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Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

în baza Raportului de expertiză anticorupţie asupra nivelului coruptibilităţii  

 proiectului Legii cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar 

 
Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

 

Centrul Naţional Anticorupţie 

 

I. Formulări lingvistice ambigui 

 

1. Art. 33 alin. (1) din proiect prevede că expertiza judiciară în 

comisie este expertiza efectuată de  persoane competente în 

acelaşi domeniu sau din domenii diferite ale expertizei 

judiciare. 

Sintagma „persoane competente” este una generală şi utilizată în 

contextul dat conferă prevederilor un grad sporit de ambiguitate, 

deoarece art. 11 alin. (2) prevede că expertiza judiciară se 

efectuează de către expertul judiciar înscris în Registrul de stat al 

experţilor judiciari sau ca excepţie de către o persoană competentă 

în specializarea solicitată pentru efectuarea  expertizei,  recunoscută  

ad-hoc  în  calitate  de  expert  judiciar.  Prin  urmare, sintagma 

„persoane competente” este utilizată incorect, iar la aplicare va crea 

interpretări multiple şi situaţii ca în calitate de experţi judiciari să 

fie incluse alte persoane, care nu deţin statutul de expert judiciar şi 

care nu poartă, conform legislaţiei, răspundere penală pentru 

propriile concluzii. 

 

Recomandarea: Se propune substituirea sintagmei „persoane 

competente” cu sintagma „experţi judiciari”. 

 

2. Art. 58 din proiect prevede că: „Constituie abatere 

disciplinară ale expertului judiciar... a) nerespectarea secretului 

profesional;” 

 

În cazul dat, sintagma „secret profesional” poate fi interpretată 

multiplu, deoarece proiectul nu reglementează categoria 

informaţiilor, documentelor sau actelor care pot fi atribuite la 

„secret profesional”. Acest fapt va influenţa în mod negativ 

obiectivitatea aprecierii de către Comisia de disciplină a respectării 

sau nu a secretului profesional de către expertul judiciar, precum şi 
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va duce la prejudicierea intereselor acestora. 

Reieşind din descrierea principiului confidenţialităţii, se constată că 

aceasta se referă la păstrarea  secretului profesional, adică a 

informaţiei pe care o deţine expertul judiciar în legătură cu profesia 

sa şi pe care nu are dreptul s-o divulge. De asemenea, se 

menţionează că principiul păstrării secretului profesional se 

regăseşte şi în Legea 1453/2002 cu privire la notariat (art.6), Legea 

1260/2002 cu privire la avocatură (art. 55). 

 

  Recomandarea: Se propune de redenumit art. 9 din  proiect din 

„Principiul confidenţialităţii” în „Principiul păstrării secretului 

profesional”. 

 

II. Conflicte ale normelor de drept 

 

3. La art. 65 alin. (2) din proiect este prevăzut că toate 

instituţiile publice de expertiză judiciară activează în baza 

propriilor regulamente, aprobate de Guvern. 

 

Potrivit proiectului, sistemul instituţiilor publice de expertiză 

judiciară este constituit din instituţiile specializate ale Ministerului 

Justiţiei, Ministerului Sănătăţii, din subdiviziunile tehnico-

criminalistice operative sau de expertiză judiciară ale Ministerului 

Afacerilor Interne şi ale Centrului Naţional Anticorupţie. Prin 

urmare, instituirea competenţei Guvernului în ceea ce priveşte 

aprobarea regulamentelor de activitate a instituţiilor publice de 

expertiză judiciară este nejustificată şi contravine Legii 64/90 cu 

privire la Guvern, care stabileşte că Guvernul aprobă regulamentele 

ministerelor, ale altor autorităţi administrative  centrale, ale 

inspectoratelor de stat, comisiilor şi consiliilor guvernamentale. 

Astfel, se observă că Guvernul aprobă regulamentele de activitate a 

instituţiilor publice, dar nu şi a fiecărei subdiviziuni specializate în 

parte. 

 

Recomandarea: Dat fiind că în cadrul sistemului instituţiilor 

publice de expertiză judiciară fac parte şi subdiviziunile tehnico-

criminalistice operative sau de expertiză judiciară ale Ministerului 

Afacerilor Interne şi ale Centrului Naţional Anticorupţie, iar 

reglementarea activităţii acestora se face prin regulament aprobat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II. Conflicte ale normelor de drept 

 

3. Se acceptă. 

Totuşi, pentru a nu crea confuzii sau erori de 

reglementare, norma a fost modificată în sensul 

substituirii textului „aprobate de Guvern” prin textul 

„aprobate în conformitate cu prevederile legale”. 
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de către conducătorul instituţiei publice (MAI, CNA), se 

consideră necesară completarea normei în final cu sintagma 

„sau, după caz, de către conducătorul instituţiei publice. 

 

III. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare 
 

 

4. Art. 59 alin.(1) lit. c) din proiect prevede drept sancţiune 

disciplinară amenda în mărime de la 30 la 200 unităţi 

convenţionale. 
 

Cu toate că art. 206 alin.(2) din Codul muncii stabileşte că 

legislaţia în vigoare poate prevedea pentru unele categorii de 

salariaţi şi alte sancţiuni disciplinare, totuşi se consideră că norma 

din proiect vine în  contradicţie cu normele Codului muncii, care 

la art. 206 alin. (3) prevede că se interzice aplicarea amenzilor şi 

altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă. 

Prin urmare, proiectul poate să prevadă pentru săvîrşirea unei 

abateri disciplinare şi alte sancţiuni disciplinare decît cele stabilite 

de Codul muncii, dar nu sancţiuni pecuniare. Iar invocarea 

faptului că sancţiuni pecuniare pentru abateri disciplinare sunt 

prevăzute şi pentru executorii judecătoreşti, avocaţi, nu reprezintă 

un argument justificativ. În doctrină s-a apreciat că teoretic s-ar 

putea vorbi de amenzi disciplinare indirecte, acestea din urmă 

îmbrăcînd forma reducerii salariului (sporurilor, premiilor, ş.a.) 

care sunt reţinute de angajator în folosul său, spre deosebire de 

amenzile contravenţionale care devin venit la stat. 

 

Recomandarea: Se consideră oportun de a exclude lit. c) de la art. 

59 alin. (1). 

 

IV. Alte obiecţii 

 

5. Art. 29 alin. (3) lit. c) din proiect prevede că expertiza 

repetată se dispune în cazul cînd a fost încălcată ordinea 

procesuală de dispunere a expertizei. 

 

Potrivit practicii s-a constatat că încălcări de procedură pot fi 

comise nu doar la etapa dispunerii  expertizei, ci şi la etapa 

 

 

 

 

III. Responsabilitate şi sancţiuni 

necorespunzătoare 
  

4. Nu se acceptă. 

În susţinerea includerii mecanismului de sancţionare 

disciplinară anume aşa cum este reglementat în 

proiect nu este faptul că un mecanism similar este 

prevăzut pentru avocaţi sau executori judecătoreşti. 

Argumentul principal şi principial în susţinerea 

acestuia este necesitatea imperioasă de asigurare a 

independenţei expertului judiciar. Astfel pentru 

abateri care vizează nemijlocit activitatea de 

expertiză judiciară (şi nu disciplina muncii) – 

expertul judiciar urmează să răspundă într-o 

procedură distinctă, decît în procedura disciplinară 

clasică realizată în temeiul şi în conformitate cu 

prevederile Codului muncii. 

Astfel, în calitate de expert judiciar, adică de 

persoană calificată care deţine dreptul de a efectua 

expertize judiciare (şi nu ca angajat al instituţiei 

publice în care activează) – expertul poate să fie 

sancţionat inclusiv cu sancţiuni pecuniare. 

 

 

 

 

 

VI. Alte obiecţii 

 

5. Nu se acceptă. 

Situaţiile indicate în cadrul obiecţiei sunt prevăzute 

de condiţiile de la lit. b) şi d) de la alin. (3) al art. 29. 

Totodată, expresia „şi de efectuare a expertizei” 

cuprinde şi celelalte cazuri reglementate la lit. a), e), 

f), g). Astfel, se constată că expresia propusă este una 
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efectuării acesteia. Spre exemplu, nedeclararea auto-recuzului de 

către expert, colectarea independentă a modelelor de comparaţie, 

utilizarea unor probe ce nu au fost prezentate de către ordonator etc. 

 

Recomandarea: Considerăm oportun completarea lit. c) la sfîrşit 

cu sintagma „şi de efectuare a expertizei”. 
 

6. La art. 51 din proiect care prevede drepturile expertului 

judiciar – 
 

Recomandarea: S e  c onsideră oportun  d e  a  completa 

articolul cu un nou alin. (4) cu următorul cuprins: 

  „(4) Expertul judiciar nu are dreptul: 

   a) să contacteze personal părţile din proces dacă acest  lucru 

pune la îndoială imparţialitatea sa; 

   b) să adune independent materiale pentru efectuarea 

expertizei.”. 

prea largă care va genera suprapuneri de prevederi 

legale.  

 

 

 

 

 

6. Se acceptă. 

  Prevederea este deja inclusă în textul normei de la 

art. 52 alin. (4). 

 

 

 

 

 

Ministru                                                                                              Vladimir GROSU 


