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1 Scop şi domeniu de aplicare 

1.1 Codul de etică a expertului judiciar (în continuare - Cod) reglementează normele 
de conduită profesională ale expertului în exercitarea atribuţiilor care decurg din legislaţia 
aplicabilă experţilor judiciari.  

1.2 Scopul prezentului Cod este de a specifica standardele de integritate şi conduită 
ce trebuie respectate de experţii judiciari, prin formarea şi promovarea unei culturi 
profesionale adecvate, formarea şi educarea experţilor judiciari în spiritul acesteia, precum 
şi prevenirea abaterilor disciplinare. 

1.3 Experţii judiciari, fiind conştienţi de responsabilităţile ce le revin la întocmirea 
concluziilor ce servesc drept probe pentru înfăptuirea justiţiei, vor respecta legea, 
demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui fundamentale, ca valori supreme în societate, 
păstrînd în această activitate exigenţele etice de conduită.  

1.4 Orice persoană poate pretinde expertului judiciar respectarea normelor de 
conduită în raporturile sale cu acesta. 

2 Documente de referinţă 

SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 Cerinţe generale pentru competența laboratoarelor 
de încercări şi etalonări 

SM SR EN ISO/CEI 17000:2006 Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii 
generale 

ILAC-G19:08/2014 
Module ale procesului criminalistic 

DR-LÎ/LE-01 Cerinţe pentru acreditarea laboratoarelor de 
încercări şi etalonări 

Legea nr. 68 din 14.04.2016  Cu privire la expertiza judiciară şi statutul 
expertului judiciar 

Hotărârea Guvernului nr. 1412 din 
27.12.2016  

Cu privire la Centrul Naţional de Expertize 
Judiciare  

3 Definiţii şi abrevieri 

3.1 Definiţii 

Pentru interpretarea corectă a termenilor utilizați în prezenta procedură se utilizează 
terminologia din vocabularele indicate în capitolul „Documente de referinţă” cu 
următoarele completări: 

birou de expertiză judiciară: tip de organizare a activității de expertiză judiciară 
sub forma de birou individual de expertiză judiciară sau birou asociat de expertiză 
judiciară, în cadrul căruia îşi exercită profesia experii judiciari; 

expert judicia: persoană calificată şi abilitată, conform legii, să efectueze expertize 
şi să formuleze concluzii în specialitatea în care este autorizată, cu privire la anumite fapte, 
circumstanţe, obiecte materiale, fenomene şi procese, organismul şi psihicul uman, şi care 
este inclusă în Registrul de stat al experţilor judiciari; 

expertiză judiciară: activitate de cercetare ştiinţifico-practică, efectuată în cadrul 
procesului civil, penal sau contravenţional (denumit în continuare proces judiciar) în 
scopul aflării adevărului prin efectuarea unor cercetări metodice cu aplicarea de cunoştinţe 
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speciale şi procedee tehnico-ştiinţifice pentru formularea unor concluzii argumentate cu 
privire la anumite fapte, circumstanțe, obiecte materiale, fenomene şi procese, corpul şi 
psihicul uman, ce pot servi drept probe într-un proces judiciar; 

instituţie publică de expertiză judiciară: autoritate publică (instituţie) care este 
parte componentă a sistemului instituţiilor publice de expertiză judiciară, finanţată de la 
bugetul de stat din mijloace speciale, precum și din alte surse neinterzise de lege; 

laborator de expertiză judiciar: local sau încăpere a unei instituţii în care se 
efectuează expertiza judiciară şi care este prevăzută cu instalaţii speciale, aparate şi 
instrumente pentru realizarea cercetărilor sau este amenajată într-un alt mod, conform 
specialităţii de expertiză judiciară corespunzătoare; 

ordonator al expertizei judiciare: organul de urmărire penală, instanţa de judecată 
sau un alt participant al unui proces derulat conform legislaţiei de procedură civilă, penală 
sau contravenţională (denumită în continuare legislaţie de procedură), care are dreptul de a 
dispune sau de a solicita în mod independent efectuarea unei expertize judiciare. 

4 Descrierea activităţii 

4.1 Generalităţi 

Codul de deontologie profesională a expertului judiciar este elaborat în corespundere 
cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr.68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza 
judiciară şi statutul expertului judiciar, prevederile legislaţiei de procedură, alte acte 
normative şi acordurile internaţionale privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în 
materie civilă şi penală la care Republica Moldova este parte, precum şi prevederile 
Codului de Conduita elaborat de Reţeaua Europeană a Institutelor de Criminalistică şi a 
cerinţelor impuse de standardul sistemului de management ISO/CEI 17025, implementat 
în laboratoarele CNEJ. 

Necesitatea şi importanta unor standarde de conduită şi etică profesională şi personală 
decurge din rolul important pe care îl au experţii judiciari profesionişti faţă de justiţia 
naţională şi societate. 

4.2 Principiile deontologiei profesionale a expertului judiciar 

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, expertul judiciar se conduce de următoarele 
principii:  

a) legalitate;  
b) integritate morală;  
c) independenţă;  
d) obiectivitate şi imparţialitate; 
e) confidenţialitate;  
f) profesionalism. 

4.2.1 Legalitate 
În activitatea sa, expertul judiciar este obligat să respecte Constituţia Republicii 

Moldova, legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul activităţii expertizei judiciare şi 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
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4.2.2 Integritate morală  
Expertului judiciar îi este interzis, utilizînd calitatea de expert judiciar, să solicite sau 

să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în 
considerarea funcţiei pe care o deţine sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie.  

4.2.3 Independenţă  
În exercitarea atribuţiilor sale, expertul judiciar este independent, direct sau indirect, de 

ordonatorul expertizei, de părţi şi de alte persoane interesate în rezultatul cauzei.  
Expertul judiciar care consideră că i se cere sau că este forţat să acţioneze ilegal sau 

în contradicţie cu normele de conduită va comunica acest fapt conducătorilor săi sau va 
sesiza organul de urmărire penală competent.  

4.2.4 Obiectivitate şi imparţialitate  
Expertul judiciar realizează cercetările în baza aprecierii obiective şi complete a 

obiectelor materiale, a organismului uman, a diverselor fenomene şi procese, aplicînd 
realizările ştiinţei şi tehnicii, precum şi metodele adecvate cercetării. 

În activitatea sa, expertul judiciar nu trebuie sa admită aplicarea preconcepţiilor şi 
trebuie să fie imparţial la întocmirea raportului privind executarea lucrărilor sale. Expertul 
judiciar trebuie să adopte o atitudine nepărtinitoare faţă de orice interes personal, 
economic, politic, religios etc. 

4.2.5 Confidenţialitatea 
Expertul judiciar trebuie să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute 

cu ocazia exercitării atribuţiilor sale şi nu trebuie să divulge circumstanţele şi datele ce i-
au devenit cunoscute în urma efectuării expertizei sau în urma participării la şedinţa de 
judecată închisă, inclusiv circumstanţele ce se referă la inviolabilitatea vieţii private, de 
familie, precum şi cele care constituie secret de stat, de serviciu, comercial sau alt secret 
ocrotit de lege, cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat în mod expres în acest scop 
sau dacă are obligaţia legală de a le divulga. 

Materialul documentar privind lucrările de expertiză pot fi utilizate în vederea 
redactării unor lucrări ştiinţifice numai după soluţionarea definitivă a cauzei şi păstrînd 
anonimatul, în condiţiile legii. 

4.2.6 Profesionalism 
Expertul judiciar trebuie să-şi menţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei 

sale profesionale şi să nu efectueze decît lucrările pe care el însuşi le poate realiza, reieşind 
din competenţa sa profesională.   

Expertul judiciar trebuie să se comporte într-un mod compatibil cu buna reputaţie a 
profesiunii şi trebuie să se abţină de la orice conduită de natură să aducă atingere acestei 
reputaţii.  

4.3 Norme de conduită  

4.3.1 Expertul judiciar trebuie să manifeste maximă diligenţă şi să acorde timpul 
necesar pentru fiecare întrebare supusă examinării în vederea formulării unor concluzii 
obiective şi întemeiate. 

4.3.2 În îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, expertul judiciar trebuie să se 
abţină de la orice comportament care l-ar putea face vulnerabil la influenţe de orice natură. 

 



 

 

CNEJ  
Cod: IL/i-03 

Ediţia 2 Revizia 0 Pagina 8/12 

 

4.3.3 În cazul prezenţei circumstanţelor prevăzute la articolul 89 din Codul de 
procedură penală al Republicii Moldova sau la articolul 50 din Codul de procedură civilă 
al Republicii Moldova, despre existenţa cărora expertul judiciar cunoaşte, acesta urmează 
să se autorecuze.  

4.3.4 Expertul judiciar trebuie să demonstreze o atitudine respectuoasă în 
raporturile cu ordonatorii expertizei, cu participanţii la proces, precum şi cu colegii. 

4.3.5 La efectuarea expertizelor în comisie sau a expertizelor complexe, expertul 
judiciar este obligat să întreţină relaţii bazate pe responsabilitate, egalitate în drepturi, 
respect reciproc, colaborare cu ceilalţi experţi participanţi la expertiză. 

 
 

4.3.6 Expertului judiciar îi este interzis să se expună asupra întrebărilor adresate 
anterior întocmirii raportului de expertiză.   

4.3.7 Pe parcursul desfăşurării activităţii sale, expertul judiciar are obligaţia să-şi 
menţină la nivel înalt şi să-şi perfecţioneze în mod continuu cunoştinţele, competenţele şi 
abilităţile sale profesionale prin participarea activă la seminare de instruire, ateliere de 
lucru, întîlniri cu specialişti în domeniu, conferinţe, prin studierea literaturii naţionale şi 
internaţionale din domeniul expertizei judiciare, în scopul executării adecvate a 
obligaţiunilor sale profesionale.  

4.3.8 Expertul judiciar, în activitatea sa, va adopta o conduită şi o vestimentaţie care 
să nu discrediteze integritatea sa profesională şi morală şi să nu prejudicieze imaginea 
instituţiei pe care o reprezintă.   

4.4 Incompatibilităţi, restricţii şi exigenţe de serviciu  

4.4.1 Expertul judiciar nu îşi poate desfăşura activitatea concomitent ca angajat al 
instituţiei publice de expertiză şi în cadrul unui birou de expertiză, chiar dacă formele de 
organizare a activităţii sale vizează specializări diferite de expertize.  

4.4.2 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; 
c) să comunice altcuiva rezultatele expertizei, cu excepţia ordonatorului expertizei; 
d) să distrugă obiectele examinate ori să le modifice substanţial caracteristicile fără 

consimţămîntul scris al ordonatorului expertizei cu excepţia cazurilor cînd acest fapt este 
prevăzut de metodicile de examinare (tragerile experimentale, dezamorsarea dispozitivelor 
explosive, dezasamblarea plombelor şi lacatelor, etc.); 

e) să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, 
care îi sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor sau altor persoane fizice şi 
juridice, care îi pot influenţa imparţialitatea în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

4.4.3 Expertul judiciar este obligat: 
a) să efectueze expertiza în termenii stabiliţi; 
b) să comunice rezultatele expertizei doar ordonatorului expertizei; 
c) să asigure integritatea maximă a obiectelor şi materialelor examinate; 
d) să efectueze cercetări complete, în baza cărora să prezinte concluzii întemeiate şi 

obiective; 
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e) să se prezinte în faţa ordonatorului expertizei pentru a da explicaţii cu privire la 
conţinutul raportului de expertiză; 

f) să se abţină de la efectuarea expertizei în cazul în care există temeiuri, conform 
legislaţiei de procedură; 

g) să se opună şi să nu admită orice încercare de exercitare a influenţei asupra sa în 
scopul întocmirii raportului de expertiză în favoarea unuia dintre participanţii la proces sau 
în interesul altor persoane; 

h) să nu divulge informaţiile de care a luat cunoştinţă în legătură cu efectuarea 
expertizei; 

i) să informeze ordonatorul expertizei despre efectuarea acesteia şi disponibilitatea 
de a preda raportul de expertiză, obiectele şi materialele transmise pentru efectuarea 
examinării; 

j) să refuze efectuarea expertizei doar în condiţiile prevăzute de legislaţia în 
vigoare. 

4.5 Conduita în viaţa privată. Restricţiile în afara executării atribuţiilor de 

serviciu 

4.5.1 În viaţa privată expertul judiciar:  
a) nu trebuie să compromită integritatea, probitatea şi imparţialitatea sa sau a 

instituţiei/biroului prin activităţile din viaţa privată;  

b) se va comporta în modul în care să promoveze şi să menţină încrederea societăţii 
în profesia lui;  

c) nu va utiliza nici o informaţie de care a luat cunoştinţă în legătură cu activitatea 
sa pentru a promova nejustificat propriile lui interese sau interesele altora;  

d) nu va accepta cadouri, beneficii, recompense sau semne de ospitalitate de la terţe 
persoane sau să îndeplinească unele însărcinări care ar putea fi percepute drept 
compromiţând integritatea, probitatea şi imparţialitatea lui ca expert judiciar.  

4.5.2 În afara orelor de serviciu expertul judiciar trebuie:  
a) să dispună de un comportament ireproşabil care ar păstra şi ar consolida încrederea 

populaţiei în imparţialitatea şi prestigiul activităţii instituţiei de expertiză;  

b) să respecte drepturile şi libertăţile cetăţenilor stabilite în Constituţie, legislaţia 
naţională şi normele dreptului internaţional;  

c) să se abţină de la comentariile acţiunilor superiorilor săi, să nu difuzeze informaţii 
despre personalitatea lor;  

d) să se comporte în familie şi în societate adecvat regulilor unanim recunoscute de 
convieţuire, pentru a se bucura de stimă şi respect şi pentru a nu defăima funcţia de expert 
judiciar. 

4.6 Practicile lipsite de etică şi profesionalism în activitatea expertului judiciar 

4.6.1 Se consideră ca exemple prezentate şi nu acoperă toate aspectele: 
a) în cadrul efectuării expertizei, expertul nu cercetează toate obiectele sau nu 

răspunde la toate întrebările înaintate, fără să menţioneze motivul; 
b) în cazul formulării concluziilor nu explică din punct de vedere ştiintific toate 

argumentele care au stat la baza concluziei; 
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c) efectuează expertize pe care nu are dreptul să le efectueze; 
d) acceptă efectuarea expertizei pentru care are un interes propriu; 
e) încalcă metodele, procedurile de efectuare a expertizei sau evită de a folosi 

mijloacele tehnice speciale din dotare; 
f) permite utilizarea semnăturii unui expert care nu a lucrat efectiv la expertiza 

numită în comisie; 
g) prezintă rapoarte separate la dispunerea efectuării expertizei în comisie a doi sau 

mai mulţi experţi, în cazul în care urmează a emite un raport comun; 
h) în cazul emiterii unui raport comun lipsesc unele semnături sau acestea sunt 

aplicate pentru compartimentul în privinţa căruia expertul nu deţine competenţe 
profesionale; 

i) formulează concluzii asupra unui obiect al expertizei, fără a face cercetări 
complete şi analiza toate datele; 

j) prezintă greşit (uneori voit) date în vederea experienţei şi calificării profesionale 
în raportul de expertiză; 

k) afirmă, garantează sau insinuează faptul că expertiza ar putea fi efectuată conform 
intereselor uneia dintre părţile din proces; 

l) în cazul în care unui expert i se cere o analiză asupra unui raport de expertiză 
elaborat de alţi experţi, este lipsită de etică denigrarea muncii acestora; părerile exprimate 
nu se vor referi la rezultatele obţinute, ci la respectarea standardelor, procedurilor de lucru 
şi metodicilor de examinare recunoscute; 

m) exprimarea publică a unor opinii despre profesionalismul, experienţa, calitatea 
rapoartelor de expertize a unor experţi judiciari; 

n) solicită sau acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, 
destinate personal lui sau altor persoane. 

4.7 Răspunderea expertului judiciar 

4.7.1 Pentru încălcarea prevederilor legislaţiei cu privire la expertiza judiciară, unor 
norme ale Codului deontologic, pentru pagubele materiale pricinuite, contravenţiile sau 
infracţiunile săvîrşite în timpul serviciului sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale, 
expertul judiciar poartă răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după 
caz. 

4.7.2 Constituie încălcarea de către expertul judiciar a prevederilor legislaţiei cu 
privire la expertiza judiciară şi abateri de la normele Codului deontologic: 

a) neprezentarea raportului de expertiză judiciară în termenul stabilit fără motive 
întemeiate; 

b) refuzul nemotivat de a efectua expertiza judiciară; 
c) neprezentarea expertului, legal citat, la chemarea organului judiciar pentru a da 

lămuriri asupra raportului de expertiză;  
d) obţinerea de profituri necuvenite sau primirea mai mult decît taxa legal stabilită; 
e) darea de concluzii false, ori nu spune tot ceea ce ştie referitor la împrejurările 

asupra cărora a fost întrebat;  
f) nerespectarea secretului profesional; 
g) săvîrşirea unor fapte care aduc atingere onoarei şi probităţii profesionale ori 

bunelor moravuri; 
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h) tergiversarea sistematică şi atitudinea negligentă în activitatea de efectuare a 
expertizei judiciare; 

i) efectuarea unei expertize judiciare într-un domeniu în care nu deţine calificarea 
de expert judiciar; 

j) refuzul nejustificat de a îndeplini obligaţiile profesionale, conflict de interese şi 
restricţii stabilite prin lege;  

k) constatarea săvîrşirii unor acţiuni ilegale ale expertului judiciar la obţinerea 
licenţei; 

l) efectuarea de expertize judiciare în perioada de suspendare a activităţii. 

NOTE: 
1. Experţii nu vor răspunde pentru simplele erori sau anumite inexactităţi cuprinse în 

raportul de expertiză, dacă se constată că au fost de bună credinţă.  
2. Dacă concluziile expertului sunt determinate de o vină penală, acesta va răspunde 

conform prevederilor Codului penal. 
3. Dacă concluziile sunt greşite datorită lipsei de competenţă sau superficialităţii 

expertului, nu va răspunde penal, ci disciplinar. 

4.7.3 Sancţiunile disciplinare aplicate expertului judiciar 
Pentru comiterea abaterilor de la Codul de deontologie profesională, expertului 

judiciar îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:  
a) avertisment; 
b) mustrare; 
c) amendă în mărime de la 30 pînă la 50 de unităţi convenţionale; 
d) suspendarea activităţii de expert judiciar pe o perioadă de pînă la 6 luni; 
e) retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de expert judiciar. 
La aplicarea sancţiunii disciplinare se ţine cont de gravitatea abaterii expertului, de 

circumstanţele în care a fost comisă aceasta, de activitatea şi comportamentul expertului 
judiciar. 

4.7.4 Procedura de tragere la răspunde a expertului judiciar 
Expertul judiciar poate fi tras la răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiunilor sale 

profesionale, abaterilor de la Codul de deontologie profesională de către Comisia de 
disciplină a experţilor judiciari, constituită pe lîngă Ministerul Justiţiei conform 
procedurilor prevăzute de Legea nr. 68 din 14.04.2016 privind expertiza judiciară şi 
statutul expertului judiciar, legislaţia de procedură a Republicii Moldova. 

4.8 Dispoziţii finale 

Dispoziţiile prezentului Cod fac parte din condiţiile de muncă ale expertului judiciar 
începînd cu momentul în care acesta a atestat faptul luării de cunoştinţă cu prevederile 
Codului şi şi-a asumat obligaţia să le execute.  

Şefii laboratoarelor sunt responsabili pentru difuyarea prezentui document angajaţilor 
din suborine şi organizarea instruirilor pentru însuşirea şi respectarea prevederilor acestuia. 

4.9 Responsabilităţi 

Directorul  

• aprobă prezenta procedură; 
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• alocă resursele necesare pentru instruirea personalului referitor la cerinţele acestui 
Cod; 

• dispune sancţiunile disciplinare aplicate expertului judiciar. 

Managerul calităţii: 

• desemnează persoana responsabilă pentru elaborarea prezentului Cod; 
• ţine sub control Codul, introduce modificările şi completările necesare. 

Şefuii laboratoarelor: 

• aduc la cunoştinţa experţilor judiciari prezentul Cod; 
• organizează instruirea personalului la cerinţele prezentului Cod. 

Experţii judiciari: 

• respectă prevederile preyentului Cod. 

5 Documente conexe 
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