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CoNsidErAţii priviNd forMArEA  
doMENiului ŞTiiNţifiC Al EXpErTiZEi JudiCiArE  
îN roMâNiA Şi rEpubliCA MoldovA

Gheorghe GOLUbENCO, doctor, conferenţiar universitar
Ovidiu NEICUŢESCU, doctorand

The analysis of the specialized criminal papers, inclusively of those of PhD related to the 
theme of the criminal expertise, show that on the Romanian territory the juridical expertise 
is not regarded as a distinctive branch of scientific knowledge, as this domain of practice 
expertise activity in the juridical universe of the Republic of Moldova and other countries 
from the ex soviet territory is approached. 

În România problemele teoretice şi practice ale expertizei judiciare atât în pe-
rioada anterioară cât şi în epoca contemporană sunt expuse, de regulă în cadrul 
compartimentului de tehnică criminalistică a ştiinţei şi cursului universitar de cri-
minalistică. Acest fapt este reconfirmat de publicaţiile recente apărute în ţară. Spre 
exemplu, profesorul V. Bercheşan tratează problematica expertizei criminalistice în 
lucrarea sa „Tratat de tehnică criminalistică“1. În alte manuale ale autorilor români 
(E. Stancu2, Gh. Alecu3, I. Mircea4 ş.a) această problematică este developată la fel, în 
partea tehnică, când se discută aspectele examinării categoriilor de urme ridicate din 
scena infracţiunii, dar şi în partea tactică a disciplinei în cauză, când se analizează 
tactica de dispunere şi organizare a efectuării expertizelor de laborator a acestor 
urme. Nu rareori în literatura românească sintagma „expertiza judiciară“ este tratată 
ca sinonim sau chiar mai îngust ca termenul „expertiza criminalistică“5.

Mai mult, analiza lucrărilor criminalistice de specialitate, inclusiv a celor de 
doctorat ce ţin de tematica expertizei criminalistice6 denotă că în spaţiul românesc 
expertiza judiciară, nu este privită ca ramură distinctă a cunoaşterii ştiinţifice, aşa 
cum este abordat acest domeniu al activităţii practice de expertiză în universul juridic 
al R. Moldova şi a altor ţări din spaţiul exsovietic. Aici expertiza judiciară prezintă la 
ora actuală o direcţie ştiinţifică de sine stătătoare şi nu o parte a criminalisticii aşa 
cum a existat în perioada anterioară. Ea are menirea de a generaliza şi argumenta 

1 Bercheşan V., Ruiu M. Tratat de tehnică criminalistică. Bucureşti: Little Star, 2004, 752 p.
2 Stancu E. Criminalistica. Vol. I—II. Bucureşti: ACTAMI, 1997, 699 p.
3 Alecu Gh. Criminalistică. Constanţa: EXPONTO, 2008, 465 p.
4 Mircea I. Criminalistică.Iaşi: Chemarea, 1992, 430 p.
5 Alecu Gh. Criminalistică. Constanţa: EXPONTO, 2008, p. 461.
6 Văduvă Nicolae. Expertiza judiciară — mijloc de probă în procesul penal. Teza dr. în drept 

Chişinău: ULIM, 2001, 205 p.
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teoretic acele procese ce se produc în activitatea practică de expertiză judiciară şi 
serveşte ca temelie solidă în formarea fundamentelor ştiinţifice ale diverselor genuri 
şi varietăţi de expertize. Având la bază teoria şi metodologia sa, funcţiile specifice, ea 
este inclusă în nomenclatorul disciplinelor obligatorii pentru studiu de către studenţii 
ce se specializează în Dreptul penal la facultăţile de drept a universităţilor din R. 
Moldova, dar şi în clasificatorul disciplinelor de susţinere a tezelor de doctorat din 
ciclul penal la specialitatea 12.00.08 al Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare 
a cadrelor de înaltă calificare. La ora actuală specialitatea în cauză este întitulată: 
Drept penal (drept penal, drept procesual penal, criminologie, criminalistică, acti-
vitate operativă de investigaţii, expertiză judiciară).

Denumită uneori „teoria generală a expertizei judiciare“1, alteori — „expertologie“2, 
această disciplină oferă posibilităţi de a tipiza situaţiile de expertiză, sarcinile şi 
instrumentarul expertului judiciar, denotă tipicul ce este caracteristic pentru orice 
gen şi situaţie de expertiză sau caz de aplicare a cunoştinţelor de specialitate în 
combaterea criminalităţii.

Întrucât în cele ce urmează pornim de la ideea că ritmul sporit al dezvoltării 
practicii de expertiză criminalistică necesită o asigurare teoretică a acestor activităţi şi 
a unităţii lor (a teoriei şi practicii expertuale), suntem de părerea că numai în cadrul 
unei teorii generale a expertizei judiciare poate fi posibil înţelegerea profundă a unor 
procese izolate şi fenomene ce au loc în practica expertuală. Cunoaşterea proceselor 
şi a legităţilor fenomenelor din această sferă poate fi posibil doar pe baze ştiinţifice, 
întrucât numai ştiinţa în diversele sale teorii le reflectă şi le analizează, scoate în 
evidenţă şi prognozează tendinţele evoluţiei în diferite intervaluri spaţiale şi tempo-
rale. Tocmai de aceia teoria ştiinţifică, manifestându-se ca călăuză pentru practică, 
inclusiv şi cea de expertiză criminalistică, poate generaliza şi reflecta, argumenta şi 
proiecta direcţiile de dezvoltare ale practicii. Din aceste considerente optăm pentru 
crearea în spaţiul românesc a acestui nou domeniu de cunoaştere — expertologia 
judiciară sau teoria generală a expertizei judiciare, care poate servi bază de formare 
în perspectivă a codului expertual şi a dreptului expertual.

Ideea desprinderii din cadrul criminalisticii a problematicii expertizei a fost 
generată de natura dublă a acestei ştiinţe încă de la începuturile apariţiei ştiinţei cri-
minalistica. Este ştiut că încă la începutul anilor ‘50 ai sec. XX în spaţiul exsovietic 
s-au statornicit două opinii asupra criminalisticii: prima — ca ea este o ştiinţă pur 
juridică; a doua, că această este o ştiinţă de natură dublă: tehnică şi juridică. Ultimul 
punct de vedere mai clar a fost exprimat de savantul rus P. Tarasov-Rodionov, care 
distingea în criminalistică două direcţii: prima — descoperirea şi cercetarea infracţi-
unilor, a doua — examinarea probelor materiale, adică tot ce era legat de expertizele 
criminalistice3. Însă în rezultatul discuţiilor ştiinţifice, desfăşurate în anii 1952—1955 a 

1 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. М.: Норма, 2007, 477 c.
2 Винберг А., Малаховская Н. Судебная экспертология. Волгоград, 1978.
3 Белкин Р.С Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., дополненное. 

М.: ЮНИТИ –  ДАНА, Закон и право, 2001, c. 445.
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precumpănit părerea precum că criminalistica este totuşi o ştiinţă juridică. Profesorul 
R. Belkin, în legătură cu aceasta scrie că „dacă conceptul tehnico-naturalist al naturii 
criminalisticii a permis să fie observată apariţia unei ştiinţe independente, deosebită 
de ştiinţa procesual penală, apoi conceptul juridic al naturii criminalisticii a consolidat 
această independenţă şi totodată a determinat locul ei în sistemul ştiinţelor juridice“1. 
Un rând de criminalişti, acceptând în fond părerea despre natura juridică a criminalis-
ticii (A. Şleahov, V.  Mitricev, A. Ăisman ş.a.), menţionau prezenţa în criminalistică a 
unor părţi „nejuridice“, la care catalogau metodele şi mijloacele tehnicii criminalistice, 
în particular problematica expertizei criminalistice. Mai consecvent această poziţie 
a fost susţinută de savantul A. Şleahov, care a propus să se scoată din criminalistică 
tot ce ţine de expertiza criminalistică, considerată parte tehnico-naturalistă a ei şi 
să se creeze pe această bază un domeniu de sinestătător.2 În fond, A. Şleahov scria 
despre formarea domeniului independent doar al expertizei criminalistice, mai exact 
a metodicii acesteia, de unde se poate de concluzionat că teoria expertizei judiciare 
ca atare, la nivel conceptual, încă nu se întrevedea.

Doar în anii ‘70 ai sec. XX această teorie a fost conturată, la început în articole 
aparte semnate de către cunoscuţii savanţi A.Vinberg şi N. Malahovskaia, mai apoi 
într-o lucrare monografică a lor întitulată „Expertologia judiciară“3. Aceasta a fost, 
în esenţă primul studiu monografic consacrat teoriei expertizei judiciare. Desigur, 
apariţia acestei cărţi nu putea oferi temei pentru a considera teoria în cauză conso-
lidată, mai curând prin publicarea ei se declara posibilitatea reală de creare a unei 
astfel de teorii, ceea ce a stârnit multiple comentarii destul de controversate. Oricum, 
publicarea acestei monografii, polemica ştiinţifică pe această temă a pus începutul 
conştientizării teoriei expertizei judiciare.

Definirea ei, suficient de exactă pentru perioada incipientă, a fost formulată în 
articolul din Marea Enciclopedie Sovietică, în care expertologia judiciară a fost determi-
nată ca ramură a ştiinţelor juridice, care „studiază legităţile, metodologia şi procesul de 
formare şi dezvoltare a fundamentelor diverselor genuri de expertize judiciare în scopul 
stabilirii principiilor pe care se bazează, a legăturilor structurale dintre ele…“4.

Însă elaborarea consistentă a problemelor teoriei expertizei judiciare a început 
poate doar la răscrucea anilor 80—90 ai sec. XX, când un rând de savanţi crimina-
lişti (Averianova T., Aliev I., Koruhov Iu., Mailis N., Orlova V., Rossinskaia E. ş.a.), 
prin cercetările lor ştiinţfice a teoriilor particulare au pus bazele teoriei generale a 
expertologiei judiciare.

În opinia acestor autori, teoria generală a expertizei trebuie să reflecte legită-
ţile apariţiei şi dezvoltării diverselor clase, genuri, tipuri, varietăţi de expertize, să 
prezinte un sistem unic de cunoştinţe sintetizate şi sistematizate privind expertiza 

1 Idem, c. 446.
2 Шляхов А. Структура экспертного исследования и гносеологическая характеристика 

выводов эксперта криминалиста. În: Труды ВНИИСЭ.  M., 1972, Вып.4, c. 8—9.
3 Винберг А., Малаховская Н. Судебная экспертология. Волгоград, 1978.
4 Большая Советская Энциклопедия.Третье издание. М.,1978. Т.30., c. 8.
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judiciară. În ea trebuie să-şi găsească reflectare: noţiunea despre obiectul ei de stu-
diu, metodologia generală, teoria despre obiectele expertizei, subiecţii ei, sarcinile 
expertizei, metodicile de examinare, aspectele teoretice ale infrastructurii şi analiza 
funcţional-sistematică a activităţii de expertiză etc. Totodată teoria expertizei judiciare 
a trebuit să se încadreze în aria disciplinelor juridice interdisciplinare, legată de aşa 
ştiinţe ca procedura penală, criminologia, dreptul penal, criminalistica şi ştiinţele — 
matcă ale genurilor de expertiză (medicina legală, contabilitatea judiciară etc).

Din cele expuse se observă că teoria generală a expertizei judiciare prezintă un 
sistem de principii conceptuale, noţiuni şi categorii, metode, legături şi relaţii capabile 
să reflecte în măsură deplină obiectul cunoaşterii ştiinţifice a acestui domeniu.

Cercetările efectuate şi generalizările materialului factologic, prezentat de către 
experţii diverselor clase şi genuri de expertize a trebuit să asigure extragerea unui 
oarecare element general, caracteristic tuturor claselor şi genurilor de expertize. Astfel, 
în baza legităţilor relevate se cerea de elaborat noţiuni generale valabile pentru toate 
expertizele: obiectul general, obiectul special al expertizei, metodele de cunoaştere, 
metodica de expertiză, sarcinile expertizei etc.

În teoria expertizei judiciare şi-a găsit reflectare şi esenţa gnoseologică a acti-
vităţii de expertiză, în particular elementele ei componente ca etica, psihologia şi 
calităţile profesionale ale expertului necesare pentru îndeplinirea adecvată a func-
ţiilor sale. Ea reprezintă o construcţie logică ce urmăreşte trecerea de la elemente 
izolate, particulare spre general, dar în acelaşi timp, realizarea acestei teorii trebuie 
să ofere mişcarea de la general spre particular, adică, în baza cunoaşterii empirice 
din expertiza concretă, trebuie să se poată desprinde atât ceea ce este comun tuturor 
expertizelor din această clasă, cât şi ceva particular, caracteristic doar acestei clase, 
gen de expertize. Cunoştinţele obţinute în această bază deţin caracteristici gene-
ralizatoare mai sporite, devenind fundamentul teoriei în cauză la crearea teoriilor 
particulare, a noilor genuri şi varietăţi de expertize.

Prima lucrare consacrată integral formării teoriei generale a expertizei judiciare a 
fost monografia colectivului de autori, reprezentanţi ai diferitor ministere şi departamente 
a Rusiei (Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, SIS, Ministerul Sănătăţii) — 
„Bazele expertizei judiciare“1. Autorii, în opinia noastră, au reuşit să expună în lucrarea 
dată bazele acestei teorii, să realizeze exigenţele menţionate mai sus faţă de ea. La crearea 
ei au fost utilizate diverse direcţii de integrare a cunoştinţelor, în particular transferul de 
idei şi imagini categoriale dintr-un domeniu de cunoaştere în altul. Se are în vedere, în 
primul rând, aşa teze ştiinţifice fundamentale, precum legităţile apariţiei informaţiei cu 
relevanţă penală, reflectarea ei în lumea materială, posibilitatea cunoaşterii evenimentului 
consumat după amprentele lui prin mijlocirea examinărilor de expertiză ş.a.

Teoria generală a expertizei judiciare a folosit cu maximum de eficienţă aparatul 
conceptual al criminalisticii dar şi a altor ştiinţe. Aici însă subliniem legătura strânsă 
a teoriei generale a expertizei judiciare cu criminalistica şi tehnica criminalistică, 

1 Основы судебной экспертизы. Общая теория. Под ред. Ю.Г.Корухова.М. 1997.ч.1.
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în special. Nu este deloc întâmplător că această teorie a fost elaborată anume de 
criminalişti, întrucât teoria expertizei criminalistice la etapa respectivă era una 
dintre cele mai definitivate şi aşezate teorii din toate clasele şi genurile de expertize. 
În esenţă, ea s-a manifestat ca bază solidă pentru teoria generală a expertizei judi-
ciare, fie prin transferul de idei, a aparatului categorial, tratamentul metodologiei 
examinărilor de expertiză, fie prin noţiunile sale: obiect al examinării de expertiză, 
sarcinile expertuale, subiecţii activităţii de expertiză etc.

Pentru crearea teoriei expertizei judiciare autorii, în opinia noastră, au reuşit 
să definească clar obiectul general şi obiectul special al examinării de expertiză. Ca 
să nu complexăm expunerea cu raţionamente filozofice asupra acestui subiect, sub-
liniem principalul. Obiectul de studiu poate fi caracterizat ca model al fenomenului 
studiat, construit prin metoda abstactizării. Acest lucru este valabil în egală măsură 
şi pentru fenomenele complexe din domeniul proceselor sociale, la care se referă şi 
expertiza judiciară.

Pornind de la cele menţionate, obiectul general al expertizei judiciare poate fi 
considerat însuşi activitatea de expertiză privită ca sistem în diversitatea aspectelor 
sale, iar obiectul special — legităţile de funcţionare ale acestui sistem. Aici, însă 
trebuie să precizăm încărcătura semantică şi de conţinut a noţiunii teoriei generale 
a expertizei judiciare. În aceste scopuri, este oportun a ne folosi de definiţia teoriei 
generale a criminalisticii formulată de către savantul rus R.Belkin, care după un rând 
de parametri este apropiată teoriei generale a expertizei judiciare. Ea a fost formulată 
în felul următor: „Teoria generală a criminalisticii constituie un sistem de principii 
conceptuale, noţiuni şi categorii, definiţii şi conexiuni ce interpretează obiectul ştiinţei 
în ansamblu. Teoria generală serveşte bază metodologică pentru criminalistică“1.

Însă, la formularea teoriei generale a expertizei judiciare trebuie luat în calcul 
că în definiţia de mai sus este vorba despre teoria generală a ştiinţei, pe când noi 
urmează să definim teoria generală a unei varietăţi de activitate practică. Diferenţa 
este în obiectul reflectării ştiinţifice. Întrucât obiectul reflectării teoriei generale a 
expertizei judiciare, inclusiv criminalistice, este activitatea practică, este evident că 
aceasta trebuie să includă nu numai „sistemul primar de cunoştinţe teoretice şi idei 
îndrumătoare“2, dar şi principiile praxiologice ale acestei activităţi, nu numai metodele 
de cercetare ştiinţifică dar şi metodele activităţii practice de expertiză.

Profesorul T. Averianova, analizând diverse definiţii ale teoriei generale a exper-
tizei judiciare propuse în literatura de specialitate (A. Aliev, Iu. Koruhov, S. Bâcikova, 
K. Şakirova, A. Şnaider), ajunge la concluzia, corectă din punctul nostru de vedere, 
că teoria generală a expertizei judiciare prezintă un sistem de principii conceptuale 
şi praxiologice ale însuşi teoriei, dar şi ale activităţii practice de expertiză, construc-
ţii teoretice particulare ale acestui domeniu de cunoaştere, a metodelor dezvoltării 
teoriei şi realizării examinărilor de expertiză, a proceselor şi a raporturilor, adică 
reflectarea complexă a activităţii de expertiză judiciară în ansamblu.

1 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.,1990, c. 140
2 Golubenco Gh. Criminalistică: obiect, sistem, istorie. - Chişinău: F.E.P.”Tip.Centrală”, 2008, p. 142.
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O atenţie deosebită, în contextul cercetării noastre, trebuie acordată naturii ju-
ridice a acestei discipline şi caracterului ei interdisciplinar. Este de la sine înţeles că 
crearea şi dezvoltarea teoriei generale a expertizei judiciare este imposibil decupând-o 
de criminalistică, procedura penală, dreptul penal, criminologie, procedura civilă şi 
administrativă. Criminalistica, creându-şi teoriile sale doctrinare privind modul de 
pregătire, comitere şi tăinuire a infracţiunii, a mecanismului infracţiunii, a apariţiei 
informaţiei cu relevanţă juridică rezultată din comiterea lor etc. şi elaborările sale 
profunde în domeniul expertizei criminalistice au alcătuit fundamentul acestei noi 
teorii generale a expertizei judiciare.

Tezele ştiinţifice ale dreptului procesual, în egală măsură şi legislaţia procesuală 
(penală, civilă, administrativă), au contribuit substanţial la crearea teoriei generale a 
expertizei judiciare dat fiind caracterul specific al acelor activităţi oglindite de teoria 
în cauză. Însă caracterul ei interdisciplinar nu se rezumă la evidenţierea tezelor ce 
determină natura juridică a teoriei în cauză. În ea şi-au găsit reflectare şi tezele gene-
ral-teoretice ale doctrinei medico-legale, psihiatrice judiciare, economico-judiciare, 
tehnico-inginiereşti şi altor expertize.

Toate acestea permit a aborda teoria generală a expertizei judiciare ca una sin-
tetică după natura cunoştinţelor şi interdisciplinară după forma şi importanţa ei 
pentru fiecare gen şi clasă de expertize, de unde şi legătura strânsă a acesteia cu teh-
nica criminalistică. Se are în vedere, în primul rând, că teoria generală a expertizei 
judiciare a preluat din criminalistică un rând de principii generale şi unele teze ale 
teoriilor particulare ce ţin de subramurile tehnicii criminalistice şi a expertizelor 
respective (traseologice, balistice, grafoscopce etc.). Aceasta însă nu prezintă temei 
pentru a considera că teoria în cauză a fost formată prin desprinderea unor părţi sau 
compartimente din criminalistică. Este vorba doar de transferul de idei, noţiuni şi 
principii. Tehnica criminalistică rămâne unică atât pentru experţi cât şi pentru ofiţerii 
de urmărire penală. Exact tot aşa cum, spre exemplu, expertiza biologică se sprijină 
pe datele ştiinţei biologice, care de loc nu înseamnă că trebuie în acest caz excluse 
din această ştiinţă, la fel şi expertiza criminalistică nu presupune excluderea cunoş-
tinţelor respective din tehnica criminalistică. Un proces asemănător a avut loc, când 
în adâncurile criminalisticii s-au format, iar mai apoi sau desprins, consolidându-se 
ca domeniu de cunoaştere teoria activităţii operative de investigaţii. Strict vorbind, 
expertiza criminalistică, în limitele în care ea este cuprinsă de compartimentul tehnicii 
criminalistice, a rămas aceeaşi. Însă obiectul ei, metodica de examinare, în opinia 
noastră, doar cu unele rezerve pot fi catalogate la tehnica criminalistică. Poate chiar 
invers, tehnica criminalistică, având un rol de asigurare a examinărilor de expertiză 
cu materiale de probă, este în esenţă subordonată acestei activităţi şi trebuie consi-
derat element al teoriei expertizei criminalistice. Chiar şi istoriceşte, examinările de 
expertiză, numite mult mai târziu criminalistice, au precedat apariţia criminalisticii 
ca atare. În literatura de specialitate sesubliniază că „până pe la mijlocul secolului al 
XIX-lea, experienţa aplicării metodelor şi a procedeelor de cercetare a infracţiunilor 
se generaliza şi se studia în cadrul urmăririi judiciare penale — astăzi disciplină a 
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dreptului procesual penal. În lucrările ce ţin de acest domeniu, mai cu seamă începând 
cu sec. al XVII-lea se întâlnesc recomandaţii de a folosi cunoştinţele de specialitate 
ale unor persoane versate în cercetarea înscrisurilor, în detectarea unor otrăvuri, în 
diagnosticarea monedelor contrafăcute etc. Uneori specialiştii în cauză se asociau în 
corporaţii specifice, spre exemplu — Comunitatea scriitorilor experţi verificatori (Pa-
ris, a.1570). În Franţa, Italia se publică primele lucrări consacrate cercetării desenelor 
papilare, scrisului, semnate de cunoscuţii cercetători: F.Demelle (a.1609); E.Raveneau 
(a.1666) M. Malpigi (a.1686); B.Albinus (a.1764); J.Purkinje (a.1823) ş.a“1.

Cele menţionate denotă că dacă obiectul de studiu al teoriei generale a expertizei 
judiciare constituie practica efectuării de expertiză, tehnicii criminalistice îi cade în 
sarcină o aşa componentă importantă a activităţii de investigare a infracţiunilor precum 
asigurarea cu mijloace şi metode ştiinţifice de depistare, fixare şi ridicare a urmelor şi a 
altor mijloace materiale de probă, interpretarea lor la faţa locului şi dispunerea ulteri-
oară a expertizelor. Sub această optică, observăm o coincidenţă a naturii şi surselor de 
dezvoltare ale criminalisticii şi teoriei generale a expertizei judiciare. În linii mari acestea 
sunt realizările ştiinţelor naturii, tehnicii, disciplinelor umanitare, precum şi practica 
realizării posibilităţilor acestora în soluţionarea obiectivelor tehnico-criminalistice şi 
de expertiză. Desigur, un rol primordial în formarea teoriilor particulare ale expertizei 
judiciare îl joacă atât realizările ştiinţelor materne, cât şi a celor specializate — crimi-
nalistica, medicina legală, psihiatria legală, contabilitatea judiciară ş.a.

La fel ca şi criminalistica, teoria generală a expertizei judiciare după natura sa 
prezintă o ştiinţă sintetică, căreia într-o anumită măsură îi este specific elemente 
juridice şi de organizare. În ea se reflectă ceia ce este comun şi ceia ce uneşte toate 
genurile şi tipurile de expertize, ceia ce contribuie la dezvoltarea ei, sporind în final 
soluţionarea sarcinilor legate de probaţiune nu numai în procedura penală dar şi în 
cea civilă sau administrativă.

Prin urmare, iniţial tehnica criminalistică ca compartiment al ştiinţei crimi-
nalistica, formulând idei îndrumătoare pentru marea majoritate a domeniilor de 
cunoaştere din sfera expertizei judiciare, îndeplinea funcţii metodologice faţă de 
expertiza judiciară în ansamblu. Pe măsura perfecţionării acestor domenii s-a produs 
şi diferenţierea cunoştinţelor respective. În multe puncte de intersecţie ale acestor 
discipline a început un proces invers: mijloacele tehnice, elaborate în expertiză, se 
aplică pe larg în tehnica criminalistică. Deci, se produc transformări şi extrapolări 
de metode şi mijloace, idei şi teorii, confirmând odată în plus prezenţa vădită a 
proceselor de integrare a cunoştinţelor ştiinţifice.

Mai mult, astăzi expertiza judiciară a atins aşa culmi de dezvoltare, încât ea 
însuşi poate să promoveze funcţii metodologice pentru tehnica criminalistică, mai 
cu seamă teoria ei generală. La ora actuală ea este capabilă nu numai să sintetizeze 
cunoştinţele acumulate dar şi să le integreze într-un sistem unic, să le dezvolte şi să 
le perfecţioneze, să creeze un sistem de teorii particulare.

1 Golubenco Gh. Criminalistică: obiect, sistem, istorie. – Chişinău: F.E.P.”Tip.Centrală”, 2008, p. 14.
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Rezultatele elaborării teoriei generale a expertizei judiciare în Republica Moldova 
şi-au găsit reflectare în Legea Republicii Moldova cu privire la expertiza judiciară, 
constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale nr. 1086-XIV din 23.06.20001, la ela-
borarea şi perfecţionarea căreia au participat şi unii criminalişti autohtoni. Legea în 
cauză reglementează activitatea de expertiză, realizată mai cu seamă în instituţiile de 
stat ale Republicii Moldova prin care, de fapt, se atestă o formă de activitate a statu-
lui, chemată să asigure înfăptuirea justiţiei cu expertize de înaltă calitate la nivelul 
exigenţelor contemporane. Analizând Legea în cauză notăm, că prin intermediul 
ei au fost acreditate structurile de expertiză ce funcţionează în cadrul diverselor 
ministere şi departamente: Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, subdiviziunile 
tehnico-criminalistice operative ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, ale Ministerului Apărării şi ale 
Serviciului de Informaţii şi Securitate, precum şi de către alte persoane competente, 
desemnate de ofiţerul de urmărire penală, de procuror sau de instanţa judecătorească. 
Este important a menţiona că în Republica Moldova expertiza judiciara, spre deosebire 
de România, poate fi efectuata si de către experţii particulari, incluşi în Registrul de 
stat al experţilor judiciari atestaţi, cu excepţia expertizelor în cauzele penale privind 
infracţiunile comise împotriva vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei.

O bună parte din aceste structuri activează destul de stabil pe parcursul a multor 
decenii şi şi-au dovedit fiabilitatea în efectuarea expertizelor. Astfel, experienţă şi 
tradiţii centenare au subdiviziunile de expertiză ale Ministerului Afacerilor Interne 
care activează din octombrie 1940, din septembrie 1951 funcţionează serviciul de 
medicină legală a Ministerului Sănătăţii, din iunie 1962 şi-a început activitatea ser-
viciul de expertiză al Ministerului Justiţiei2. Meritul sistemelor statale de expertiză 
judiciară prezintă baza tehnico-materială şi ştiinţifică solidă a acestora, experienţa 
acumulată de-a lungul anilor de activitate. Datorită acesteia în activitatea de expertiză 
se implementează în permanenţă realizările progresului tehnico-ştiinţific, se creează 
noi genuri de expertize, se examinează noi obiecte, se elaborează metode şi metodici 
de examinare cu aplicarea aparaturii instrumentale contemporane. Toate acestea 
contribuie la sporirea obiectivităţi, autenticităţii şi solidităţii rezultatelor examinărilor 
de expertiză. În fiecare din sistemele enumerate există servicii speciale de pregătire, 
perfecţionare şi atestare a cadrelor de experţi, se realizează controlul asupra calificării 
profesionale a experţilor. Aceste sisteme asigură necesităţile instanţelor de judecată, 
a organelor de urmărire penală ale R. Moldova.

Atribuirea rangului statal expertizei judiciare capătă o importanţă deosebită 
în perioada actuală de consolidare a statului de drept şi de reformare a sistemului 
judiciar. Trecerea la economia de piaţă a stimulat apariţia în Republica Moldova a 

1 Legea Republicii Moldova cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice 
şi medico-legale nr.1086-XIV din 23.06.2000. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 144-
145/41056 din 16.11.2000.

2 Golubenco Gh. Criminalistică: obiect, sistem, istorie. — Chişinău: F.E.P. „Tip.Centrală”, 2008, 
p. 56—58.
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unor structuri ne statale de expertiză, organizate sub egida acordării serviciilor de 
expertiză maselor largi de populaţie: Centrul de Expertize Independente „CEXIN“, 
Asociaţia Naţională a Experţilor Judiciari Independenţi „ANEJI“ ş.a. Folosind în 
denumirile structurilor sale termenul „independent“, sursele publicitare, unităţile 
ne statale încearcă pe de o parte să-şi egaleze activitatea sa cu cea statală, iar pe de 
altă parte — să se opună acesteia, demonstrând independenţa sa faţă de stat.

Conform legislaţiei procesuale a Republicii Moldova în vigoare, expertiza ju-
diciară poate fi efectuată în orice instituţie (statală sau ne statală), precum şi de 
către experţii particulari. Însă la etapa embrionară de dezvoltare a instituţiilor de 
expertiză alternativă, este firesc că cele statale pot asigura organizarea şi efectuarea 
expertizelor la un nivel mai înalt. Unităţile ne statale de expertiză î-şi selectează 
cadrele de experţi, mai cu seamă din rândul pensionarilor care au activat anterior 
în cadrul celor statale sau din numărul celor care au fost eliberaţi din alte motive. 
Aceste unităţi nu formează un sistem instituţional unic de expertiză, la fel nu deţin 
în fapt şi un centru coordonator metodico-ştiinţific, de aceia asigurarea cu metode 
contemporane de cercetare rămâne pe seama fiecărei instituţii şi expert în parte.

Intensificarea tendinţei principiului contradictorialităţii în activitatea procesuală 
contemporană nu compromite faptul că de cele mai multe ori ordonatorii expertizelor 
preferă să le dispună cu precădere în instituţiile statale de expertiză. Uneori se crede 
că atât criminalistica cât şi activitatea de expertiză criminalistică trebuie fondate pe 
acest principiu, adică să existe „experţi ai părţii de apărare“ şi „experţi ai părţii de 
acuzare“, care să promoveze interesele acestora, ceea ce iminent va submina funda-
mentele metodologice ale expertizei. Expertul judiciar în rezultatul efectuării expertizei 
stabileşte fapte, care urmează a fi dovedite pe cauza concretă. Cerinţa principală care se 
formulează în faţa expertului este corectitudinea şi temeinicia raportului de expertiză. 
Dacă examinarea de expertiză este realizată la modul cuvenit, raportul corespunde 
cerinţelor susmenţionate şi este autentic. De aceia în procedura judiciară nu poate 
exista „expertiză a părţii de acuzare“ şi „expertiză a părţii de apărare“, raportul ex-
pertului totdeauna trebuie să fie obiectiv. În cazul unor îndoieli în corectitudinea sau 
temeinicia raportului de expertiză Legea Republicii Moldova cu privire la expertiza 
judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale oferă posibilitatea verificării 
corectitudinii şi corijarea erorii dacă aceasta a fost admisă prin dispunerea şi efectuarea 
expertizei repetate. De aceia, principiul adversativ, care pe drept are tendinţa de a se 
extinde asupra tuturor genurilor de proceduri judiciare, în această ramură poate să 
se manifeste doar prin lărgirea drepturilor părţilor în cazul dispuneri expertizelor: 
la formularea întrebărilor în faţa expertului, la selectarea instituţiei de expertiză sau 
a expertului, în situaţia aprecierii raportului şi luării deciziei de a numi expertiza re-
petată sau suplimentară, însă nu trebuie să se realizeze prin implementarea expertizei 
contradictoriale. În caz contrar, este firesc că părţile vor invita şi vor remunera acei 
experţi, care, cu toată independenţa lor faţă de stat, pot formula concluzii în favoa-
rea lor. Prezenţa a astfel de experţi în proces nu va contribui la stabilirea adevărului 
obiectiv pe cauza dată şi la pronunţarea unei sentinţe legale.



89

La ora actuală Legea analizată nu reglementează activitatea ne statală de exper-
tiză. În opinia noastră un rând întreg de norme ale acestei Legi ţin de activitatea de 
expertiză la general, de aceia acestea trebuie extrapolate asupra activităţii ne statale de 
expertiză. Spre exemplu, art. 3, 7, consacrate principiilor activităţii de expertiză, art. 
4, 5 privind independenţa expertului judiciar, obiectivitatea şi plenitudinea cercetă-
rilor, art. 9,10,11 privind drepturile şi obligaţiile expertului judiciar, refuzul efectuării 
expertizei, art. 21 ce priveşte structura raportului de expertiză şi a procesului verbal 
privind imposibilitatea întocmirii lui şi multe altele. Credem că această Lege ar trebui 
să prevadă expres valabilitatea unor articole concrete asupra activităţii ne statale de 
expertiză şi a experţilor particulari într-un articol sau capitol aparte, care, desigur nu 
ar exclude elaborarea unei legi aparte privind activitatea ne statală de expertiză.

Legea în cauză nu este scutită şi de alte lacune. Se are în vedere chiar noţiunea 
de expertiză judiciară expusă în art. 1, noţiunea de constatare tehnico ştiinţifică şi 
medico-legală, obligaţiile şi drepturile expertului judiciar şi ale conducătorului in-
stituţiei de expertiză judiciară, problema efectuării expertizei complexe, aprecierea 
raportului de expertiză ş.a.

De-a lungul a nouă ani de la elaborarea, adoptarea şi întrarea Legii analizate 
în vigoare, ea a suferit mai multe modificări, care nu totdeauna au fost progresiste. 
Bunăoară, în prima variantă a ei din a. 2000, în conformitate cu prevederile Reformei 
judiciare şi de drept a Republicii Moldova, instituţia de expertiză judiciară trebuia să 
fie scoasă din sistemul MAI R. Moldova şi plasată sub auspiciul Ministerului Justiţiei. 
Din motivul că unităţile de expertiză ale acestui minister în frunte cu Institutul Re-
publican de expertiză judiciară şi criminalistică, care avea state de personal şi bază 
tehnico-materială destul de modeste şi nu putea să „ţină piept“ valului de expertize 
ce urmau a fi efectuate, peste doi ani s-a renunţat la această idee. Astăzi, de vreme ce 
constatările tehnico-ştiinţifice au obţinut forţă probantă, conform art. 93 din Codul 
de procedură penală al R. Moldova dispare necesitatea să se dispună întotdeauna 
efectuarea unei expertize, poate mai frecvent — constatarea tehnico-ştiinţifică. Prin 
urmare, astăzi specialiştii-criminalişti ai MAI ar putea, în fond, să activeze în direcţia 
asigurării muncii de teren (cercetarea la faţa locului, alte acte de urmărire penală, 
activităţi operative de investigaţie şi de administrare a evidenţelor criminalistice), 
precum şi să efectueze constatări tehnico-ştiinţifice în cazurile în care există pericol 
de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor stări de fapt şi este 
necesară explicarea urgentă a unor fapte sau circumstanţe ale cauzei.1

În acest context expertiza ca instituţie într-o perspectivă mai îndepărtată ar 
putea fi scoasă din cadrul MAI, elaborându-se din timp mecanismul respectiv (com-
ponentele tehnico-materiale, financiare, ale statelor de personal etc.) de realizare în 
fapt şi plasarea ei în subordinea Ministerului Justiţiei, în cadrul căruia funcţionează 
o reţea de laboratoare în teritoriu, în frunte cu Centrul Naţional de Expertize Judi-
ciare. Astăzi în statele de personal ale acestuia, conform Regulamentului Centrului, 

1 Codul de procedură penală  al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr.104-110/447 din 07.06.2003.
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se află circa 56 de experţi, o bună parte dintre care sunt dotaţi la un nivel cât de cât 
suficient cu tehnică criminalistică modernă şi calculatoare. Desigur, în acest context 
se cer a fi operate o serie de modificări în activitatea Centrului. Socotim necesar a 
ridica statutul acestuia, formulându-i şi sarcina, pe lângă cea de coordonare metodică 
şi pe cea de cercetare ştiinţifică în ramura expertizei judiciare.

Cât priveşte situaţia în plan practic a domeniului de expertiză judiciară din 
România observăm o tendinţă tot mai mare de oficializare a expertizei, oficializare 
care se traduce în fapt, atât prin prevederea obligativităţii expertizei în multe cazuri, 
cât şi prin crearea de instituţii specializate în acest scop. Titlurile pe care le întâlnim 
la două texte din codul de procedură penală (art. 117 — „Expertiza obligatorie“ şi 
art. 119 — „Experţi oficiali“) sunt elocvente din acest punt de vedere. Această ten-
dinţă de instituţionalizare a expertizei în contextul democratizării tuturor sferelor 
sociale, implementării principiului contradictorialităţii în activitatea judecătorească, 
nu totdeauna este îndreptăţită. Mai mult, monopolismul statului în organizarea pro-
ducerii expertizelor judiciare, în puterea legităţilor obiective de dezvoltare a oricărui 
sistem monopolist, are mai multe cusururi decât avantaje şi se reflectă negativ asupra 
principiului independenţei şi obiectivităţi efectuării expertizelor. Acest fenomen se 
discută intens atât pe paginile literaturii de specialitate1 cât şi în presa cotidiană2. El a 
preocupat şi colaboratorii proiectului „Consolidarea capacităţii de expertiză judiciară 
(MATO 6/ R.M. /8/2)“, iniţiat de un colectiv al Ministerului Justiţiei din Olanda, 
derulat în perioada ianuarie-octombrie 2007, ca o acordare de asistenţă necesară în 
procesul de reformă şi adaptare a sistemului judiciar al României în conformitate 
cu poziţia sa de membru al Uniunii Europene.

Principala recomandare care s-a desprins din acest proiect a fost reorganiza-
rea fundamentală a sistemului de expertiză judiciară, unificarea legislaţiei aferente 
experţilor judiciari cu actele normative ce reglementează activitatea criminaliştilor, 
excluderea monopolului de stat în efectuarea expertizelor.

Acest monopol face practic imposibilă atacarea concluziilor formulate de experţii 
Ministerului Justitiei sau ai Ministerului de Interne. In prezent, exista doua institu-
ţii agreate legal in a intocmi astfel de rapoarte de expertiză, respectiv Institutul de 
Criminalistica al Inspectoratului General al Politiei Române si Institutul National 
de Expertize Criminalistice din cadrul Ministerului Justiţiei.

Orice litigiu, indiferent că este penal sau civil, in care se efectuează expertize cri-
minalistice, acestea sunt efectuate doar de către experţii de stat, iar o eventuală contra-
expertiză privata (alternativă, nestatală) solicitată de vreuna dintre parţile implicate in 
respectivul litigiu are doar valoare informativă. Potrivit legislatiei in vigoare, expertizele 

1 Fierbiţeanu M. Amendamente aduse la Legea nr. 156 din 08.04.2002 pentru aprobarea Ordo-
nanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară şi a Legii nr. 488 din 11.06.2002 privind autorizarea experţilor criminalişti. În: 
Criminalistica. Revistă de informare, documentare şi opinii, nr. 3. Bucureşti, 2008, p. 23—25.

2 Grigoraş C. Monopol de stat în mafia expertizelor. În: Gardianul.10.09.2007: http://www.
gardianul.ro/cat menu.css
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criminalistice nu pot fi atacate printr-o contraexpertiză facută de un expert ales. Astfel, 
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75 din 24 august 2000, privind autorizarea 
experţilor criminalişti, ordonanţă modificată prin Legea nr. 488/11 iulie 2002 pentru 
aprobarea OUG 75/2000, „expertizele criminalistice se efectueaza de experţi autorizaţi 
in institutele si laboratoarele de expertiză criminalistică infiinţate potrivit dispoziţiilor 
legale. La efectuarea expertizelor criminalistice de catre experţi oficiali pot participa 
si anumiţi experţi numiţi de organele judiciare, la cererea acestora si recomandaţi de 
aceştea, autorizaţi in condiţiile prezentei ordonanţe“. Expertii autorizaţi, asa cum se 
specifică în art. 7 (1) din OUG 75/2000, participă personal la efectuarea expertizelor 
prin observaţii cu privire la obiectul expertizei, modificarea sau completarea acestuia, 
verificarea si completarea materialului necesar pentru efectuarea expertizei, precum si 
prin obiecţii la raportul de expertiza, obiecţii ridicate organului judiciar.

Cu alte cuvinte, experţilor criminalisti autorizaţi nu le este permis sa efectueze ei 
inşişi expertize criminalistice, iar parţile nu se pot apăra printr-o expertiza efectuata 
de catre un expert independent, fie că el este din ţară, fie că este din străinatate. 
Observăm că România, care este singurul stat membru al UE in care nu există 
instituţia expertului independent, credem, trebuie să-şi armonizeze legislaţia 
în această ramură, întrucăt monopolul de stat în activitatea de expertiză devine 
„generator de trafic de influenţă, de corupţie, de diletantism si nu se regaseste un 
asemenea sistem in statele din Uniunea Europeana si din SUA“1. Expertul crimina-
list independent, poate fi singura entitate care să poată contraexpertiza o lucrare a 
expertului de stat. Instituţia expertului independent există in statele fost comuniste, 
precum Polonia, Cehia, Ungaria, avem chiar ţări din fostul bloc comunist si care nu 
sunt membre ale Uniunii Europene, precum Rusia si R. Moldova, care au instituţia 
expertului independent numit expert privat.

În concluzie, la problema legăturii reciproce şi a deosebirii domeniilor expertizei 
judiciare şi a criminalisticii putem afima că aceste două ştiinţe înrudite dar indepen-
dente după scop şi funcţii praxeologice au tangente dar şi divergenţe vădite. Analiza 
funcţiilor acestor discipline denotă că ele asigură metodologic practica de urmărire 
penlă şi de expertiză judiciară. Pe de altă parte, obiectele lor de studiu se suprapun, 
întrucât este evident că examinarea probelor nu poate fi realzată fără a ţine cont de 
rezultatele experizelor şi constatărilor tehnico-ştiinifice. Dacă obiectul teoriei generale 
sunt legităţile activtăţii de expertiză ca un tot întreg, apoi obiectul de studiu al crimi-
nalisticii servesc legităţile activităţii de colectare, examinare şi utilizare a probelor.

Ştiinţa criminalistică influenţează semnificativ dezvoltarea teoriei generale a 
expertizei judiciare şi activităţii practice de expertiză la general. Dezvoltarea ştiinţei 
şi tehnologiei influenţează activitatea infracţională şi dă naştere noilor moduri de 
comitere a infracţiunilor ceia ce determină apariţia unor noi metodici de cercetare ale 
acestora. Acest fapt, la rândul său, conduce la crearea a noi metodici de examinare, 
formarea a noi varietăţi de expertize judiciare.

1 Grigoraş C. Monopol de stat în mafia expertizelor. În: Gardianul.10.09.2007: http://www.
gardianul.ro/cat menu.css


