

Există convingerea că nu toate lacunele proiectului au fost 

evidenţiate, din lipsa de timp necesar pentru studierea proiectului în 

cauză, dar de rînd cu propunerile altor colegi-specialişti în domeniu, 

şi acestea pot fi de un real folos. 

202. Nu se acceptă. 

Este doar o percepţie individuală a autorului propunerii, normele legale 

urmînd a crea condiţii optime de efectuare a expertizelor legale în 

termene proxime, conform rigorilor statuate inclusiv în prevederi 

internaţionale. 

 

19. Gaibu Nicolae 

Florea Iurie     

Roibu Sergiu  

Rusu Boris   

Mercaciov Vladimir  

Glodea Ilie  

Macarişin Serghei  

Breziţchi Alexandru  

 

203. Se aduce la cunoştinţă, că proiectul Legii cu privire la 

expertiza a fost studiat şi pus în discuţie, însă din cauza perioadei de 

timp insuficiente avute la dispoziţie nu a fost posibilă evaluarea în 

deplină măsurii a lui.  

Elaborarea proiectului de lege care ar reglementa clar şi eficient 

activitatea de efectuare a expertizei este foarte binevenită, însă este 

regretabil faptul neincluderii în grupul de elaboratori a specialiştilor 

ce nu activează la moment în instituţiile de expertiză de stat - 

persoane cu experienţă mare şi pregătire teoretică fundamentală. Ca 

urmare în proiectul legii, în viziunea noastră, sunt un şir de lacune, 

printre care: 

- structura legii nu este bine echilibrată, accentul fiind pus pe 

reglementarea minuţioasă unor aspecte, lipsind alte compartimente 

importante; 

- terminologia utilizată este expusă incomplet şi, în unele cazuri, 

este confuză; 

- multe aspecte favorizează experţii instituţiilor de stat în raport cu 

cei privaţi. 

Proiectul Legii necesită un şir de schimbări esenţiale, executarea 

cărora necesită un volum mare de lucru şi timpul respectiv. Cu toate 

acestea, se prezintă unele propuneri şi sugestii, care se consideră că 

ar permite îmbunătăţirea legii date. 

203. Nu se acceptă. 

Cele relevate la prezentul punct reprezintă nişte judecăţi de valoare. 

Astfel, nu sunt prezentate care anume aspecte legate de terminologie, 

structură etc. nu corespund normelor de creaţie legislativă sau poartă un 

caracter ce favorizează selectiv subiecţii, statutul cărora este reglementat 

de prezenta lege. 

 

204. Se propune de a introduce unele noţiuni noi şi a revizui 

formularea unor expuse. Spre exemplu, nu sunt definite clar 

noţiunile de „expertiză judiciară”, „expertiză extrajudiciară”, 

„expert judiciar”, „expert extrajudiciar”, „expertiză criminalistică”, 

„expertiză medico-legală”, „expertiză psihiatrico-legală” etc. 

 

204. Nu se acceptă. 

Autorii  obiecţiei nu expun suficient prin ce se manifestă neclaritatea 

noţiunilor indicate şi care ar fi justificarea includerii altor noţiuni. 

Totodată, menţionăm că, anumite concepte se includ în secţiunea 

„Noţiuni”, fie dacă ele nu se mai întîlnesc în repertoriul legislativ 

naţional, fie dacă urmează să fie utilizate în cadrul legii cu un alt sens, 
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De asemenea, nu sunt suficient de clare unele noţiunile din art. 2, 

27-33, 73 etc. 

 

decît cel general-acceptat. 

Acelaşi comentariu este valabil pentru obiecţiile referitoare la art. 2, 27, 

33, 37 etc. 

205. Se consideră necesar de a elabora un capitol  separat privind 

toate aspectele ce vizează expertiza extrabugetară şi expertul 

extrajudiciar. În capitol să fie stabilit care sunt obiectele expertizei 

extrajudiciare, domeniile de utilizare a rezultatelor (este menţionat 

doar în art. 19 ca rezultatul expertizei extrajudiciare poate fi 

material auxiliar la formularea plîngerii). Se propune să fie expuse 

toate aspectele privind expertul extrajudiciar (care în proiectul 

propus lipsesc). Conform proiectului, dreptul de efectuare a 

expertizelor extrajudiciare este acordat doar expertului judiciar, ce 

este incorect şi detaşat de realitate. Se propune de specificat că 

expertiza extrajudiciară este executată de experţi din instituţiile şi 

ministerele de profil. Analogic legislaţiei altor state, se propune ca 

organizarea activităţii experţilor extrajudiciari să fie efectuată de 

către instituţiile şi ministerele respective în baza unor regulamente 

proprii. 

205. Nu se acceptă. 

Nici expertiza extrajudiciară, nici „expertul extrajudiciar” (legislaţia 

naţională nu cunoaşte acest concept, iar autorii proiectului nu 

intenţionează să-l reglementeze) nu constituie obiect de reglementare al 

proiectului de lege vizat.  

 

 

 

 

 

206. Se consideră exagerată cerinţa, ca pentru obţinerea calificării 

de expert judiciar este necesar de a deţine diploma de absolvire a 

studiilor de masterat, stabilită în art.40 alin. (1) lit. d). Este 

suficientă prezenţa de absolvire a studiilor superioare, echivalente 

cu cele de licenţă (nu de licenţă şi masterat). În caz contrar, apare 

necesitatea de interpretare/evaluare a diplomelor de studii obţinute în 

Republica Moldova pînă la implementarea reformei din învăţămînt, 

precum şi a diplomelor privind studiile peste hotare nu de tip 

Bologna. Cerinţa dată este imposibil de realizat. 

206. Se acceptă. 

Norma de la art. 40 alin. (1) lit. d) a fost modificată, fiind indicată 

diploma de absolvire a studiilor superioare de licenţă.  

Noţiunea de studii superioare este una mult mai complexă, care cuprinde 

atît etapa de licenţă, cît şi etapa de masterat (a se vedea art. 26 alin. (4) 

din Legea învăţămîntului nr. 547 din 21.07.1995). 

 

207. Se consideră incorectă şi discriminatorie 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 o comisie unică în cadrul Ministerului justiţiei, care va evalua 

competenţa tuturor experţilor judiciari – atît din instituţii publice, cît 

şi din birouri. 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 activitate. La 

rîndul lor orice instituţie sau birou poate să-şi stabilească diferite 

forme interne de evaluare. 

207. 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. 

 

208. Se consideră incorecte prevederile art. 54 alin. (3), care 

stabilesc formele de finanţare a instruirii periodice a experţilor. Se 

propune ca sursa dată să fie unică pentru toţi experţii judiciari, 

indiferente de forma şi locul de activitate – din contul alocărilor la 

208. Nu se acceptă. 

Fiecare formă de organizare are specificul său, respectiv beneficiile şi 

minusurile sale. Condiţii similare sunt prevăzute pentru executorii 

judecătoreşti, notari, avocaţi. 
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bugetul de stat fără achitarea taxelor. Astfel, va fi posibilă crearea 

unui corp bine instruit de experţi în toate segmentele. 
 

209. Se consideră că abordarea desfăşurării unor evaluări 

periodice a experţilor judiciari este absolut lipsită de temei (în art. 

55 este prevăzută evaluarea periodică (1) odată la cinci ani (2) a 

abilităţilor expertului judiciar), poate duce doar la formarea unor 

pîrghii de influenţă asupra independenţei expertului judiciar. 

Se propune a organiza evaluarea experţilor doar: 

- la obţinerea calităţii de expert judiciar (prima dată); 

- la solicitarea expertului judiciar de ridicare a gradului de 

calificare; 

- la solicitarea Comisiei disciplinare, cînd sunt motive întemeiate 

de a pune la îndoială competenţa expertului judiciar. 

209. Nu se acceptă. 

Instituţia evaluării periodice este cunoscută pentru o multitudine de 

cercuri de subiecţi – procurori, judecători, funcţionari publici, funcţionari 

publici cu statut special etc. Această instituţie asigură o pregătire 

corespunzătoare perpetuă a experţilor, precum şi o garanţie a calităţii 

serviciilor de expertiză judiciară prestate. 

 

210. De asemenea, se consideră necesar de a stabili posibilitatea 

includerii în listă experţilor, la solicitarea lor, a oamenilor de ştiinţă 

cu grade înalte ştiinţifice şi a persoanelor cu renume în domeniu fără 

evaluarea de către comisie. 

Se propune, în acest context, a modifica, atît art. 55, cît şi alte 

compartimente ale proiectului legii, care au tangenţe cu problema 

dată. 

 

 

210. Se acceptă conceptual. 

Proiectul a prevăzut la art.  

Persoanele care nu au statutul de expert judiciar pot fi atraşi la efectuarea 

expertizelor judiciare în comisii sau pot fi recunoscuţi în calitate de 

expert judiciar pentru o cauză ad-hoc (a se vedea art. 11 alin. (1) din 

proiect) sau pot fi atraşi în proces ca specialişti în domeniu.  

Totodată, unele categorii de persoane, conform proiectului,  beneficiază 

de o procedură simplificată de obţinere a calităţii de expert judiciar- 

adică sunt scutite de la efectuarea stagiului şi de la examenul de 

calificare - persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor, doctor 

habilitat, academician profesor cercetător sau care deţin titlu ştiinţifico-

didactic de profesor universitar, în specialitatea respectivă – art. 40 alin. 

(4). 

211. Este considerată incorectă modalitatea de formare a Comisiei 

de disciplină (art. 61), deoarece din start este impus conflictul de 

interese favorizat de reprezentarea inegală între instituţiile publice şi 

cele private. Se propune crearea comisiei dintr-un număr egal de 

reprezentaţi ai instituţiilor publice şi celor private şi un reprezentant 

al societăţii civile.  

211. Nu se acceptă. 

Numărul reprezentanţilor este identificat, reieşind din numărul de experţi 

care există în prezent în Registrul de stat al experţilor judiciari (cei din 

instituţii de stat de expertiză judiciară raportaţi la numărul celor 

particulari, care sunt doar 19, conform datelor din Registru la data de 13 

iunie).  

212. Nu este argumentă interdicţia în art. 67 de efectuare a 

expertizelor judiciare a bancnotelor şi hîrtiilor de valoare (nu este 

absolut nici un pericol analogic cel al efectuării examinărilor 

tehnico-explozive), din care cauză trebuie exclusă. 

212. Nu se acceptă. 

Restricţia pusă faţă de această specializare de expertiză judiciară este 

justificată de regimul special al obiectului expertizei respective – 

bancnotele şi hîrtiile de valoare. 

213. În tot cuprinsul proiectului legii este o discordanţă a 

prevederilor stabilite faţă de experţii din instituţiile publice de 

expertiză judiciară şi cele stabilite experţilor din birouri. Spre 

exemplu, prevederile art. 79 şi art. 80 creează din start condiţii 

inegale. Mai mult ca atît, experţii privaţi sunt obligaţi să organizeze 

activitatea conform legii date în decurs de doar trei luni, ce va duce 

213. Se acceptă parţial. 

În partea ce se referă la termenul de 3 luni pentru înregistrarea formei de 

activitate – se acceptă - acesta a fost modificat, fiind prelungit cu încă 3 

luni.  

În partea ce se referă la art. 79 şi 80 – nu se acceptă – nici nu poate fi 

pusă în discuţie egalarea regimurilor instituţiilor publice de expertiză 
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inevitabil la radierea unui număr considerabil de experţi din Lista 

experţilor judiciari. Se propune de a stabili termenul dat de cel puţin 

3 ani. 

 

De asemenea au fost stabilite un şir de alte aspecte neclare sau 

controversate, expunerea asupra cărora necesită o studiere mai 

detaliată, atît a proiectului prezentat, cît şi a practicii internaţionale. 

judiciară cu birourile de expertiză judiciară, or, acestea sunt mult prea 

diferite. Experţii din cadrul birourilor rămîn cu avantajul de a-şi stabili 

onorariile. Totodată, se propune de a veni cu obiecţii/propuneri exacte de 

ajustare a cadrului normativ din proiect, evitînd judecăţile de valoare. 

 

 

 

Ministru                                                                                                            Oleg EFRIM 


