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LEGE 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

 Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta Lege organică: 

Art. I. - La articolul 6 litera f) din Legea nr. 1104 din 6 iunie 2002 cu privire 

la Centrul Naţional Anticorupţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, 

Nr. 209-211, art. 683) cu modificările ulterioare, cuvintele „expertize criminalistice 

şi de altă natură” se substituie cu cuvintele „constatări tehnico-ştiinţifice”, iar 

cuvintul  „expertiză” se exclude. 

Art. II. - La articolul 20 litera h) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu 

privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului  (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2013, Nr. 42-47, art. 145) cu modificările ulterioare, cuvintele „expertize 

judiciare şi” se exclud. 

Art. III. - Legea nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară şi 

statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, Nr. 157-

162, art. 316) se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La art. 2, noţiunea de „instituție publică de expertiză judiciară” va avea 

următorul cuprins:  „instituție publică de expertiză judiciară – autoritate publică 

(instituție) care implementează politica statului în domeniul efectuării expertizelor 

judiciare şi coordonează activitatea ştiinţifico-practică în domeniul expertizei 

judiciare, finanțată de la bugetul de stat din veniturile colectate, precum și din alte 

surse neinterzise de lege”. 

2. La art. 19 alineatul (1) cuvintele  „instituțiilor” se substituie cu cuvintele 

„instituției”. 

3. La art. 39 alin. (1) cuvintele „instituțiile publice de expertiză judiciară” se 

substituie cu cuvintele „instituția publică de expertiză judiciară” 

4. Articolul 40: 

 alineatul (2) se abrogă; 

 la alineatul (3) litera c), cuvintele „de la o instituţie” se substituie cu cuvintele 

„din instituţia”; 

la alineatul (5), înainte de cuvîntul „respectivă” se completează cu cuvintele 

„de expertiză judiciară”. 

5. Articolul 41: 



la alineatul (1), cuvintele „una dintre instituțiile publice de expertiză judiciară” se 

substituie cu cuvintele „instituția publică de expertiză judiciară”; 

alineatul (9) va avea următorul cuprins:  

 „(9) Persoana care solicită calitatea de expert judiciar pentru o ulterioară 

activitate în domeniul medicinii legale şi psihiatriei judiciare poate să susţină o 

specializare postuniversitară în una din formele aprobate. Specializarea 

postuniversitară se consideră ca fiind stagiu profesional.”. 

6. Articolul 42: 

 la alineatul (5), cuvintele „fiecare instituţie” se substituie cu cuvîntul 

„instituţia”; 

 la alineatul (6), cuvintele „unei instituţii” se substituie cu cuvintele 

„instituţiei”; 

7. La articolul 43 alineatul (2), cuvîntul „corespunzătoare” și  litera d) se 

exclud. 

8. Articolul 47: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins:  

„(1) Expertul judiciar îşi confirmă identitatea prin legitimaţia eliberată de 

instituţia publică de expertiză judiciară sau, în cazul experţilor judiciari care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară, de Ministerul 

Justiţiei.” 

la alineatul (2), cuvintele „în care urmează să-şi desfăşoare activitatea sau” se 

exclud; 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Pentru certificarea rapoartelor de expertiză judiciară, expertul judiciar 

aplică ștampila proprie.” 

la alineatul (4), cuvintele „într-o instituţie publică” se substituie cu cuvintele 

„în cadrul instituţiei publice.” 

9. La articolul 48 alineatul (1) cuvintele  „instituții publice de expertiză 

judiciară” se substituie cu cuvintele  „instituția publică de expertiză judiciară”, iar 

cuvintele „în cadrul lor” se substituie cu cuvintele „în cadrul instituţiei”. 

10. La articolul 50 alineatul (1) și articolul 68 alineatul (1) litera a) cuvintele 

„unei instituţii” se substituie cu cuvîntul „instituţiei”. 

11. Articolul 54:  

alineatul (2) și alineatul (4) vor avea următorul cuprins: 



 „(2) Formarea continuă a expertului judiciar poate avea loc în cadrul 

instituţiei publice, birourilor de expertiză judiciară sau în cadrul instituţiilor de 

învăţămînt superior specializate, inclusiv în expertiza judiciară, din Republica 

Moldova sau dintr-un alt stat.”; 

 „(4) Formarea continuă a experţilor judiciari care activează în cadrul 

instituţiei publice de expertiză judiciară se asigură de către instituţia respectivă. 

Formarea continuă a experţilor judiciari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui 

birou de expertiză judiciară se face pe bază de contract cu una din instituţiile, 

conform alin. (2), expertul judiciar avînd responsabilitate personală pentru urmarea 

cursurilor respective.”; 

 la alineatul (5), cuvintele „în care activează expertul judiciar” se exclud. 

12. Articolul 55:  

la alineatul (5) litera a), cuvintele „într-o instituţie publică” se substituie cu 

cuvintele „în cadrul instituţiei publice”; 

la alineatul (8), cuvintele „conducătorii instituţiilor publice de expertiză 

judiciară” se substituie cu cuvintele „conducătorul instituţiei publice de expertiză 

judiciară”. 

13. La articolul 60 alineatul (5) și articolul 64 alineatul (2), cuvintele „în care 

activează expertul judiciar” se exclud. 

14. La articolul 61 alineatul (2) va avea următorul conţinut:  

„(2) Comisia de disciplină se constituie prin ordinul ministrului justiţiei şi este 

formată din 7 membri cu un mandat de 4 ani: 3 experţi judiciari numiți din cadrul 

instituţiei publice de expertiză judiciară, 2 reprezentanţi ai societăţii civile şi 2 

experți judiciari selectați din rîndul celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui 

birou de expertiză judiciară.”. 

15. Articolul 63: 

la alineatul (1) litera h), cuvintele „dintr-o instituţie” se substituie cu cuvintele 

„din instituţia”; 

la alineatul (2), cuvintele „unei instituţii” se substituie cu cuvîntul „instituţiei”. 

16. Articolul 65: 

la alineatul (1), cuvintele „instituții publice de expertiză judiciară” se 

substituie cu cuvintele „instituției publice de expertiză judiciară”; 

alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

„(2) Instituţia publică de expertiză judiciară este o instituţie subordonată 

Ministerului Justiţiei şi activează în baza propriului regulament aprobat de Guvern.”; 



alineatul (3) se abrogă; 

la alineatul (5), cuvintele „dintr-o instituţie” se substituie cu cuvintele „din 

instituţia”. 

17. La articolul 66, cuvintele „instituțiile publice de expertiză judiciară” se 

substituie cu cuvintele „instituția publică de expertiză judiciară”.  

18. Articolul 73 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

 „(1) Activitatea de efectuare a expertizelor judiciare se desfăşoară în cadrul 

laboratoarelor instituţiei publice şi celor private de expertiză judiciară, autorizate 

conform standardelor stabilite de Guvern”. 

19. Articolul 74 va avea următorul cuprins:  

„ Articolul 74. Finanțarea instituției publice de expertiză judiciară 

Instituţia publică de expertiză judiciară este finanțată din bugetul de stat şi din 

alte surse neinterzise de legislaţie.” 

20. La articolul 75 alineatul (2) cuvintele „instituţiile publice de expertiză 

judiciară” se substituie cu cuvintele „instituţia publică de expertiză judiciară”. 

21. Articolul 77: 

 la alineatul (1), cuvintele „într-o instituţie” se substituie cu cuvintele „în 

instituţia”; 

la alineatul (2), cuvintele „în care acesta îşi desfăşoară activitatea” se exclud. 

22. Articolul 79 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 79. Paza instituției publice de expertiză judiciară 

 Paza localurilor, bunurilor instituţiei publice de expertiză judiciară este 

asigurată, din alocaţiile de la bugetul de stat pe anul respectiv destinate instituţiei în 

acest sens, de către instituţiile specializate de pază.” 

23. La articolul 80: 

 În titlu și la alineatul (1), cuvintele  „instituțiile publice” și cuvintele 

„instituțiilor publice” se substituie cu cuvintele  „instituția publică” și respectiv 

„instituției publice”; 

la alineatul (2), cuvintele „Centrul Naţional de Expertize Judiciare” se 

substituie cu cuvintele „instituţia publică de expertiză judiciară”; 

alineatul (3) se abrogă. 

24. La articolul 83, cuvintele „instituțiile de expertiză judiciară” se substituie 

cu cuvintele „instituția publică de expertiză judiciară”. 



25. La articolul 85 alineatul (4), cuvintele „Instituţiile publice” se substituie 

cu cuvintele „Instituția publică”.  

Art. IV. – Dispoziții finale și tranzitorii 

(1) Proiectul de lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la publicarea 

prezentei legi, cu excepţia prevederilor Art. III pct. 3 și 6 care intră în vigoare la data 

publicării. 

          (2) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi Guvernul:  

a)  va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;  

b) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi alte autorităţi 

administrative centrale a actelor normative, ce contravin prevederilor prezentei legi; 

c) va revizui statele de personal ale autoriţăţilor publice în concordanţă cu 

atribuţiile stabilite prin prezenta lege. 

          (3) Expertizele judiciare dispuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

indiferent de etapa de efectuare la care se află, se vor efectua în conformitate cu 

prevederile legii în vigoare la data dispunerii. 

 

Preşedintele Parlamentului 

 

 

 


