
NOTĂ INFORMATIVĂ  
privind aprobarea Metodologiei de determinare a costului expertizei judiciare 

efectuate de Centrul Naţional Anticorupţie  
        

     1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului           Necesitatea care a condiţionat elaborarea Metodologiei de estimare a costului 
lucrării expertizei judiciare rezidă din prevederile legislaţiei în vigoare, în special ale 
art.6 lit.f) al Legii cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie nr.1104/2002 potrivit 
cărora Centru este în drept să efectueze expertiza judiciară, ale art.12 alin.(5) al Legii 
cu privire la expertiza judiciară, tehnico-ştiinţifice şi metodică legale nr.1086/2000 
care stipulează că subdiviziunile de expertiză judiciară ale Centrului efectuează 
expertiza judiciară în conformitate cu propriile regulamente, precum şi ale art.228 din 
Codul de procedură penală privind compensarea cheltuielilor suportate de către 
expert. Potrivit art.149 CPP şi art.149 CPC dacă instanţa sau instituţia nu desemnează 
expertul judiciar, acesta poate fi ales şi de către părţi. 
 
        2. Gradul de compatibilitate a proiectului cu cadrul normativ naţional şi cu 
legislaţia comunitară        Proiectul de act normativ vine între executarea Legii cu privire la Centrul 
Naţional Anticorupţie nr.1104/2002, Legii cu privire la expertiza judiciară, tehnico-
ştiinţifice şi metodică legale nr.1086/2000 şi Codului de procedură penală şi Codul de 
procedură civilă. De asemenea, proiectul este elaborat în conformitate cu Legea 
nr.317/2003 cu privire la actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale. 
 
 3. Principalele prevederi şi elemente noi ale proiectului  La etapa actuală Centrul nu dispune de o Metodologie care ar estima valoarea 
unei expertize, însă potrivit procedurii penale procurorul solicită în cadrul urmării 
penale de la expert suma cheltuielilor care urmează să fie recuperată în instanţa de 
judecată. Situaţia este identică şi în cazul procedurii civile. Din acest considerent, 
valoarea acestor cheltuieli se determina prin aplicarea analogică a tarifelor prevăzute 
de Ministerul Afacerilor Interne (conform Hotărârii de Guvern nr.896/2014) şi a 
Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei (conform 
Hotărârii de Guvern nr.1052/2006).  
         Considerăm că din punct de vedere procedural şi organizaţional, Centrul trebuie 
să dispună de propriul mecanism de calculare a cheltuielilor care sunt incluse în costul 
lucrărilor de expertiză, întrucât suma determinată în nomenclatoarele instituţiilor 
publice invocate mai sus diferă una de alta. Astfel, această diferenţă ţine de faptul că 
în costul unei expertize judiciare se includ cheltuieli directe (retribuirea muncii, 
contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală, costuri ale reactivelor, materialelor şi serviciilor primite), 
cheltuieli indirecte (cheltuieli pentru întreţinerea activităţii subdiviziunii expertiză 
judiciară a Centrului Naţional Anticorupţie) şi cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe 



aflate la balanţa instituţiei. De asemenea, costul lucrării de expertiză este determinat şi 
de normele de timp acordate pentru fiecare lucrare în parte. 
 
        4. Fundamentarea economico-financiară          Punerea în aplicare a prevederilor proiectului nu va genera careva cheltuieli 
suplimentare de la bugetul de stat.   
 
 5. Impactul proiectului     Implementarea prevederilor vor contribui la eficientizarea organizării activităţii 
în domeniul expertizei judiciare, precum şi la acumularea veniturilor în bugetul de stat 
în urma recuperării cheltuielilor în baza deciziei instanţei de judecată.    
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