
Sinteza obiecțiilor și propunerilor în baza raportului de expertiză anticorupție la proiectul Hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea costurilor expertizelor judiciare și extrajudiciare 

Nr. Obiecția/propunerea Centrului Național Anticorupție Opinia Ministerului Justiției 

1. La anexa nr.1 şi nr.2  

Referitor la Anexa nr.1 şi nr.2 reiterăm aceleaşi obiecţii 

expuse în cadrul avizării proiectului prenotat, şi anume la 

Anexa nr.1 coloana 1, compartimentul 11 „Expertiza 

materialelor şi substanţelor” şi Anexa nr.2 „Genul expertizei 

judiciare” este necesar de ajustat numerotarea specialităţilor 

expertizei judiciare şi unele tipuri de expertiză judiciară la 

proiectul Nomenclatorului expertizelor judiciare, elaborat de 

Ministerul Justiţiei asupra căruia a fost efectuată expertiza 

anticorupţie la data de 06.10.2016. Astfel, tabelul urmează fi 

expus într-o nouă redacţie. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a efectua 

modificările de rigoare. 

Se acceptă. 

S-a ținut cont de obiecțiile expuse în cadrul avizării proiectului, 

astfel, a fost ajustată numerotarea specialităților expertizelor 

judiciare și unele tipuri de expertiză.  

2. La Anexa nr.3 pct.18 „Pentru serviciile prestate în afara 

programului de lucru şi în zilele nelucrătoare, tariful se 

dublează, în conformitate cu actele normative în vigoare”. 

Norma de trimitere „în conformitate cu actele normative în 

vigoare” este de o manieră imprecisă şi interpretabilă, 

deoarece legislaţia în domeniul expertizei judiciare nu 

prevede reglementări privind dublarea tarifului pentru 

efectuarea expertizei judiciare în afara programului de lucru 

şi în zilele nelucrătoare. Mai mult decît atît, orice excepţie de 

la regula generală, în cazul dat aplicarea dublului tarifelor la 

serviciile de expertiză judiciară, trebuie să fie prevăzut în 

actul special consacrat domeniului de reglementare, şi anume 

în proiectul prenotat. 

Totodată, trebuie de analizat situaţiile care ar putea să apară 

în procesul de aplicare a dublului tarif. În primul rînd, din 

punct de vedere procedural este necesar acordul, pe de o 

parte a solicitantului, iar pe de altă parte a expertului judiciar, 

de a efectua expertiza în zilele nelucrătoare, iar în al doilea 

rînd, este necesar de concretizat cazurile cînd se va aplica 

Se acceptă. 

La Anexa nr.3 pct.18 a fost revizuit în vederea excluderii 

sintagmei ambigue „în conformitate cu actele normative în 

vigoare”. 

Astfel, pct.18 va avea următorul cuprins: „Pentru serviciile 

prestate în afara programului de lucru şi în zilele nelucrătoare, 

tariful se dublează.” 

 



această excepţie şi pentru care tip de expertiză. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a reglementa 

procedura de efectuare a expertizei judiciare în zilele 

nelucrătoare. 

3. La anexa nr.1 din proiect „Pentru expertizele care vor fi 

efectuate în termen mai mare decît timpul maxim indicat în 

coloana 6 a tabelului, tariful se va stabili prin negocieri 

directe dintre părţi. Tariful iniţial contractat de părţi poate fi 

modificat prin negocieri directe în cazul efectuării 

expertizelor în timp mai redus sau mai majorat decît timpul 

indicat în coloanele 4-6 a tabelului pentru anumită expertiză”. 

Deşi considerăm necesară efectuarea expertizei judiciare şi în 

termeni mai restrînşi sau mai extinşi decît cei prevăzuţi în 

tabel (expertiza judiciară se efectuează în dependenţă de 

complexitatea acesteia: simplă, medie, complicată), totuşi, 

este necesar de prevăzut în proiect anumite limite privind 

timpul efectuării expertizei şi mărimea tarifelor la aceste 

servicii. 

În caz contrar, există riscul ca autorităţile responsabile de 

efectuarea expertizei judiciare să-şi stabilească la propria 

discreţie costurile la serviciile de expertiză judiciară, fără a 

ţine cont de careva restricţii în acest sens. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a analiza 

suplimentar normele date, astfel încît să fie stabilit timpul şi 

costul pentru expertizele judiciare care vor fi efectuate în 

termeni mai restrînşi sau mai extinşi decît cei prevăzuţi în 

Anexa nr.1 din proiect. 

Nu se acceptă. 

Proiectul a fost modificat, astfel încît, după anexa 1 a fost 

completat cu următoarele: „În  cazurile  în care  durata 

expertizei  judiciare  depăşeşte normativul maxim  indicat în 

anexa nr. 1 şi 2  şi expertiza este complicată, se aplică preţuri 

contractuale, calculate conform numărului de ore real chletuit 

pentru efectuarea expertizei” 

 

Conform gradului de complexitate, expertizele se împart în trei 

categorii: 

simplă - expertiza efectuată asupra obiectelor prin  metode 

simple de investigații, de obicei  nu necesită un volum mare 

de lucrări și poate fi finalizată conform normativelor din 

coloana 4 a tabelului; 

medie - expertiza în cadrul căreia, în funcţie de numărul de 

obiecte, de complexitatea metodelor  și mijlocelelor tehnico-

ştiinţifice  aplicate, sânt necesare investigații cu durată conform 

normativelor din coloana 5 a tabelului; 

complicată - expertiza efectuată prin metode complicate de 

investigație, cu aplicarea mijloacelor tehnice speciale complicate 

și cu un volum mare de lucru și necesită o durată lungă de 

investigaţii conform normativelor din coloana 6 a tabelului. 

” 

 
Conform gradului de complexitate, expertizele se împart în trei 

categorii: 
simplă - expertiza efectuată asupra obiectelor prin  metode 

simple de investigații, de obicei  nu necesită un volum mare 
de lucrări și poate fi finalizată conform normativelor din 
coloana 4 a tabelului; 

medie - expertiza în cadrul căreia, în funcţie de numărul de 
obiecte, de complexitatea metodelor  și mijlocelelor tehnico-



ştiinţifice  aplicate, sânt necesare investigații cu durată conform 
normativelor din coloana 5 a tabelului; 

complicată - expertiza efectuată prin metode complicate de 
investigație, cu aplicarea mijloacelor tehnice speciale complicate 
și cu un volum mare de lucru și necesită o durată lungă de 
investigaţii conform normativelor din coloana 6 a tabelului.” 

Suntem în imposibilitate de a stabili la nivel legislativ o anumită 
marjă de timp concret, întrucît aceasta este strict de competența 
expertului judiciar. Nimeni altul decît expertul nu este capabil să 
estimeze timpul real necesar pentru efectuarea unei anumite 
expertize, or, există cu bună știință expertize extrem de 
complicate, în care expertul estimează timpul necesar în 
dependență de volumul de lucru. 

Nu considerăm că autoritățile ce se ocupă de expertize judiciare 
și extrajudiciare vor abuza de această prevedere, întrucît riscă să fie 
sancționate dacă se adeverește că au uzat cu rea credință acest drept. 

4. La Anexa nr.3 pct.19 „La decizia conducătorului instituţiei 

publice de expertiză judiciară pentru serviciile prestate fără 

rînd, tariful se dublează”.  

Considerăm că dublarea tarifului pentru efectuarea expertizei 

judiciare, în cazul în care aceasta se efectuează fără rînd, este 

o cerinţă excesivă faţă de solicitant, deoarece prevederile 

Anexei nr.1 şi nr.2 din proiect reglementează expres costul 

orei, tipul expertizei şi tariful serviciului, ceea ce presupune 

că expertiza trebuie să fie efectuată în termenul şi la tariful 

stabilit în anexe, fără careva excepţii în acest sens. Mai mult 

decît, în legislaţie nu este reglementat termenul de prestare de 

servicii „fără rînd”.  

Recomandarea: Propunem autorului de a analiza 

suplimentar norma dată, astfel încît să fie excluse careva 

interpretări discreţionare din partea responsabililor de 

implementarea proiectului, iar sintagma „fără rînd” – de 

substituit cu sintagma „în regim de urgenţă”. 

Se acceptă. 

La Anexa nr.3 pct.19 va avea următorul cuprins: „La decizia 

conducătorului instituţiei publice de expertiză judiciară pentru 

serviciile prestate fără rînd, tariful se dublează”.  

 

 

 

Ministru                                                                 Vladimir CEBOTARI 


