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Aspecte teoretice cu privire la rolul  
expertizei medico-legale în procesul  
de cercetare a cauzelor penale

ecaterina BAltAGA, doctor în drept, conferenţiar universitar

The rapid progress of science and technology, especially in the last decades, favored an unprece-
dented development of expertise, currently encountered in almost all areas of human activity. 
The necessity is imposed by the desire of presenting conclusive evidence before the judicial bodies, 
international commercial arbitration bodies and economic operators, to ensure the adoption of 
fair decisions. The complexity and special character of the problems that have to be settled by 
the judicial bodies oblige them consult the opinion of specialists in different fields and explain 
the great importance attributed to means of evidence in stating the reality of the facts. Among 
them, the expertise represents that form of application of special knowledge by which, based 
on methodic researches using scientific methods, the expert presents the scientifically grounded 
conclusions on the facts which need special knowledge to be elucidated.
Keywords: special medical knowledge, medico — legal expertise, medico — legal report, 
medico — legal specialist, procedural actions.

Expertiza judiciară reprezintă acea formă de aplicare a cunoştinţelor speciale medicale prin 
care, în baza unei cercetări metodice, folosind procedee ştiinţifice, expertul aduce la cunoştinţa 
organului, care l-a împuternicit, concluzii motivate ştiinţific cu privire la faptele pentru a căror 
elucidare sunt necesare cunoştinţe speciale şi care poate fi definită ca o activitate ştiinţifico-
practică de aplicare a cunoştinţelor speciale medicale, în cadrul unui proces penal, civil sau 
administrativ, efectuată în scopul cercetării: unor obiecte, persoane, fenomene sau procese şi 
stabilirea unor date despre circumstanţele ce pot avea importanţă probatorie pentru cauza 
cercetată.
Cuvinte cheie: expertiza medico-legală, cunoştințe speciale medicale, raport de expertiză, 
acțiuni procesuale.

Printre toate formele de aplicare a cunoştinţelor speciale un rol de bază îl are 
expertiza medico-legală. Necesitatea aplicării ei apare în cazurile în care alte forme 
de implicare a specialiştilor în procesul penal sunt insuficiente. În acest caz, ex-
pertiza este una dintre posibilităţile unice de obţinere a informaţiei probatorii val-
oroase, capabile să stabilească adevărul în cauzele penale. Ea lărgeşte considerabil 
posibilităţile de cunoaştere ale ofiţerului de urmărire penală, permiţându-i acestuia 
să aplice în procesul cercetării întregul arsenal de posibilităţi actuale ale ştiinţei. 
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Potrivit statisticii, în prezent expertiza se aplică aproape în fiecare al doilea caz 
penal, iar expertiza medico-legală ocupă, sub aspect cantitativ, locul întâi printre 
celelalte tipuri de expertiză1.

În ansamblul acestora, expertiza reprezintă acea formă de aplicare a cunoştinţelor 
speciale prin care, în baza unei cercetări metodice, folosind procedee ştiinţifice, expertul 
aduce la cunoştinţa organului, care l-a împuternicit, concluzii motivate ştiinţific cu 
privire la faptele pentru a căror elucidare sunt necesare cunoştinţe speciale2.

Dicţionarele explicative, prin excelenţă, tratează expertiza ca o lucrare personală 
şi critică, cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din punctul de vedere 
al exactităţii formale şi materiale, dar şi părerea expertului asupra cauzelor şi efect-
elor în legătură cu obiectul supus cercetării sale. Constituie o noţiune care depăşeşte 
şi acţiunea de control şi pe aceea de verificare, întrucât cuprinde în sine ideea de 
exprimare a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte faptul sau faptele 
asupra cărora s-a efectuat expertiza3.

Noţiunea de expertiză medico-legală, în procesul penal, ca formă distinctă este 
folosită mai târziu decât alte elemente de fapt la constatarea existenţei sau inexistenţei 
infracţiunii. Pentru prima dată acest termen apare în dreptul canonic ca „peritorum 
medicorum judicium“ unde erau prescrise regulile de efectuare de către medicul 
independent a examinării persoanelor decedate în rezultatul unei infracţiuni (18, 
X, de homicid., vol. 5, 12). Reieşind din aceste acţiuni, în „Carolina“ expertiza a fost 
numită „o cercetare complexă, efectuată de către instanţa de judecată cu ajutorul 
persoanelor avizate“4. Uneori, expertiza este desemnată şi prin alţi termeni, precum 
„proba prin rapoarte de experţi“, „proba prin experţi“ sau „rapoarte de experţi“.

Întrucât prin efectuarea unei expertize pot fi aflate şi alte date decât cele existente 
în dosarul cauzei, se poate considera că aceasta poate îndeplini o funcţie dublă:

— descoperirea şi punerea în evidenţă a unor date şi fapte importante pentru 
obiectul cauzei sau comensurarea calitativă sau cantitativă a unor probe;

— expunerea unor concluzii ştiinţific argumentate privind speţa din care derivă 
obiectivele expertizei.

Această dublă funcţie permite să se precizeze şi caracteristicile sale de bază, 
dintre care două merită a fi reţinute:

—  expertiza se dispune pentru a prezenta o opinie fundamentată ştiinţific şi uneori 
pentru a executa o operaţie materială pe care instanţa nu o poate efectua;

1 E. Baltaga. Procedural aspects of criminal-legal expertize. The international conferince „Eu-
ropean union’s history, culture and citizenship: The European Union — Establishment and 
Reforms — 3nd Edition„ România. Piteşti. 15-16 mai, 2010. p. 109-115.

2 А. Р. Шляхов. Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы в свете 
ускорения научно-технического прогресса. Общетеоретические. правовые и организа-
ционные основы судебной экспертизы: Сб. науч. тр. М.: ВНИИСЭ, 1987. с. 28-34.

3 Dicţionar Explicativ a Limbii Române. Bucureşti: Universul enciclopedic, 1998. p. 358.
4 Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V. Перевод С. Я. Булатова. Алма-Ата: 

Наука, 1967. p.27.



144

—  nu se poate dispune o expertiză căreia să i se transfere sarcina de a judeca 
fondul litigiului sau procesului, expertul având doar sarcina de a da un simplu 
aviz asupra faptelor care îi sunt prezentate sau pe care trebuie să le consta-
te5.

Rolul, ponderea şi prestigiul expertizei medico-legală în probaţiunea judiciară 
sporeşte din an în an şi ea are anumite particularităţi:

În primul rînd, este chemată de a determina materialitatea faptelor penale pe 
baza aplicării cunoştinţelor speciale în domeniul ştiinţei, tehnicii, artei, meseriei şi 
alte domenii. Aceasta înseamnă că problemele soluţionate de experţii judiciari nu se 
pot referi la elementele şi laturile juridice ale faptei, dat fiind că organele de urmărire 
penală şi judecătorii sunt ei înşine competenţi în domeniul dreptului;

În al doilea rînd, procesul de examinare şi condiţiile în care s-a efectuat exper-
tiza, împrejurările stabilite de către expert se oglindesc într-un raport de expertiză. 
Legea procesual penală stabileşte componentele principale ale raportului. Acesta nu 
poate fi înlocuit cu procesul-verbal al ascultării expertului sau prin alt document. 
El trebuie redactat în mod clar, să cuprindă o analiză amănunţită fără să omită nici 
o circumstanţă necesară lămuririi cauzei6.

Codul de procedură penală al R. Moldova conţine cele mai multe reglementări 
privind expertiza, care se efectuează în cazurile „în care pentru constatarea 
circumstanţelor ce pot avea importanţă probatorie pentru cauza penală sunt nec-
esare cunoştinţe speciale…“7 (art. 142 alin. (1) CPP RM).

În afara acestor reglementări, în materie de expertiză şi asupra cadrului 
instituţional de efectuare a acestei activităţi mai există şi unele prevederi speciale. 
De exemplu, Legea R. Moldova nr.1086 din 2000 cu privire la expertiza judiciară, 
constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale este primul document cu referire 
expresă la expertiza judiciară şi medico-legală.

În pofida diversităţii modurilor de abordare alese de mai mulţi autori, divergenţe 
principiale în definirea esenţei expertizei nu există. Diferenţa constă doar în numărul 
diferit de semne specifice, atribuite expertizei judiciare. Definită în fond, în lit-
eratura de specialitate, ca activitatea ştiinţifico-practică efectuată: a) la dispoziţia 
unor organe sau persoane abilitate în legătură cu necesitatea aplicării în procedura 
penală a unor cunoştinţe speciale; b) în formă procedurală; c) de către un subiect 
special, numit expert; d) care constă în cercetarea unor obiecte prezentate pentru a 
constata anumite împrejurări care au importanţă pentru soluţionarea unei cauze; 
e) cu respectarea anumitor garanţii juridice, capabile să asigure calitatea cercetării, 
autenticitatea rezultatelor acesteia şi interesele legitime ale participanţilor la proces; 
f) care se finalizează cu prezentarea de către expert a unei încheieri de expertiză (sau 

5 E. Mihuleac. Expertiza judiciară. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1971. p. 76.
6 N. Văduvă, L. Văduvă. Expertizele, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale mijloace de 

probă în procesul penal. Craiova: Terathopius, 1997. p.141.
7 Legea Republicii Moldova Nr. 122 Codul de procedură penală a R.Moldova din 14.03.2003. În: 

Monitorul Oficial 07.06.2003, Nr. 104-110.
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cu refuzul prezentării acesteia) — este o instituţie juridică importantă, de-a lungul 
timpului şi se bucură de atenţia multor specialişti teoreticieni din domeniu8.

Astfel, specificul cercetării medico-legale rezidă în stabilirea adevărului judi-
ciar, plecând de la efecte spre cauză. Principiul adequatio rei intellectus obligă să se 
recurgă la metodele de lucru specifice epistemologiei juridice, care se bazează pe 
următoarele paradigme9:

— obţinerea unor evidenţe obiective prin criteriograme ştiinţifice din care re-
zultă adevărul;

— evaluarea şi afirmarea adevărului judiciar obligă la testarea opiniilor prin 
conştiinţa riscului de eroare, până la argumentarea îndoielii, prin probe cu 
martori, explorări încrucişate de dublu control etc.;

— expertul trebuie să aibă ca metodă de lucru necesitatea evitării erorilor în 
vederea elaborării unui adevăr juridic fiabil;

— logica cercetării ştiinţifice obligă ca să se facă numai afirmaţii ce pot fi do-
vedite ştiinţific;

— concludenţa şi pertinenţa probei. Sub acest aspect, probele ştiinţifice nu au o 
valoare ex ante, ci numai după verificarea lor — ex post.

— rezolvarea diverselor probleme ridicate de activitatea de urmărire penală sau 
judecată impun aplicarea unei metodologii specifice în furnizarea acestor criterii 
în scopul asigurării şi creşterii eficienţei actului medical pentru justiţie.

În concluzie menţionăm că, expertiza reprezintă acea formă de aplicare a 
cunoştinţelor speciale medicale prin care, în baza unei cercetări metodice, folosind 
procedee ştiinţifice, expertul aduce la cunoştinţa organului, care l-a împuternicit, 
concluzii motivate ştiinţific cu privire la faptele pentru a căror elucidare sunt nec-
esare cunoştinţe speciale şi care poate fi definită ca o activitate ştiinţifico-practică 
de aplicare a cunoştinţelor speciale medicale, în cardul unui proces penal, civil sau 
administrativ, efectuată în scopul cercetării: unor obiecte, persoane, fenomene sau 
procese şi stabilirea unor date despre circumstanţele ce pot avea importanţă proba-
torie pentru cauza cercetată.

8 Э. С. Гордон. Судебно-медицинская экспертиза: проблемы и решения. М.: „Удмуртия„, 
1990. p. 7; Ю. Т. Шуматов. Использование специалиста на предварительном следствии. 
Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1996. p.53; Рыжаков А.П. Следственные действия. М.: 
Приор, 2001. p104.

9 V. Beliş. Medicina legală în practica medico-judiciară. Bucureşti: Juridica, 2003. p.195.


