
Nr. 5, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

2

UNELE  VIZIUNI  TEORETICE  ŞI  PRACTICE
ALE  EXPERTIZEI  JUDICIARE  ÎN  REPUBLICA  MOLDOVA

Gheorghe AVornIC, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

Ana AVornIC, 
contabil-şef Institutul de Inginerie, Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM

Recenzent: Semion Doroş, doctor în drept, conferenţiar universitar

minat să colaborăm cu diferiţi specialişti în domeniul 
expertizelor judiciare, la care avem mari pretenţii pri-
vind termenele de efectuare a expertizelor judiciare 
şi calitatea efectuării acestora, precum şi fenomenul 
corupţiei în acest deosebit de actual şi necesar dome-
niu pentru întregul sistem judiciar şi de drept. Acest 
articol este un început în problematica dată şi ne pro-
punem drept scop ca pe paginile revistei noastre să 
apară discuţii ştiinţifice ce se referă la diferite tipuri 
de expertiză judiciară cu elemente de critică atât din 
partea savanţilor, cât şi a practicienilor din simplu 
motiv că prin definiţie expertiza judiciară reprezintă 
o activitate de cercetare ştiinţifico-practică, efectuată 
de un specialist sau de un grup de specialişti, care au 
calitatea de experţi în stabilirea adevărului în justiţie, 
prin examinarea obiectelor materiale, a organismului 
uman, fenomenelor şi proceselor ce ar putea conţine 
informaţii importante despre circumstanţele cauzelor 
examinate într-o situaţie, problemă sau litigiu de către 
organele de urmărire penală şi instanţele de judecată, 

precum şi de către alţi subiecţi interesaţi în expertiza 
judiciară.

Expertiza judiciară reprezintă forma principală de 
cooptare a persoanelor competente la efectuarea jus-
tiţiei, magistrală prin care cele mai noi realizări ale 
ştiinţei şi ramurilor tehnice ale acesteia sunt fructifi-
cate întru rentabilizarea justiţiei, a celei penale în mod 
special.

La efectuarea examinării ştiinţifice sau ştiinţifico-
practice, cum deja le-am catalogat, adică bazată pe re-
alizările ştiinţei şi a practicii contemporane, expertiza 
judiciară constituie în excelenţă o lucrare de laborator, 
care presupune, pe de o parte, existenţa unor instituţii 
de expertiză de sine stătătoare şi bine dotate, de natură 
să asigure un grad ştiinţific înalt al lucrărilor, iar pe de 
altă parte, funcţionarea unui sistem permanent şi efici-
ent de pregătire profesională a cadrelor de experţi judi-
ciari şi de atestare a acestora. Ceea ce este de asemenea 
important, instituţiile de expertiză, fie ele statale sau 
nestatale, alternative acestora, trebuie să asigure auto-
nomia expertului, respectiv, independenţa acestuia pe 
întregul parcurs al efectuării expertizei.

SUMMArY
The authors of the present article initiate a discussion concerning some theoretical and practical points 

of view on legal expertise in Republic of Moldova. It is proposed that on the pages of the journal there 
should be published scientific discussions on different types of legal expertise with critical elements both 
on the side of scientists and of practitioner-specialists, experts in establishing the truth in justice, and of 
other subjects interested in legal expertise. Forensic examination should be based on the realizations of 
modern science and practice, to be in excellence a laboratory work in the framework of some institutions 
of independent well equipped expertise. It is also important that these being public or private, to guarantee 
the autonomy of the expert during the implementation of the expertise. 

References are made to the main criteria of classification of expertises, resulting from the doctrine and 
legislation in force. It would be appropriate to carry out a comparative study of normative documents 
of different states of the world as to the classification or the categories of legal expertise. The authors 
consider to be appropriate the 12 classes of legal expertise  provided by the legislation in force of the 
Republic or Belarus, which would serve as a good example for Republic of Moldova.

The coordinating institution in the field of  theory and practice of legal expertise and in the criminal 
law is the Centre of Legal Expertise under the Ministry of Justice of Republic of Moldova.

ctivitatea practică în calitate de avocat şi conta-
bil-şef al unei instituţii de cercetare ne-a deter-A
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Practica a demonstrat cu prisosinţă că expertiza 
efectuată în condiţiile unei nerespectări a principiului 
deplinei autonomii a expertului nu poate contribui la 
cunoaşterea adevărului într-o cauză judiciară, fie ea pe-
nală, civilă etc.

Orice posibilitate de a influenţa expertul, fie conse-
cinţă a unei reglementări legislative nereuşite sau a unei 
organizări proaste a activităţii experţilor, nu este decât 
în detrimentul unui principiu fundamental al procedurii 
judiciare, şi anume, a principiului obiectivităţii.

Acestea ar fi, în opinia noastră, punctele de pornire 
ale discuţiilor ştiinţifice în acest domeniu ce țin de re-
formele organelor de drept ce urmează a fi efectuate în 
R.Moldova.

Ceea ce reclamă aici perfecţionare este reglementa-
rea activităţii expertului. Prevederile Codului de proce-
dură penală şi ale Legii cu privire la expertiza judiciară 
(2000), Hotărârea Guvernului din 2006 cu privire la 
Centrul Naţional de Expertize Judiciare şi Regulamen-
tul Centrului naţional de expertize judiciare de pe lângă 
Ministerul Justiţiei sunt pe alocuri confuze sau chiar 
contradictorii. Unele (Legea 2000) presupun conju-
garea tuturor eforturilor umane şi tehnice prin crearea 
unui sistem unic de instituţii expertologice, altele pre-
văd efectuarea expertizelor judiciare (şi deci păstrarea 
serviciilor respective) în cadrul organelor învestite cu 
urmărirea penală – Ministerul de Interne şi subdivizi-
unile acestuia, Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei: Serviciul de Informaţie şi Se-
curitate etc. Acest lucru este inadmisibil nu doar pentru 
că legea nu permite comasarea de funcţii procesuale, 
dar mai ales, pornind de la faptul că specialiştii din ca-
drul organelor de urmărire penală, prin definiţie, nu pot 
pretinde a fi subiecţi procesuali autonomi.

Considerăm că constatările tehnico-ştiinţifice nu 
trebuie atribuite instituţiilor de expertiză, după cum 
expertizele judiciare nu trebuie efectuate în unităţile 
Ministerului de Interne, a Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţie şi în alte unităţi de ex-
pertiză departamentale.

Aceste două forme de participare în proces a persoa-
nelor competente trebuie delimitate clar, aşa cum le-a 
delimitat legiuitorul care a statuat categoric în art.87 
CPP că „opinia expusă de specialist nu substituie con-
cluzia expertului”.

În continuare, dorim să ne referim la principalele 
criterii de clasificare a expertizelor judiciare care rezul-
tă din doctrină1 şi din legislaţia în vigoare2. După cum 
este bine cunoscut, actualmente în republică avem ur-

mătoarele servicii de stat specializate în sfera efectuării 
expertizelor judiciare, inclusiv: instituţiile specializate 
din sistemul Ministerului Justiţiei şi Ministerului Să-
nătăţii, subdiviziunile tehnico-criminalistice operative 
ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Centrului pen-
tru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, ale 
Ministerului Apărării şi ale Serviciului de Informaţii şi 
Securitate. Centrul Naţional de Expertize Judiciare de 
pe lângă Ministerul Justiţiei reprezintă o instituţie co-
ordonatoare în domeniul teoriei şi practicii expertizei 
judiciare şi criminalisticii.

Clasificarea expertizelor judiciare este întotdeauna 
dificilă din cauza dinamismului obiectelor şi posibilită-
ţilor acestora. Din atare perspectivă, s-ar putea delimita 
expertizele tradiţionale – acestea având la bază elabo-
rări metodice operante, cele mai recente, a căror me-
tode de efectuare se află în stare de desăvârşire, şi cele 
noi, a căror fundament metodic este în devenire.

În conformitate cu art.8 din Legea cu privire la 
expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi 
medico-legale3, expert judiciar poate fi persoana care 
are capacitate de a acţiona cu discernământ; are studii 
superioare universitare; pregătirea respectivă într-un 
anumit domeniu al expertizei judiciare şi a obţinut cali-
ficarea de expert judiciar; posedă cunoştinţe speciale în 
cele mai diverse domenii ale ştiinţei, tehnicii, medici-
nei, artei, în alte domenii ale activităţii umane necesare 
pentru întocmirea raportului de expertiză; este dotată în 
calitate de expert judiciar într-un anumit domeniu; nu 
are antecedente penale; se bucură de o bună reputaţie 
profesională; activează într-o instituţie statală de exper-
tiză judiciară şi este inclusă în Registrul de stat al ex-
perţilor judiciari atestaţi. Iar art.12 din Lege stipulează 
că expertiza judiciară poate fi efectuată şi de către alte 
persoane competente, desemnate de ofiţerul de urmări-
re penală, de procuror sau de instanţa judecătorească, 
adică de către experţii particulari, incluşi în Registrul 
de stat al experţilor judiciari atestaţi, cu excepţia ex-
pertizelor în cauzele penale privind infracţiunile co-
mise împotriva vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii 
persoanei.

În acelaşi timp, potrivit pct.123 din Regulamentul 
Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă 
Ministerul Justiţiei (aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.1052 din 12 septembrie 2006), în scopul în-
deplinirii sarcinilor atribuite, Centrul este în drept să 
propună solicitantului expertizei judiciare includerea 
în componenţa comisiei pentru efectuarea expertizei a 
specialiştilor din alte instituţii, în funcţie de cunoştinţe-



Nr. 5, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

4

le speciale necesare expertizării şi întocmirii raportului 
şi conform pct.132 al Regulamentului, este obligat să 
coordoneze cu solicitantul expertizei, constatării tehni-
co-ştiinţifice atragerea specialiştilor din afara Centrului 
pentru efectuarea cercetărilor necesare.

În conformitate cu art.15 din Legea nominaliza-
tă3, expertizele judiciare pot fi clasificate în expertize 
individuale, în comisie (colegiale), complexe, supli-
mentare, repetate şi contraexpertize. Prin Hotărârea 
Guvernului nr.1052 din 12.09.2006 cu privire la Cen-
trul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Mi-
nisterul Justiţiei, s-a stabilit statutul juridic al acestei 
instituţii care activează în baza Regulamentului Cen-
trului Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă 
Ministerul Justiţiei, unde sunt enumerate următoare-
le genuri de expertiză judiciară şi constatări tehnico-
ştiinţifice: 1) grafoscopică; 2) de stabilire a autoru-
lui; 3) tehnică a actelor; 4) traseologică; 5) balistică;       
6) fibrelor, materialelor fibroase şi articolelor fabricate 
din ele; 7) materialelor fibroase supuse distrugerii prin 
ardere; 8) lacurilor şi vopselelor; 9) produselor petroli-
ere şi substanţelor lubrifiante; 10) polimerilor şi masei 
plastice; 11) substanţelor narcotice, preparatelor medi-
camentoase cu efect puternic; 12) lichidelor care con-
ţin alcool; 13) sticlei, ceramicii şi articolelor fabricate 
din ele; 14) metalelor, aliajelor şi articolelor fabricate 
din ele; 15) solului; 16) biologică a obiectelor ve-
getale şi animale; 17) chimică; 18) circumstanţelor 
accidentelor rutiere; 19) traseologică a vehiculelor;                   
20) tehnică a pieselor vehiculelor; 21) merceologică 
auto; 22) instalaţiilor mecanice; 23) instalaţiilor elec-
trotehnice; 24) instalaţiilor cu gaze; 25) tehnicii incen-
diare; 26) tehnicii de calcul; 27) exploziilor tehnolo-
gice; 28) tehnicii securităţii muncii; 29) în construc-
ţii; 30) de evaluare şi partajare a bunurilor imobile, 
obiectelor de construcţii şi utilajului; 31) contabilă; 
32) economică; 33) financiar-bancară; 34) merceolo-
gică (a produselor de larg consum şi alimentare). 

În viziunea noastră, aceste genuri de expertiză judi-
ciară şi constatări tehnico-ştiinţifice sunt pur şi simplu, 
adunate într-un articol al acestui act normativ, fără să 
se ţină cont de anumite criterii de clasificare a acestora. 
Totodată, organizarea şi funcţionarea instituţiilor care 
se ocupă cu aceste genuri de activitate, indiferent de 
faptul că sunt publice sau private, în mod direct depind 
de clasificarea în anumite grupe a expertizelor judicia-
re. În doctrină şi în legislaţie, pe lângă aceste categorii 
de expertize judiciare, există şi multe alte criterii de 
clasificare. 

Probabil, ar fi bine-venit mai întâi de toate să facem 
un studiu comparat al unor acte normative din diferite 
state ale lumii vizavi de clasificarea sau categoriile de 
expertize judiciare. În primul rând, dorim să ne oprim la 
cele 12 clase de expertiză judiciară (în viziunea noastră 
destul de reuşită şi posibil de realizat şi la noi) prevăzu-
te de legislaţia în vigoare a Republicii Belarus, care ar 
servi un bun exemplu şi pentru Republica Moldova:

Clasa 1. Expertizele criminalistice:
а) de stabilire a autorului, balistică, a scrisului, a 

portretelor, tehnico-criminalistică a actelor, traseologi-
că (obiectul cărora sunt orice urme care necesită cerce-
tare, cum ar fi, bunăoară, cercetarea lăcăţilor, plombe-
lor, a urmelor mijloacelor de transport etc.);

b) videofonografică, a exploziilor tehnice, fototeh-
nică, expertiza unor semne marcate  nimicite;

c) expertiza fibrelor, materialelor fibroase şi materi-
alelor fabricate din ele, lacurilor şi vopselelor, produse-
lor petroliere şi substanţelor lubrifiante, sticlei, metale-
lor, aliajelor, polimerilor şi masei plastice, substanţelor 
narcotice, preparatelor medicamentoase cu  efect puter-
nic, lichidelor care conţin alcool, produselor de parfu-
merie şi cosmetice.

Clasa 2. Expertizele medico-legale, psihiatrice şi 
psihofiziologice:

 Expertiza medico-legală şi de cercetare a cadavru-
lui, expertiza medico-legală şi examinărea medico-le-
gală a părţii vătămate, inculpaţilor şi altor persoane, 
expertiza medico-legală şi cercetarea corpurilor delicte 
(biologică, chimică, genetică, medico-criminalistică 
etc.), expertiza medico-legală în baza materialelor ca-
uzelor penale şi civile, judiciar psihiatrică, judiciar psi-
hologică şi chiar judiciar psihologico-psihiatrică.

Clasa 3. Expertizele judiciare tehnico-inginereşti:
Expertiza tehnicii incendiare, expertiza tehnică în 

construcţii, expertiza electrotehnică,  expertiza tehnicii 
de calcul, expertiza tehnicii electrocasnice şi expertiza 
tehnicii securităţii.

Clasa 4. Expertizele judiciare inginereşti în trans-
port:

 Expertiza autotehnică, expertiza tehnică a transpor-
tului aviatic, expertiza tehnică a  transportului feroviar 
ş.a. 

Clasa 5. Expertizele judiciare inginero-tehnologi-
ce:

Expertiza tehnologică şi expertiza merceologică.
Clasa 6. Expertizele economice:
Expertiza contabilă, expertiza economico-financia-

ră, expertiza inginero-economică. 



5

Nr. 5, 2011 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Clasa 7. Expertizele judiciare biologice:
Expertiza botanică, expertiza zoologică, expertiza 

microbiologică, expertiza entomologică, expertiza ih-
tiologică, expertiza ornitologică, urmelor de mirosuri 
(odorante). 

Clasa 8. Expertizele judiciare ale solului:
Expertiza minereurilor şi expertiza solului.
Clasa 9. Expertizele judiciare agricole:
Expertiza agrobiologică, expertiza agrotehnică, ex-

pertiza zooveterinară, expertiza veterinar-toxicologică.
Clasa 10. Expertizele judiciare ecologice:
Expertiza ecologică şi expertiza ecologică a mediu-

lui.
Clasa 11. Expertizele judiciare ale produselor ali-

mentare.
Clasa 12. Expertizele judiciare în domeniul arte-

lor5.
În acelaşi timp, se observă o tendinţă în mai multe 

ţări ale lumii6 de a exclude clasificarea expertizelor 
judiciare în clase. Aceasta se explică prin faptul că şti-
inţa se află într-o permanentă evoluţie, iar progresul 
tehnico-ştiinţific a atins noi metodologii de cercetare, 
apar noi tipuri de expertiză judiciară şi de aceea este 
foarte greu de a repartiza unele sau alte tipuri de ex-
pertize judiciare la anumite clase. Cu toate acestea, în 
viziunea noastră, din punct de vedere organizaţional, 
trebuie să fie clasificate sau grupate expertizele judici-
are pentru a permite mai eficient organizarea procesu-
lui de efectuare, evidenţă, monitorizare a expertizelor 
judiciare.

În afară de această clasificare, în conformitate cu 
Regulamentul nominalizat mai sus5 în dependenţă de 
gradul de complexitate, expertizele judiciare se împart 
în trei categorii:

simplă 1) – expertiza efectuată asupra obiectelor 
simple care nu necesită un volum mare de lucrări şi 
poate fi finalizată în termen de până la 5 zile;

medie2)  – expertiza în cadrul căreia, în funcţie de 
numărul de obiecte, de metodele şi mijloacele de apli-
care, sunt necesare investigaţii cu durată de la 6 la 15 
zile;

complicată 3) – expertiza efectuată prin metode 
complicate de investigaţie şi cu un volum mare de lu-
cru, durate lungi de investigaţii – de la 16 la 30 de zile. 
Deși s-ar părea destul de benefică, logică şi argumen-
tată, această clasificare stipulată în prevederea legală în 
practică, în realitate însă nu se respectă.

Chiar din textul Legii cu privire la expertiza judici-
ară şi altor surse6, expertizele judiciare mai pot fi cla-

sificate în iniţială, în comisie, complexă, suplimentară 
şi repetată.

Expertiza judiară iniţială – este expertiza care se 
efectuează pentru prima dată la stabilirea şi precizarea 
circumstanţelor şi faptelor, necesare la examinarea ca-
uzei, precum şi pentru a contribui la adoptarea unei ho-
tărâri judecătoreşti corecte şi argumentate, deoarece în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare con-
cluziile expertului servesc drept probe pe cauza dată.

Expertiza judiciară în comisie – este efectuată de 
persoane competente în acelaşi domeniu de activitate. 
Experţii incluşi în comisie stabilesc scopurile, succesi-
unea şi volumul cercetărilor în dependenţă de caracte-
rul obiectului expertizei.

Expertiza judiciară complexă – se efectuează în 
cazurile în care pentru elucidarea faptelor sau circum-
stanţelor cauzei sunt necesare cunoştinţe din mai multe 
domenii ale ştiinţei şi tehnicii, din alte domenii ale ac-
tivităţii umane. Fiecare expert, participant la expertiza 
complexă, efectuează cercetări în limitele competenţei 
sale. Expertul participă la formarea răspunsului doar la 
acele întrebări cuprinse în ordonanţă sau încheiere care 
corespund domeniului său de activitate. În raportul de 
expertiză judiciară se vor indica felul cercetărilor efec-
tuate de către fiecare expert, volumul acestora, experţii 
care au formulat răspunsuri la întrebări şi concluziile la 
care s-a ajuns. Organizarea cercetărilor complexe este 
atribuţia conducătorului instituţiei de expertiză judici-
ară.

Expertiza judiciară suplimentară – are loc în ca-
zul în care concluziile expertului nu trezesc îndoieli, 
dar sunt insuficient de clare sau incomplete, ori în urma 
cercetării incomplete au apărut întrebări suplimentare 
care au importanţă pentru stabilirea adevărului, se dis-
pune efectuarea unei expertize suplimentare de către 
acelaşi sau alt expert.

Expertiza judiciară repetată – se dispune unui alt 
expert (alţi experţi) în cazul când concluziile expertului 
nu sunt întemeiate sau există îndoieli privind veridi-
citatea, exactitatea şi argumentarea acestora, sau dacă 
există contradicţii între concluziile mai multor experţi. 
La efectuarea expertizei repetate poate participa şi ex-
pertul care a efectuat prima expertiză. În acest caz, nu-
mărul experţilor trebuie să fie nu mai mic de trei. Dacă 
concluziile expertizei repetate nu corespund concluzi-
ilor primei expertize, expertul este obligat să indice în 
raportul de expertiză cauzele acestei necorespunderi.

În cazul ordonării unei expertize suplimentare sau 
a unei expertize repetate, se indică, în mod obligatoriu, 
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motivele. La ordonarea expertizei repetate se prezintă 
raportul primei expertize sau procesul-verbal privind 
imposibilitatea întocmirii lui, precum şi toate materia-
lele suplimentare aflate la dispoziţia ordonatorului ex-
pertizei judiciare. 

Expertiza judiciară obligatorie – efectuarea aces-
teia se dispune în cauzurile care sunt expres prevăzute 
de Codul de procedură penală (art.66) sau de alte acte 
normative. 

Profesorul Simion Doraş scrie că expertizele care 
se aplică în practica de urmărire penală au fost repar-
tizate în categorii aparte, după domeniile ştiinţifice de 
care ele ţin şi după modul lor de organizare şi reali-
zare. În funcţie de domeniul ştiinţific în cadrul căruia 
se efectuează expertiza, adică de cunoştinţele necesare 
pentru a soluţiona problemele ce interesează cauza, de-
osebim expertize medicale, criminalistice, psihologice, 
financiar-economice, de transport, tehnice, tehnologi-
ce, agrotehnice, zootehnice, ecologice, fizice şi chimi-
ce sau fizico-chimice etc. Aceste categorii de expertize 
întrunesc diferite varietăţi şi genuri de expertiză, care 
se disting după natura obiectelor de studiu, scopul ur-
mărit, metodele şi procedeele aplicate la efectuarea 
lor. De exemplu, din categoria expertizei medicale fac 
parte expertiza medico-legală a persoanelor în viaţă 
şi a cadavrelor, expertiza medicală a obiectelor probe 
materiale şi expertiza psihiatrică; din cea criminalistică 
– expertiza scrisului, tehnică a documentelor, dactilo-
scopică, traseologică, balistică şi fotoportretică; a ex-
pertizei economice – expertiza contabilă şi cea finan-
ciar-bancară7.

Tehnica şi tehnologia modernă permit a efectua di-
ferite feluri de expertize: autorutieră, aeronautică, fero-
viară, de construcţie, de protecţie a securităţii muncii, 
incendiară, tehnologică, merceologică etc. În practica 
judiciară sunt, de asemenea, frecvente expertizele agro-
zootehnică, veterinară şi zootehnică. În cadrul acestei 
categorii, se înscrie şi expertiza pedologică care, în 
majorittea cazurilor, are ca obiect de studiu urmele sub 
formă de resturi de sol, din care cauză unii autori au 
inclus-o nejustificat în categoria expertizei criminalisti-
ce8. Bineînţeles că acestea sunt doar câteva dintre prin-
cipalele criterii de clasificare a expertizelor judiciare 
atât în legislaţie, cât şi în doctrină.

După o trecere în revistă a principalelor tipuri 
de expertiză judiciară sau a principalelor criterii de 
clasificare a lor, revenim la situaţia concretă din Re-
publica Moldova. Împărtăşim ideea ex-directoru-
lui Institutului Republican de Expertiză Judiciară 

şi Criminologie, Svetlana Melnicenco, care, încă în 
anul 2002, promova ideea creării unui sistem unic 
de expertiză judiciară, iar fostului Institut îi reve-
nea rolul de organ unic centralizat.

Este necesar de menţionat că Centrul Naţional 
de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Jus-
tiţiei reprezintă o instituţie coordonatoare în dome-
niul teoriei şi practicii expertizei judiciare şi crimi-
nalisticii, în acelaşi timp, fiind instituţie coordonatoa-
re în domeniul teoriei şi practicii expertizei judiciare 
şi în criminalistică, elaborează metode eficiente de 
cercetare şi aplicare a lor în practica de expertiza-
re, contribuind, prin aceasta, la înfăptuirea justiţiei 
în Republica Moldova. Pentru examinarea celor mai 
importante probleme referitor la expertiza judiciară, în 
cadrul Centrului se instituie Consiliul metodico-şti-
inţific, care verifică, din punctul de vedere al cali-
tăţii.

Centrul colaborează cu alte instituţii de expertiză 
judiciară din Republica Moldova, precum şi cu orga-
nele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti şi 
în scopul îndeplinirii sarcinilor atribuite, Centrul este 
obligat: să analizeze sistematic performanţele ştiinţifice 
şi rezultatele expertizelor, constatărilor tehnico-ştiinţi-
fice din anumite domenii şi, în baza acestor rezultate, 
să elaboreze noi metode de expertizare, să modifice 
metodologiile existente. Să organizeze şi să participe 
la diverse întruniri în domeniul teoriei şi practicii ex-
pertizărilor judiciare. Să coordoneze activitatea cu or-
ganele de drept întru soluţionarea obiectivă, exhaustivă 
şi sub toate aspectele a problemelor expertizării. Să co-
laboreze cu instituţiile de profil din ţară şi din alte state 
pentru a contribui la înfăptuirea justiţiei.

Sarcinile principale ale Centrului sunt:
generalizarea şi analiza practicii de efectuare a 	

expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, elabo-
rarea şi realizarea măsurilor de perfecţionare a ex-
pertizei judiciare şi altor genuri de cercetări; 

acordarea ajutorului metodic filialelor Centrului 	
la efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiin-
ţifice, coordonarea activităţii acestora şi asigurarea lor 
tehnico-materială; 

studierea realizărilor ştiinţifice ale altor ţări în 	
domeniul expertizei judiciare, colaborarea cu alte 
instituţii de profil, organizaţii ştiinţifice şi de învăţă-
mânt, în scopul perfecţionării practicii de expertiză 
şi extinderii posibilităţilor acesteia. 

În conformitate cu sarcinile ce-i revin, Centrul exer-
cită următoarele funcţii: 
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identifică problemele prioritare în domeniul ex-	
pertizei judiciare şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, 
elaborează metode, procedee şi tehnici de expertize 
judiciare în baza investigaţiilor ştiinţifice şi practicii 
avansate;

analizează şi generalizează practica expertizelor 	
judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice, întreprinde 
măsuri menite să contribuie la folosirea mai eficientă 
a expertizelor judiciare şi constatărilor tehnico-ştiinţi-
fice, în scopul descoperirii infracţiunilor şi examinării 
obiective a cauzelor în instanţa de judecată;

elaborează măsuri de perfecţionare a experti-	
zelor complexe, cu participarea experţilor de diferite 
domenii şi profiluri, în scopul formulării concluziilor 
argumentate la evaluarea circumstanţelor şi cauzelor 
infracţiunilor;

organizează conferinţe ştiinţifice şi seminare teo-	
retico-practice pentru generalizare şi schimb de experi-
enţă, cu participarea colaboratorilor organelor de drept 
şi altor organe interesate;

elaborează indicaţii metodice, întocmeşte şi ex-	
pediază organelor vizate scrisori informaţionale refe-
ritor la problemele ce ţin de dispunerea şi efectuarea 
expertizelor judiciare şi constatărilor tehnico-ştiinţifi-
ce, de obiectivitatea, concludenţa şi importanţa conclu-
ziilor experţilor în procedura judiciară;

sistematizează şi difuzează informaţia juridică 	
şi ştiinţifică, în scopul ridicării nivelului profesional al 
experţilor judiciari. 

Aceasta, de fapt, a fost şi esenţa conceptului adop-
tării Legii cu privire la expertiza judiciară. După cum 
am menţionat mai sus, există mai multe subdiviziuni 
care efectuează expertize judiciare, inclusiv şi experţi 
privaţi. Spre regret, activitatea atât a instituţiilor de stat, 
cât şi a experţilor privaţi nu este coordonată până în 
prezent de nimeni, din simplu motiv că, deși asemenea 
organ abilitat există, însă, de fapt, sarcinile puse faţă 
de el prin legislaţia în vigoare nu se execută în modul 
corespunzător.

Aceasta era necesar de efectuat pentru asigurarea 
principiilor activităţii în domeniul EJ. Astfel, potrivit 
art.3 şi pct.2 art.12 din Legea cu privire la expertiza judi-
ciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale3, 
activitatea în domeniul expertizei judiciare se desfă-
şoară în baza principiilor legalităţii, independenţei, 
obiectivităţii şi plenitudinii cercetărilor efectuate. În 
pct.2 art.12 este stipulat că la efectuarea constatărilor 
tehnico-ştiinţifice şi medico-legale se aplică aceleaşi 
reguli şi metodici şi se utilizează aceleaşi utilaje ca şi 

la efectuarea expertizei judiciare, iar rezultatele acesto-
ra au aceeaşi valoare juridică.

În conformitate cu art.5 şi 10, expertul judiciar 
este obligat să efectueze cercetările în baza unor apreci-
eri obiective, complete şi sub toate aspectele obiectelor 
materiale, a organismului uman, a diverselor fenome-
ne şi procese, aplicând realizările ştiinţei şi tehnicii, 
precum şi metodele adecvate cercetării şi în baza lor 
să prezinte concluzii întemeiate şi obiective.

Art.11 lit.d) stipulează că expertul judiciar poate re-
fuza efectuarea expertizei judiciare în caz de lipsă a 
condiţiilor, metodicilor şi mijloacelor tehnice nece-
sare pentru efectuarea cercetărilor.

Art.22 prevede că Raportul de expertiză este apre-
ciat, în conformitate cu legislaţia de procedură, sub as-
pectul exactităţii, obiectivităţii şi plenitudinii cercetări-
lor, precum şi al eficienţei şi caracterului fundamental 
al metodelor de cercetare folosite la efectuarea exper-
tizei. Însă prevederile legislaţiei nu se respectă şi azi 
în Republica Moldova nu se cunosc ce metodici se 
utilizează la efectuarea expertizelor judiciare.

Toate acestea au dus la neexecutarea Legii cu privi-
re la expertiza judiciară, iar în republică până în prezent 
nu există un organ centralizat care ar coordona şi dirija 
sistemul instituţiilor respective. Mai mult ca atât, nici 
pe departe nu este utilizat potenţialul de experţi judici-
ari pentru ridicarea eficacităţii acestora care ar contribui 
în mod direct la asigurarea multilaterală de cercetare şi 
descoperire a infracţiunilor. Lipseşte şi un sistem bine 
pus la punct de pregătire a viitorilor experţi judiciari. 
Aici venim cu ideea creării unui masterat în domeniul 
dreptului cu specialitatea Expertiza judiciară şi o speci-
alizare îngustă în domeniul studiilor sale de licenţă. De 
exemplu, cei de la medicină – experţi în domeniul me-
dicinii legale, psihiatriei; cei de la economie, – experţi 
în merceologie, contabilitate, finanţe şi bănci etc.

Faptul că instituţiile care realizează expertize judi-
ciare au diferite statute juridice sunt subordonate dife-
ritelor organe, în mod diferit soluţionează problemele 
legate de asigurarea sa materială, asigurarea sa meto-
dică şi informaţională, salarizare şi asigurare socială a 
experţilor judiciari etc., ceea ce reprezintă un mare nea-
juns în organizarea activităţii experţilor judiciari.

Un alt moment negativ, în viziunea noastră, îl repre-
zintă şi faptul că nu este utilizat eficace şi aparatajul sau 
baza materială a statului, care este deosebit de costisi-
tor, iar statul în condiţiile sărăciei de astăzi nu-şi poate 
permite îmbunătăţirea considerabilă a acestuia, chiar 
şi ceea ce este se utilizează foarte prost. La fel, dorim 
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să menţionăm că nu există cerinţe unice de calificare 
faţă de toţi acei, care doresc să îmbrăţişeze meseria de 
experţi judiciari, nu este unificată metodologia de efec-
tuare a expertizelor judiciare, precum şi asigurarea lor 
tehnico-materială, nu este cercetată şi utilizată experi-
enţa internaţională în acest domeniu etc. Toate acestea 
permit crearea unor condiţii favorabile pentru diferite 
abuzuri, şi lipsesc condiţii pentru verificarea calităţii 
activităţii experţilor atât de stat, cât şi privaţi.

În viziunea noastră, nu este suficient să stabilim 
care sunt neajunsurile, dar dorim să propunem şi unele 
soluţii pentru redresarea situaţiei din ţară la capitolul 
„expertiza judiciară”, ţinând cont de cunoştinţele 
acumulate pe parcursul mai multor ani de zile, a rela-
ţiilor pe care le avem şi în mod special în exterior, de 
unificare a potenţialului ştiinţific din republică, precum 
şi alte condiţii. După noi, din cele deja menţionate mai 
sus, trebuie de pornit de la pregătirea şi perfecţionarea 
actualilor şi viitorilor experţi judiciari. Utilizând expe-
rienţa altor state, vom participa la elaborarea diferitelor 
proiecte, granturi pentru pregătirea viitorilor specialişti, 
pentru atragerea experţilor şi profesioniştilor străini la 
pregătirea şi perfecţionarea celor autohtoni, precum şi 
la îmbunătăţirea bazei materiale absolut necesare pen-
tru efectuarea expertizelor judiciare. 

Un moment important îl vedem aici la unificarea 
potenţialului intelectual şi a celui material a mai mul-
tor instituţii. Aşa bunăoară, suntem convinşi că în baza 
unor contracte de colaborare şi activitate în comun între 
Academia de Ştiinţe a Moldovei, institutele acesteia, 
Universităţii AŞM, Universităţii de Stat din Moldo-
va, unor universităţi private, precum şi altor instituţii 
şi organizaţiii atât din ţară, cât şi de peste hotare, se 
va contribui serios la soluţionarea celei mai importante 
probleme existente în prezent.

Alt moment, nu mai puţin important, constă în de-
terminarea acelui organ sau instituţii care să unifice 
toate forţele din republică atât la pregătirea cadrelor, cât 
şi la îmbunătăţirea bazei materiale pentru funcţionarea 
acestora. Cu toată stima şi respectul faţă de Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de In-
formare şi Securitate sau alte organe de forţă, dar, în vi-
ziunea noastră, acest lucru trebuie făcut sub conducerea 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. De la bun început, 
am spus că expertiza judiciară nu este altceva decât o 
cercetare ştiinţifică şi, respectiv, aceasta cel mai bine se 
potriveşte anume AŞM. Mai mult ca atât, tot potenţialul 
intelectual şi uman, precum şi baza tehnico-materială a 
AŞM pot fi utilizate în acest proces. 

În articolele care obligatoriu vor urma în numerele 
ulterioare, ne vom expune concret cum pot fi utilizate 
aceste mijloace la efectuarea unor expertize judiciare 
concrete, bunăoară cele economice sau biologice.

O problemă deosebit de actuală este aceea a asigu-
rării tehnico-materiale a activităţii în domeniul exper-
tizelor judiciare, precum şi achitarea cheltuielilor în le-
gătură cu efectuarea expertizelor judiciare şi atragerea 
specialiştilor. Există două păreri privind posibilităţile 
finanţării instituţiilor bugetare angajate în expertize ju-
diciare: prima presupune ca statul să achite toate chel-
tuielile ce țin de expertizele judiciare cu stabilirea, în 
acelaşi timp, a modalităţii şi ordinii restituirii lor ulteri-
oare; iar cea de a doua – instituţiile de stat pe principii 
de autonomie câştigă ele înseși mijloace pentru efectu-
area expertizelor judiciare. Ar fi logic şi normal ca sta-
tul să-şi onoreze această obligaţie, dar, din păcate, acest 
lucru nu se observă, şi credem că în viitorul apropiat 
nici nu se va întâmpla.

Conform legislaţiei în vigoare, este stipulată a doua 
modalitate. Probabil că statul, când a stabilit acest mod 
de finanţare pentru efectuarea expertizelor judiciare, a 
prevăzut tuturor organelor de urmărire penală, instan-
ţelor judecătoreşti anumite sume de bani în acest scop. 
Din păcate, nici acest lucru nu se întâmplă, iar aproxi-
mativ 80% din expertizele pe care le efectuează de pil-
dă Centru Naţional de Expertize Judiciare sunt pentru 
instituţiile bugetare şi cele care nu achită aceste servi-
cii. Pornind de la această situaţie, este destul de dificil a 
achita salariile, serviciile pentru întreţinerea instituţiei, 
procurării materialelor etc. Efectuarea expertizelor chi-
mice şi biolojice prevede utilizarea substanţelor chimi-
ce costisitoare.

O altă problemă deosebit de actuală o reprezintă re-
glementarea juridică a ordinii şi mărimii cheltuielilor şi 
plăţilor care trebuie să fie încasate în legătură cu efec-
tuarea expertizelor judiciare, precum şi altor expertize 
atât în instituţiile bugetare, cât şi în cele private. De aici 
rezultă alte momente legate de stimularea activităţii de 
expert judiciar. În prezent nu există o interesare materi-
ală a colaboratorilor pentru perfecţionarea lor profesio-
nală, pentru lărgirea gamei de servicii, pentru atragerea 
specialiştilor de o calificare înaltă în activitatea institu-
ţiilor de expertiză judiciară.

Deja am menţionat anterior că activitatea de expert 
judiciar este o activitate profesională. În conformitate 
cu legislaţia în vigoare, expertul judiciar reprezintă o 
persoană care dispune de cunoştinţe speciale într-un 
anumit domeniu şi este atestată în această calitate. 
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Atunci când expertizele judiciare sunt încredinţate şi 
efectuate de instituţii bugetare, statul este un garant şi 
poartă răspundere pentru respectarea normelor din acest 
domeniu, cel puţin formal, cu toate că în practică şi la 
acest capitol foarte des apar probleme destul de com-
plicate. Dar şi mai dezastruoasă este la moment situaţia 
în instituţiile private sau cu experţii privaţi, bineînţeles 
că nu cu toţi, dar cu mulţi dintre ei, şi nu pentru faptul 
că suntem împotriva experţilor privaţi, dimpotrivă, în 
viziunea noastră, toţi experţii ar trebui să fie privaţi, iar 
statul să deţină pârghiile de control asupra organizării 
şi activităţii de expert judiciar şi, în primul rând, asupra 
licenţierii activităţii acestora, atestării şi promovării lor. 
Drept exemplu care certifică aceste afirmaţii îl repre-
zintă faptul că numărul de expertize repetate efectuate 
de experţi privaţi a crescut considerabil, precum şi ni-
velul scăzut al calităţii concluziilor la care ei ajung.

Luând în consideraţie faptul că expertizele judici-
are sunt efectuate de diferiţi experţi din diferite insti-
tuţii, existând chiar şi un interes corporativ, în viziu-
nea noastră, ar putea fi creată o instituţie specializată 
independentă de stat în cadrul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei care ar putea să funcţioneze pe principii de 
autonomie, cu o anumită finanţare şi din partea statului, 
care să coordoneze şi să monitorizeze întreaga activita-
te a experţilor judiciari. Pentru aceasta, este necesar a 
efectua unele reforme cardinale în acest domeniu care 
să includă mai multe compartimente de ordin social, 
juridic şi economic.

Iniţial, trebuie modificate actele normative de bază9, 
printre care: Legea cu privire la expertiza judiciară; Re-
gulamentul cu privire la ordinea numirii şi efectuării 
expertizelor judiciare pe teritoriul Republicii Moldo-
va; Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi; In-
strucţiunea cu privire la ordinea şi mărimea recuperării 
cheltuielilor legate de efectuarea expertizelor judicia-
re; Lista serviciilor cu plată şi tarifele la ele; Normele 
şarjei de muncă şi alte acte normative. Acest complex 
de măsuri ar permite Republicii Moldova să creeze un 
sistem de expertize judiciare independent, autonom, pe 
principii de autofinanţare şi, în viziunea noastră, mult 
mai eficace.
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