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REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea costurilor expertizelor
judiciare şi extrajudiciare

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Justiţiei.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect de act normativ constă în aprobarea Metodologiei de determinare a tarifelor la
serviciile prestate de instituţiile publice de expertiză judiciară. Metodologia dată determină
tarifele prestate de instituţiile publice de expertiză judiciară, structura cheltuielilor directe şi
cheltuielilor indirecte incluse în costul serviciilor, modul de calculare a tarifelor şi formulele de
calcul.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigenţele stabilite de
prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului promovează interesele experţilor judiciari. Însă reieşind din faptul că
proiectul nu este suficient justificat la compartimentul privind stabilirea tarifelor pentru
efectuarea expertizelor judiciare în zilele de repaus şi fără rînd, există riscul prejudicierii
interesul unor categorii de persoane care solicită efectuarea expertizei judiciare şi implicit a
interesului public.  

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008
potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru a
asigura posibilităţile de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasând proiectul de act normativ pe
pagina web oficială a instituţiei. Proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a Ministerului
Justiţiei, fiind posibil accesul la proiectul prenotat al cetăţenilor, asociaţiilor constituite în
corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea prezenta sau expedia
recomandări vis-a-vis de acest proiect.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

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.

Anexa nr.1
11. Expertiza materialelor şi substanţelor 11.01.
Examinarea substanţelor narcotice, psihotrope şi precursori
11.01.01
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Examinarea substanţelor narcotice şi psihotrope de origine vegetală
11.01.02 Examinarea substanţelor narcotice psihotrope de origine sintetică, a formelor
medicamentoase şi a produselor farmaceutice
11.02. Examinarea substanţelor de marcare a obiectelor aflate sub control special
11.03. Examinarea produselor petroliere şi a lubrifianţilor
11.04. Examinarea metalelor, aliajelor şi a articolelor fabricate din ele
11.05. Examinarea lacurilor şi vopselelor şi acoperirilor de vopsea
11.06. Examinarea fibrelor, materialelor fibroase şi produselor lor de ardere
11.07. Examinarea sticlei, ceramicii şi articolelor fabricate din ele
11.08. Examinarea materialelor polimerice şi a cauciucurilor
11.09. Examinarea criminalistică a lichidelor ce conţin alcool
11.09.01. Examinarea băuturilor alcoolice tari

11.09.02. Examinarea băuturilor slab-alcoolice şi a altor lichide ce conţin alcool.
11.10. Examinarea materialelor documentelor şi scrisului
11.11. Examinarea urmelor secundare ale tragerii şi a produselor împuşcăturii
11.12. Examinarea substanţelor explozive, a produselor şi urmelor de explozii
11.13. Examinarea substanţelor de provenienţă a solului
11.14. Examinarea inscripţiilor de marcare, a urmelor de ştanţare şi refacerea inscripţiilor pe
obiecte
11.15. Examinarea substanţelor necunoscute

19. Expertiza mijloacelor şi tehnologiilor informaţionale 19.01.Examinarea tehnicii de calcul şi
sistemelor informatice

19.02. Examinarea informaţiilor stocate pe purtători de informaţii
19.03. Examinarea produselor software
20. Expertiza dispozitivelor radioelectronice 20.01. Expertiza dispozitivelor radioelectronice
21. Expertiza tehnicii de securitate în muncă 21.01. Examinarea circumstanţelor accidentului
de muncă, a documentaţiei ce reflectă organizarea şi efectuarea de lucrări
21.02. Examinarea mecanismelor, utilajelor, uneltelor şi mijloacelor de protecţie
22. Expertiza psihologică 22.01. Expertiza psihologică în procesul civil

22.02. Expertiza psihologică în procesul penal

Anexa nr.2
23. Expertiza medico-legală a cadavrelor, părţilor de cadavre umane 23.01. Expertiza
cadavrelor şi părţilor de cadavre umane
24. Expertiza
medico-legală a persoanelor 24.01. Expertiza
persoanelor

25. Expertiza medico-legală în baza documentelor medicale 25.01. Expertiza în baza
documentelor, în limita competenţei specialităţii de expertiză medico-legală a cadavrelor,
persoanelor şi obiectelor biologice de origine umană
25.02. Expertiza calităţii asistenţei medicale
26. Expertiza medico-legală a obiectelor biologice de origine umană şi a corpurilor delicte
26.01. Expertiza biologică
26.02. Expertiza toxicologică
26.03. Expertiza histologică
26.04. Expertiza medico-criminalistică
26.05. Expertiza genetică
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27. Expertiza psihiatrico-legală
27.01. Expertiza psihiatrico-legală în condiţii de ambulator/staţionar
27.02. Expertiza psihiatrico-legală în baza documentelor

28. Expertiza psihiatrico-psihologică 28.01 Expertiza psihiatrico-psihologică legală în condiţii
de ambulator/staţionar
29. Expertiza clinico-psihologică 29.01.Expertiza clinico-psihologică în condiţii de ambulator
(în cauze civile şi cauze penale)
29.02. Expertiza clinico-psihologică în baza documentelor (în cauze civile şi cauze penale)
30. Expertiza psihiatrico-narcologică 30.01.Expertiza psihiatrico- narcologică în condiţii de
ambulator/staţionar

Recomandarea: Se recomandă autorului de a efectua modificările de rigoare. 

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

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
această excepţie şi pentru care tip de expertiză. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a reglementa procedura de efectuare a
expertizei judiciare în zilele nelucrătoare.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

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
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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. 

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

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”.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
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