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Introducere. În cadrul politicii de co-
operare internaţională, ţara noastră întreţine 
relaţiile diplomatice şi consulare cu nume-
roase state. De asemenea, Republica Moldo-
va colaborează din punct de vedere econo-
mic cu mai multe state ale lumii.

Cooperarea juridică internaţională în 
materie penală constituie o expresie a co-
laborării între statele suverane, colaborare 
menită să consolideze solidaritatea interna-
ţională în lupta contra fenomenului crimina-
lităţii [1].
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Progresul tehnico-ştiinţific înregistrat, 
precum şi extinderea procesului de demo-
cratizare la nivel internaţional au creat po-
sibilitatea mişcării cu uşurinţă a persoanelor 
şi mărfurilor, conducând implicit la dez-
voltarea societăţii umane în ansamblul său. 
Efectul indiscutabil benefic pentru întreaga 
umanitate a generat însă şi posibilitatea unei 
proliferări a fenomenului criminalităţii la ni-
vel mondial.

Metode aplicate şi materiale utiliza-
te. În scopul realizării obiectivului trasat, în 
respectivul articol ştiinţific au fost utilizate: 
metoda logică şi metoda comparativă.

În procesul elaborării articolului ştiin-
ţific, au fost consultate următoarele materia-
le: Codul de procedură penală al Republicii 
Moldova, Legea cu privire la asistenţa juri-
dică internaţională în materie penală nr. 371 
din 01.12.2006, lucrările ştiinţifice ale autori-
lor Ig. Dolea, D. Roman, I. Sedleţchi etc.

Rezultate obţinute şi discuţii. Asis-
tenţa juridică internaţională în materie pe-
nală poate fi cerută în baza instrumentelor 
internaţionale la care RM este parte, precum 
şi în baza prevederilor naţionale aplicabile în 
acest sens.

Pentru a sigura un cadru juridic cores-
punzător relaţiilor sale internaţionale, Repu-
blica Moldova a devenit parte a mai multor 
tratate, din care un procent ridicat priveşte 
asistenţă juridică în cauze penale şi cauze ci-
vile.

Adresarea prin comisie rogatorie pen-
tru prima oară în legislaţia Republicii Mol-
dova este reglementată în art. 536 al Codului 
de procedură penală al Republicii Moldova 
adoptat la 14 martie 2003. În conformita-
te cu prevederile acestui articol, organul de 
urmărire penală sau instanţa de judecată, în 
cazul în care consideră necesară efectuarea 
unei acţiuni procesuale pe teritoriul unui stat 
străin, se adresează prin comisie rogatorie 
organului de urmărire penală sau instanţei 
de judecată din statul respectiv, sau instan-

ţei penale internaţionale conform tratatului 
internaţional la care Republica Moldova este 
parte sau în condiţii de reciprocitate [2, p. 
937].

Potrivit art. 3 al legii cu privire la asis-
tenţă juridică internaţională în materie pe-
nală, în lipsa unei convenţii internaţionale, 
cooperarea judiciară se realizează pe cale di-
plomatică de către statul solicitant, şi cu asi-
gurarea scrisa a reciprocităţii dată de autori-
tatea competentă a acelui stat. În acest caz, 
legea constituie dreptul comun în materie 
pentru autorităţile judiciare din RM.

În sens larg, asistenţa juridică interna-
ţională constă în ajutorul dintre două state în 
vederea realizării activităţilor jurisdicţionale 
în afara competenţei teritoriale a acestora. 
Ca manifestare tradiţională a suveranităţii, 
exercitarea funcţiilor jurisdicţionale de că-
tre autorităţile judecătoreşti ale unui stat se 
circumscrie în interiorul frontierelor acestui 
stat.

Dicţionarul juridic defineşte asistenţa 
judiciară în domeniul dreptului internaţional 
public ca fiind „un fel de asistenţă acordată de 
către statul solicitat în privinţa anchetelor şi 
a procedurilor în materie penală, desfăşurate 
în statul solicitant indiferent dacă asistenţa 
este cerută sau acordată de către o instanţă 
sau de o altă autoritate competentă” [6].

Prevederile legii cu privire la asistenţă 
juridică internaţională în materie prevede 
următoarele forme de cooperare juridică in-
ternaţională în materie penală:

 – transmiterea înscrisurilor, datelor şi 
informaţiilor;

 – comunicarea actelor de procedură;
 – citarea martorilor, experţilor şi per-

soanelor urmărite;
 – comisiile rogatorii;
 – echipele comune de investigaţii;
 – transferul, la solicitare, de proceduri 

penale;
 – extrădarea;
 – transferul persoanelor condamnate;
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 – recunoaşterea hotărârilor penale ale 
instanţelor judecătoreşti străine;

 – comunicarea cazierului judiciar [3].
În prevederile art. 533 CPP al RM, este 

expres prevăzut faptul că asistenţa juridică 
internaţională poate fi solicitată sau acorda-
tă în executarea unor activităţi procesuale 
prevăzute de legislaţia de procedură penală 
a Republicii Moldova şi a statului străin re-
spectiv, astfel, poate fi efectuată cercetarea la 
faţa locului, percheziţia, ridicarea de obiecte 
şi documente şi transmiterea lor peste hotare, 
sechestrarea, confruntarea, prezentarea spre 
recunoaştere, identificarea abonaţilor telefo-
nici, interceptarea comunicărilor, efectuarea 
expertizelor judiciare, confiscarea bunurilor 
provenite din săvârşirea infracţiunilor şi alte 
acţiuni de urmărire penală prevăzute de pre-
zentul cod de procedură penală [1].

Deci organul de urmărire penală sau 
instanţa de judecată în cazul în care conside-
ră necesară efectuarea unei acţiuni procesu-
ale pe teritoriul unui stat străin, se adresează 
prin comisie rogatorie sau instanţă de jude-
cată din statul respectiv.

Legea cu privire la asistenţa juridică 
internaţională în materie penală dă definiţia 
actului procedural, menţionând că prin acte 
procedurale se înţelege, în principal, citaţi-
ile pentru părţi sau martori, ordonanţa de 
punere sub învinuire, alte acte de urmărire 
penală, hotărârile judecătoreşti, cererile pen-
tru exercitarea căilor de control judiciar sau 
actele privind executarea unei pedepse, plata 
unei amenzi ori plata cheltuielilor de proce-
dură [3].

Cererea de comisie rogatorie se face în 
scris şi trebuie să cuprindă:

 – denumirea organului care se adre-
sează cu cerere;

 – denumirea şi adresa, dacă este cu-
noscută, a instituţiei căreia se trimite cererea;

 – tratatul internaţional sau acordul de 
reciprocitate în baza căruia se solicită asis-
tenţa;

 – indicarea cauzei penale în care se so-
licită acordarea asistenţei juridice, informa-
ţie despre împrejurările de fapt în care s-au 
comis acţiunile şi încadrarea juridică a lor, 
textul articolului respectiv din Codul penal al 
Republicii Moldova şi date privitor la preju-
diciul cauzat de infracţiunea respectivă;

 – datele referitoare la persoanele în 
privinţa cărora se solicită comisia rogatorie, 
inclusiv despre calitatea lor procesuală, data 
şi locul naşterii lor, cetăţenia, domiciliul, 
ocupaţia, pentru persoanele juridice – denu-
mirea şi sediul lor, precum şi numele, pre-
numele şi adresele reprezentanţilor acestor 
persoane când este cazul;

 – obiectul cererii şi datele necesare 
pentru îndeplinirea ei, cu expunerea circum-
stanţelor care vor fi constatate, lista docu-
mentelor, corpurilor delicte şi a altor probe 
solicitate, circumstanţele în legătură cu care 
urmează să se administreze proba, precum şi 
întrebările care trebuie să fie puse persoane-
lor care urmează să fie audiate;

 – data la care se aşteaptă răspuns la ce-
rere şi, după caz, solicitarea de a permite ca, 
la executarea acţiunilor procesuale respecti-
ve, să asiste reprezentantul organului de ur-
mărire penală al Republicii Moldova.

Codul de procedură penală al RM pre-
vede expres că la cererea de comisie rogato-
rie sunt anexate actele procesuale necesare 
pentru efectuarea acţiunilor de urmărire pe-
nală, întocmite în conformitate cu prevede-
rile CPP al RM.

Astfel, la cererea de comisie rogatorie 
se anexează toate actele procedurale care 
sunt necesare la dispunerea expertizei judi-
ciare; în cazul nerespectării prevederilor re-
spective, cererea de comisie rogatorie nu va 
fi executată.

Cererea de comisie rogatorie şi actele 
anexate se întocmesc în limba de stat şi se 
traduc în limba statului solicitat sau într-o 
altă limbă, potrivit prevederilor sau rezerve-
lor la tratatul internaţional aplicabil.
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Pentru Republica Moldova, precum şi 
pentru alte ţări, chestiunea privind recunoaş-
terea ca legală a documentelor oficiale care 
parvin în scopul efectuării expertizei judici-
are de la organele procuraturii, de la instan-
ţele judecătoreşti, de la servicii de executare 
sau diferite documente administrative sau 
notariale este soluţionată prin prisma Con-
venţiei de la Haga, care înlătură necesitatea 
legalizării documentelor oficiale. Articolul 3 
al Convenţiei de la Haga, în tratate internaţi-
onale de asistenţă juridică poate fi prevăzută 
şi o oarecare modalitate referitoare la lega-
lizarea actelor procedurale întocmite în ţara 
respectivă.

Singura formalitate care ar putea fi ce-
rută pentru a atesta veridicitatea semnăturii, 
calitatea în care a acţionat semnatarul actu-
lui sau, după caz, identitatea sigiliului sau a 
ştampilei de pe acest act este aplicarea apos-
tilei. Apostila se aplica chiar pe act sau pe o 
prelungire a acestuia.

La cererea statului solicitant, se pot lua 
şi măsuri provizorii asigurătorii, în confor-
mitate cu legislaţia Republicii Moldova în 
scopul protejării mijloacelor de probă, men-
ţinerii situaţiei existente sau protejării inte-
reselor ameninţate.

Deci la cererea statului solicitant Re-
publica Moldova este obligată să întreprin-
dă toate măsurile necesare pentru protecţia 
mijloacelor de probă. În cazul expertizei ju-
diciare, ne referim la raportul de expertiză 
judiciară şi la corpurile delicte care formează 
obiectul expertizei dispuse.

Convenţia europeană de asistenţă ju-
ridică în materie penală oferă posibilitatea 
părţii solicitate de a amâna remiterea obiec-
telor, a dosarelor sau a documentelor a căror 
comunicare este cerută, dacă acestea îi sunt 
necesare pentru o procedură penală în curs. 
Obiectele şi originalele dosarelor şi ale docu-
mentelor, comunicate în îndeplinirea unei 
comisii rogatorii, vor fi restituite cât mai cu-
rând posibil de către partea solicitantă părţii 

solicitate, în afară de cazul în care aceasta din 
urmă nu renunţă la ele.

În conformitate cu prevederile artico-
lului 4 din Hotărârea Parlamentului Republi-
cii Moldova nr. 1332 din 26.09.1997 „Pentru 
ratificarea Convenţiei europene de asistenţă 
juridică în materie penală” toate cererile de 
asistenţă juridică trebuie să fie adresate Mi-
nisterului Justiţiei sau Procuraturii Generale 
[3].

Prin intermediul Ministerului Justiţiei 
se transmit cererile de asistenţă juridică for-
mulate în fazele de judecată şi de executare 
a pedepsei, iar prin intermediul Procuraturii 
Generale, cele formulate în faza de urmări-
re penală. Cererile de asistenţă juridică pot 
fi transmise fie direct de către autorităţile 
străine, fie pe cale diplomatică sau prin inter-
mediul Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei 
Criminale (Interpol).

Conform prevederilor legislaţiei proce-
sual-penale, raportul de expertiză este mijlo-
cul de probă în cadrul procesului penal [7, p. 
112], însă nu toate tipurile de expertize judi-
ciare pot fi efectuate în instituţii de expertiză 
judiciară din Republica Moldova.

Însă pentru stabilirea adevărului în 
procesul penal este necesară o activitatea 
cognitivă, în care participanţii la proces să 
efectueze acţiuni în vederea asigurării cerce-
tării complete şi obiective ale circumstanţe-
lor cauzei [4, p. 108].

„Judecarea ştiinţifică” este negată de 
cea mai mare parte a reprezentanţilor doctri-
nei, care consideră că asemenea opinii sunt 
străine gândirii juridice contemporane şi vin 
în contradicţie cu dispoziţiile legii care nu 
permit ca probele să aibă putere dinainte sta-
bilită [5, p. 393].

Deci la cererea de comisie rogatorie 
este anexată ordonanţa organului de urmări-
re penală sau încheierea instanţei, şi urmează 
să fie transmisă prin intermediul Procuratu-
rii Generale sau Ministerului Justiţiei.

În cazul existenţei temeiurilor, exper-
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tiza judiciară se dispune de către organul de 
urmărire penală sau procuror, prin ordonan-
ţă, precum şi de către instanţa de judecată, 
prin încheiere.

În ordonanţa organului de urmărire 
penală sau în încheierea instanţei se indică: 
cine a iniţiat dispunerea expertizei judiciare; 
temeiurile pentru care se dispune expertiza 
judiciară; obiectele, documentele şi alte ma-
teriale prezentate expertului cu menţiunea 
când şi în ce împrejurări au fost descoperite 
şi ridicate; întrebările formulate expertului; 
denumirea instituţiei de expertiză judiciară 
sau, după caz, numele şi prenumele exper-
tului căruia i se pune în sarcină efectuarea 
expertizei judiciare.

În cazul în care nu sunt respectate pre-
vederile referitoare la condiţiile de fond ale 
actului prin care s-a dispus efectuarea exper-
tizei, expertul judiciar este în drept să refuze 
efectuarea expertizei judiciare.

Ordonatorul indică în mod obligatoriu 
în ordonanţa de dispunere a expertizei ju-
diciare obiectele care au fost transmise spre 
examinare, precum şi înaintează întrebări 
care urmează să fie soluţionate în mod obli-
gatoriu de către expert.

După efectuarea expertizei judiciare, 
expertul judiciar întocmeşte raportul de ex-
pertiză judiciară, care este compus din trei 
părţi: partea introductivă, partea descriptivă 
şi partea finală.

După întocmirea raportului de exper-
tiză judiciară, expertul semnează pe fiecare 
pagină a raportului de expertiză, precum şi 
pentru răspunderea penală pe care o poar-
tă pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei 
concluzii intenţionat false.

În urma efectuării expertizei judiciare, 
raportul de expertiză este transmis părţii so-
licitante, acesta va avea şi valoarea juridică şi 
pe teritoriul Republicii Moldova.

Organul de urmărire penală în urma 
primirii raportului de expertiză judiciară, în 
scopul respectării dreptului persoanei la un 

proces echitabil, anunţă părţile despre rezul-
tatul expertizei judiciare.

Actul procedural întocmit în ţara stră-
ină în baza unei comisii rogatorii este valabil 
pe teritoriul Republicii Moldova cu anumite 
condiţii.

Astfel, art. 538 din CPP al RM prevede 
expres că actul procedural întocmit în ţară 
străină în conformitate cu prevederile legii 
acelei ţări este valabil în faţa organelor de 
urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti 
din Republica Moldova.

Probele în baza acelui act procedural 
sunt admisibile şi nu se pune la îndoială ve-
ridicitatea lor. În toate cazurile, actul pro-
cedural trebuie să fie întocmit şi executarea 
acestuia să se desfăşoare în conformitate cu 
procedura penală a Republicii Moldova.

Concluzii. Instituţia expertizei judici-
are, este o verigă importantă în activitatea 
organelor de urmările penală, „judecata şti-
inţifică” efectuată de către expert reprezintă 
un element-cheie pentru calificarea corectă a 
infracţiunii, identificarea făptuitorului etc.

Raportul de expertiză judiciară repre-
zintă un mijloc de probă în cadrul procesului 
penal.

Însă, conform prevederilor legii cu 
privire la expertiză judiciară şi statutul ex-
pertului judiciar, la solicitarea autorităţilor 
competente ale altor state, expertizele judici-
are se efectuează în modul stabilit de legisla-
ţia de procedură şi de tratatele, acordurile şi 
convenţiile internaţionale la care Republica 
Moldova este parte.

Deci în baza comisiei rogatorii statul 
solicitant este în drept să ceară efectuarea 
unor acţiuni procesuale. La cererea de comi-
sie rogatorie se anexează actele procedurale 
prin care se dispune efectuarea expertizei 
judiciare: ordonanţa organului de urmărire 
penală sau încheierea instanţei de judecată.

Astfel, menţionăm că anexarea actelor 
prin care se dispune expertiza judiciară este 
necesară în mod obligatoriu.
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