
EXPERTIZAREA CRIMINOLOGICĂ 

Prin expertiza (expertizarea) criminologică înțelegem o cercetare criminologică 
complexă, care constă în analiza și evaluarea actelor normative (proiectelor actelor 
normative) în scopul identificării normelor, aplicarea cărora ar aduce la apariția 
riscurilor criminogene și victimogene sau la deficiențe în prevenirea și contracararea 
criminalității. 

Această definiție operațională, formulată de noi în articolul Expertiza 
criminologică a proiectelor actelor normative [1, p. 40-44] poate fi completată 
inspirându-ne de studiile de specialitate din publicațiile la tema dată. Prezentăm unele 
definiții reprezentative ale noțiunii de expertiză criminologică, selectate în literatura de 
specialitate din spațiul ex-sovietic. 

Criminologii din Rusia, Anatolie Alexeev şi Serghei Gherasimov, consideră că 
expertiza criminologică reprezintă cercetarea legilor, proiectelor de legi, prin 
evaluarea acestora în scopul de a stabili posibilele consecințele negative a deciziilor 
luate asupra fenomenelor social – economice și de altă natură [2]. 

Sociologul belarus, Nicolae Baranovschii indică la caracterul complex al expertizei 
criminologice a proiectelor de acte normative ca o este cercetare socio-juridică şi 
criminologică complexă, evaluarea acestora cu scopul de a identifica determinantele 
normative (juridice) a criminalității, acelor care conțin riscuri criminale sau 
victimogene, adică a normelor juridice cu caracter criminogen sau victimogen, 
aplicarea practică sau executarea cărora, direct sau indirect, determină săvârșirea 
infracțiunilor, victimizarea criminală a persoanei sau împiedică punerea în aplicare a 
politicii anticrimă în societate [3, p. 68].  

Criminologii ruși, Stanislav Borodin și Victor Luneev au propus următoarea 
definiție a expertizei criminologice cu indicarea obiectivelor acesteia: expertiza 
criminologică a proiectelor de legi sau a legilor în vigoare și a altor acte normative se 
efectuează în scopul determinării lor conformității sociale în domeniul combaterii 
criminalității, pentru a identifica consecințele posibile de natură criminogenă sau 
anticriminogenă ca urmare a adoptării sau/și aplicării lor [4, p. 40-45]. 

Criminologul autohton, Bejan Octavian definește expertizarea criminologică a 
proiectelor actelor normative ca evaluarea criminologică a proiectelor de acte 
normative sub aspectul riscului de a amplifica sau suscita manifestări criminale [5, 
p.59].  

Necesitatea apariției instituției expertizării criminologice a fost una obiectivă. 
Expertiza proiectelor actelor normative constituie una dintre etapele procesului de 
legiferare, iar expertiza criminologică a proiectelor actelor normative (dar și a actelor 
normative în vigoare) reprezintă una dintre formele expertizării. Orice act normativ 
generează modificarea relațiilor sociale, și deseori legile, decretele, hotărârile adoptate 
produc un alt efect de cât cel așteptat, în multe cazuri servind drept catalizator al 
diverselor încălcări și al apariției unor noi tipuri de infracțiuni și infractori. Nu se exclud 



și situațiile când actul normativ în sine este criminal (contravine dreptului și valorilor 
general umane). Expertiza criminologică a proiectelor de legi, a programelor 
economice, sociale ar permite evitarea sau, cel puțin, diminuarea consecințelor cu 
caracter criminogen, ar permite crearea unui cadru legislativ adecvat necesităților 
dezvoltării sociale. Deci, instituția expertizei criminologice, are drept scop elucidarea şi 
înlăturarea normelor juridice cu conținut criminogen și constituie un element 
indispensabil al tehnicii legislative, un mijloc de perfecționare a legislației naționale şi o 
parte componentă a sistemului de prevenire şi de control socio-juridic al criminalităţii 
[3; 6].  

În baza studiului realizat am formulat particularitățile definitorii ale expertizei 
criminologice a proiectelor actelor normative: 
1) Este una din modalitățile expertizei, o metodă de prevenire a criminalității dar și 
una din etapele procesului de legiferare. 
2) Este o măsură de asigurare a securității criminologice a persoanei, societății, 
statului, care se realizează la una din etapele procesului de legiferare și care are drept 
scop neadmiterea adoptării normelor juridice care conțin riscuri criminogene și 
victimogene. 
3) Expertiza, ca cunoaștere empirică se realizează în limitele domeniului 
criminologiei care include: crima ca fenomen socio-juridic și fapt socio-psihologic; 
infractorul; consecințele infracțiunilor și criminalității, costul lor social; victima; 
determinantele crimei și criminalității (cauze, condiții, factori, împrejurări); legitățile 
criminalității; activitatea anticrimă. Pe lângă cunoștințele criminologice sunt necesare și 
cunoștințele tehnici juridice și de perfectare a actelor normative [7, p. 3-7]. 
4) Activitatea de expertizare se desfășoară în conformitate cu logica unei cercetării 
criminologice, cu aplicarea metodologiei de cunoaștere criminologică prin care 
înțelegem: totalitatea metodelor, tehnicilor, procedeelor și instrumentelor de cunoaștere 
a fenomenelor criminale și a regulilor de organizare și desfășurare a cercetărilor 
criminologice [7, p. 26-36]. Se aplică și acele metode prin intermediul cărora se 
realizează cercetarea în cadrul tehnicii legislative și interpretării normelor juridice [8, p. 
58-72; 9, p. 17-52]. De menționat, că metodologia expertizării criminologice este în 
dependență directă de paradigma științifică împărtășită de comunitatea criminologică, și 
în primul rând, de înțelegerea esenței criminologiei ca știință și nu în ultimul rând, de  
teoria cauzalității criminologice. 
5) Obiectul expertizei criminologice va fi evidențiat și cercetat în strânsă 
interconexiune cu domeniul criminologiei. Proiectul actului normativ (textul), care va fi 
pus în aplicare, în realitatea socială obiectivă, va fi analizat și evaluat criminologic sub 
aspectul care permite stabilirea datelor (rezultatele sondajelor, anchetelor sociologice,  
datelor statistice etc) vizând posibilele consecințe negative asupra fenomenele social-
economice, politice, demografice, ecologice etc. În alte cuvinte, se analizează și se 
evaluează prevederile normative (din proiectul actului normativ, al actului normativ în 
vigoare)  întru identificarea determinantelor juridice ale criminalității (identificarea 



riscurilor și pericolelor cu caracter criminogen și victimogen).   
6) Scopul general al cercetării criminologice, sub forma expertizării criminologice, 
este de a preveni apariția factorilor criminogeni și victimogeni și, prin urmare, 
prevenirea săvârșirii infracțiunilor. Acest scop rezultă din scopul și funcțiile 
criminologiei – asigurarea informațional-analitică și științifică a activităților de 
prevenire și contracarare a criminalității. Tot odată scopul expertizei criminologice 
trebuie să fie în concordanță cu finalitatea activității de elaborare a dreptului – 
asigurarea stabilității și siguranței în societate [8, p. 58-62], în cazul dat - adoptarea 
actelor normative care ar contribui la diminuarea fenomenului infracțional și asigurarea 
securității criminologice a societății, persoanei, statului. La concret, se va determina 
impactului posibil al actului normativ în procesul de funcționare a dreptului, asupra: 
determinantelor criminalității; tendințelor și manifestărilor calitativ - cantitative a 
criminalității; consecințelor criminalității; altor indicatori criminologici ai fenomenului 
crimă. 
7) Din scopul general reiese obiectivele expertizei criminologice: a) analiza 
defectelor, imperfecțiunilor, contradicțiilor, vidurilor actului normativ din punctul de 
vedere a stabilirii consecințelor negative a acestora asupra relațiilor sociale supuse 
reglementării; b) stabilirea normelor  care conțin riscuri criminogene sau victimogene; 
c) identificarea normelor care influențează aplicarea eficientă a politicii criminologice și 
penale în societate; d) modelarea, prognozarea și evaluarea posibilelor modificări în 
viața socială, starea și caracterul criminalității, în condițiile aplicării/executării actului 
normativ; e) pregătirea unei concluzii științific fundamentate, care va conține propuneri 
vizând excluderea normelor juridice cu caracter criminogen și victimogen. 
8) Concluzia, ca formă de exprimare a rezultatului expertizării criminologice, va 
include generalizări privind prezenţa/lipsa corelației dintre prevederile proiectului 
actului normativ cu determinantele juridice ale criminalității. 
9) Subiectul (expertul-criminolog) abilitat cu efectuarea concretă a expertizei trebuie 
să posede o pregătire criminologică fundamentală, experiență practică și abilități 
aprofundate în cercetare și analiză criminologică (deține certificarea unui centru 
criminologic).  
10) Desfășurarea expertizei criminologice a proiectelor actelor normative presupune 
anumite proceduri, care sunt condiționate de: a) valoarea socială a conținutului 
proiectului actului normativ; b) cerințele eficienței expertizării; c) particularitățile 
aplicării metodelor de cercetare; d) locul în cadrul tehnicii legislative. 
11) Expertizarea criminologică se atribuie la categoria măsurilor juridico-
organizatorice de prevenire a criminalității, dar totodată, este și o măsură de profilaxie 
generală în prevenirea criminalității. Expertiza criminologică oferă posibilități reale 
practicii prevenirii criminalității (diminuarea factorilor criminogeni negativi și 
amplificarea factorilor criminogeni pozitivi) prin folosirea potențialului criminologiei în 
procesul de elaborare și adoptare a actelor normative. Introducerea obligatorie a 
expertizei criminologice a proiectelor actelor normative ține de realizarea practică a 



tezei, precum că reducerea nivelului criminalității se poate obține nu doar prin 
intermediul activității organelor de ocrotire o ordinii de drept, organelor puterii 
executive dar şi cu implicarea nemijlocită a organului legislativ. Sub acest aspect 
implementarea expertizei criminologice a proiectelor actelor normative reprezintă un 
pas novatoriu și eficient în sistemul măsurilor sociale de prevenire a criminalității.  
În final menționăm că la aspectul criminologic al procesului legislativ, la necesitatea 
efectuării prognozelor criminologice, dar și despre necesitatea adoptării unui act 
normativ cu privire la expertiza criminologică ne-am referit în mai multe publicații. Cu 
regret, în doctrina criminologică și juridică autohtonă, cu excepția criminologilor Bujor 
Valeriu și Bejan Octavian, nimeni nu a mai abordat problema expertizei criminologice 
(vezi articolul, p.40). Totuși expertiza criminologică oferă posibilități reale practicii 
prevenirii criminalității prin folosirea potențialului potențialului criminologiei în 
procesul de elaborare și adoptare a actelor normative, de aceea considerăm oportun, dar 
și absolut necesar adoptarea Legii cu privire la expertiza criminologică, fapt ce va 
eficientiza elaborarea și aplicarea politicii criminologice și politicii penale. 
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