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REZUMAT 

Expertiza proiectelor actelor normative reprezintă o etapă obligatorie și importantă a 

procesului de elaborare a actului normativ, iar expertiza criminologică constituie una dintre 

formele acestei expertize. În acest articol autorii analizează practica statelor din cadrul 

CSI/Comunitatea Statelor Independente – în continuare CSI/ care reglementează expertiza 

criminologică a proiectelor actelor normative. Se face deosebire între expertiza anticorupție și 

expertiza criminologică a proiectelor actelor normative. Se propune adoptarea unei legi cu 

privire la expertiza criminologică. 

Cuvinte-cheie: expertiză criminologică, expertiza anticorupție, state CSI, proiect de act 

normativ.  

 

ABOUT CRIMINAL EXPERTISE IN CIS STATES 

 

SUMMARY 

The expertise of normative acts projects represents a stage of the mandatory and important 

stage of the drafting of normative acts, and criminal expertise is one of the forms of this expertise. 

In this article the authors highlight the CIS states that regulate the criminological expertise of 

draft normative acts. A distinction is made between anticorruption expertise and criminological 

expertise of normative acts projects, the former being a component part of the second. It is 

proposed to adopt a law on criminological expertise. 

Keywords: criminological expertise, anti-corruption expertise, CIS states, draft normative 

act. 

Introducere. Crearea unui sistem eficient de reglementare juridică constituie una dintre 

sarcinile de bază a statului de drept. După destrămarea URSS calitatea sistemului național de 

reglementare juridică s-a redus, ceea ce a sporit procesele sociale cu caracter corupțional. În 

vederea creșterii calității legislației, în general, și contracararea fenomenului infracțional și 

corupției, în special, au fost întreprinse o serie de măsuri îndreptate spre lichidarea lacunelor și 

coliziunilor, perfecționarea activității organului legislativ etc. 
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Una dintre măsurile de eficientizare a legislației constituie retușarea mecanismului de 

prognozare a urmărilor adoptării actelor normative, prin intermediul cărora se decide necesitatea 

adoptării proiectelor actelor normative.  

Scopul studiului constă în argumentarea necesității și importanței expertizei criminologice 

a proiectelor actelor normative prin prisma stabilirii locului acesteia în procesul de legiferare a 

unor state membre CSI.  

Actualitatea temei. În condițiile edificării statului de drept și democratic un rol important 

în vederea contracarării fenomenului criminalității și a corupției, în special, îl are activitatea de 

legiferare. Prin crearea unui sistem legislativ eficient și calitativ se contribuie, în mod substanțial, 

la eliminarea factorului criminogen. Iar expertiza criminologică a proiectelor actelor normative 

reprezintă una dintre etapele acestui proces, or prin intermediul expertizei criminologice sunt 

identificați și eliminați factorii criminogeni și de coruptibilitate.  

Metode aplicate și materiale utilizate. În procesul studierii și elaborării acestui studiu 

științific am utilizat metoda comparativ-juridică, istorică, logică, investigarea științifică. În 

calitate de materiale de lucru au folosit lucrările și publicațiile științifice ale autorilor de peste 

hotare, legislația statelor membre CSI și a Republicii Moldova cu privire la expertiza 

criminologică a proiectelor actelor normative.  

Rezultate obținute și discuții. Una dintre formele de prognozare a urmărilor adoptării 

actelor normative este expertiza criminologică, care constă în elucidarea dispozițiilor cu caracter 

criminogen, or adoptarea acestora ar favoriza săvârșirea infracțiunilor și creșterea nivelului 

criminalității în societate. Astfel, stabilirea și aplicarea practică a expertizei criminologice este 

condiționată de necesitatea de ridicare a calității actelor normative adoptate, la fel, constituie o 

măsură de „clădire” a sistemului anticorupțional al statului.  

Cu privire la necesitatea expertizei criminologice în Republica Moldova ne-am referit încă 

acum 23 de ani, menționând că una din premisele eficientizării activității anticrimă îl constituie și 

expertiza criminologică a proiectelor actelor normative [1]. Ordinea și modalitatea de efectuare a 

expertizei actelor normative privind evaluarea coruptibilității prevederilor legale nu sunt 

reglementate în majoritatea statelor europene. Unele state, precum Spania, Portugalia, Polonia, 

indică, în regulamente, posibilitatea unei expertize juridice.  

Astfel, în p. 3 art. 34 al Regulamentului Seimului polonez prevede posibilitatea 

redirecționării proiectului actului normativ spre efectuarea expertizei, dacă nota informativă nu 

conține informații vizând îndeplinirea acesteia la etapa elaborării. În cadrul expertizei juridice are 

loc și evaluarea anticorupțională a prevederilor actului normativ [1/1]. În acest sens, în cadrul 

mesei rotunde din iunie 2008, în Duma de Stat a Federației Ruse, expertul Consiliului Europei, 
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Simon Goddard /Marea Britanie/ a menționat că: “Marea Britanie nu are nimic din ceea ce ați 

vorbit la capitolul evaluarea riscurilor în cazul elaborării legislației. Nicio denumire asemănătoare 

nu veți găsi. Totuși, persistă anumite procese, care, în viziunea noastră, contribuie la identificarea 

riscurilor de coruptibilitate” [2, p. 61-68]. Acest fapt, considerăm, se explică prin aceea, că 

expertiza anticorupție și expertiza criminologică constituie un instrument juridic de prevenire a 

fenomenului corupției în statele unde acest fenomen persistă, altfel spus, în țările în curs de 

dezvoltare, cum este cazul Republicii Moldova, unele state CSI, foste republici socialiste, unele 

state din Asia și Africa etc. 

La a 20-a ședință plenară interparlamentară a statelor membre CSI, în anul 2003, a fost 

adoptată „Legea model privind expertiza științifică și tehnică”, care reglementează relațiile, care 

apar în procesul efectuării expertizei științifice și tehnice, este stabilit obiectul supus expertizării 

obligatorii, la fel, au fost determinate drepturile și obligațiunile clienților și a executorilor 

expertizei științifice și tehnice [3]. Totuși, în pofida legii sus-menționate, statele CSI abordează 

individual expertizarea proiectelor actelor normative, iar „lider” în ceea ce privește stabilirea 

temeiurilor juridice a expertizei criminologice este Republica Belarus. Anume Belarus este 

primul stat din spațiul exsovietic care, la nivel legislativ, a reglementat expertiza criminologică a 

proiectelor actelor normative. 

Reglementarea juridică a expertizei criminologice în Republica Belarus și-a găsit reflectare 

atât la nivel de lege, cât și la nivelul actelor normative subordonate legilor.  

Legea Republicii Belarus „Privind actele normative” nr. 361-3 din 10 ianuarie 2000 [4] 

prevede în capitolul 12, posibilitatea efectuării expertizei criminologice a proiectelor actelor 

normative la etapa elaborării proiectului. Conform alin. 3 art. 49 din „Legea privind actele 

normative” proiectului actului normativ va fi supus expertizei juridice obligatorii, dar, totodată, 

poate fi suspus și altei expertize: а) financiare; b) economice; c) ecologice; d) criminologice. Art. 

49.1 din Legea privind actele normative prevede, că Președintele Republicii Belarus determină 

cazurile, în prezența cărora se va desfășura expertiza criminologică a proiectelor actelor 

normative, precum și stabilește ordinea desfășurării acesteia. Instituția expertizei criminologice în 

Republica Belarus a fost instituită legislativ în anul 2004 prin Legea Republicii Belarus „Privind 

introducerea unor modificări și completări în actele normative ale Republicii Belarus”nr. 321–З 

din 01 noiembrie 2004 [5]. Legea prevede efectuarea expertizei criminologice a proiectelor 

decretelor și dispozițiilor Președintelui Republicii Belarus; proiectelor legilor, introduse în 

Camera Reprezentanților Adunării Naționale a Republicii Belarus; modificările și/sau 

completările actelor normative, proiectelor actelor normative ale Consiliului de Miniștri, 

ministerelor, altor organe ale administrației de stat, Băncii Naționale a Republicii Belarus; 

organelor de autoadministrare locală. 
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În conformitate cu prevederile Legii expertiza criminologică este obligatorie pentru 

proiectele actelor normative care reglementează relațiile sociale în domeniul economico-financiar, 

cel al serviciului public, activității judiciare, asistența socială, ocrotirea sănătății, educație, 

protecția mediului înconjurător și folosirea rațională a resurselor naturale. 

Începând cu anul 2004, în Republica Belarus, la nivel legislativ a fost stabilit: 

- locul expertizei criminologice în cadrul procesului normativ; 

- obiectul expertizei criminologice; 

- subiectul efectuării expertizei criminologice; 

- ordinea de efectuare și riscurile de coruptibilitate. 

Ordinea efectuării expertizei criminologice a proiectelor actelor normative a fost stabilită în 

Instrucțiunea privind ordinea desfășurării expertizei criminologice a proiectelor actelor normative, 

aprobată prin Decretul Președintelui Republicii Belarus nr. 244 din 29 mai 2007[6]. Ulterior, în 

vederea îmbunătățirii instituției expertizei criminologice a proiectelor actelor normative, 

Președintele Republicii Belarus, a adoptat Decretul nr. 230 „Privind măsurile de perfecționare a 

expertizei criminologice” din 6 iunie 2011[7], în conformitate cu care, din data de 01 ianuarie 

2012 expertizei criminologice vor fi suspuse un cerc mai mare de acte normative, și anume 

proiectele actelor normative al Comitetului de Control, Serviciului de administrare al 

Președintelui Republici Belarus etc. 

În Instrucțiunea privind procedura desfășurării expertizei criminologice a proiectelor actelor 

normative a fost definită expertiza criminologică, ceea ce permite evidențierea semnelor esențiale 

ale acesteia, și anume: 

1. obiectul expertizei criminologice îl constituie proiectele actelor normative ale Republicii 

Belarus; 

2. expertiza criminologică se desfășoară în scopul identificării normelor, aplicarea cărora 

implică apariția urmărilor criminogene; 

3. rezultatul expertizei criminologice constă în excluderea factorilor criminogeni în 

domeniile: а) economico-financiar; b) activitatea organelor de drept; c) serviciul public; d) 

asistența socială; e) sănătate; f) educație; g) ocrotirea mediului ambiant; h) utilizarea rațională a 

resurselor naturale, alte domenii ale relațiilor sociale [8]. 

În procesul desfășurării expertizei criminologice se prognozează posibilele riscuri 

criminogene în urma aplicării actelor normative; sunt elaborate propuneri științific întemeiate 

privind excluderea lacunelor în textul legal; pentru a elimina și factorii de risc de coruptibilitate.  

Instrucțiunea privind procedura desfășurării expertizei criminologice a proiectelor actelor 

normative a Republicii Belarus prevede că expertiza criminologică a proiectelor actelor normative 

este efectuată: 
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   а)  ulterior efectuării expertizei juridice obligatorii a proiectelor actelor normative; 

b) anterior prezentării proiectului actului normativ Președintelui Republicii Belarus; 

c) după introducerea modificărilor și/sau completărilor în proiectul actului normativ 

în cadrul ședințelor Camerei Reprezentanților al Adunării Naționale a Republicii Belarus. 

Expertiza criminologică a proiectelor actelor normative se efectuează în termen de o lună, 

iar uneori, în regim de urgență, în termen de 3 zile. 

În Instrucțiunea privind procedura desfășurării expertizei criminologice a proiectelor actelor 

normative a Republicii Belarus sunt incluse cerințele vizavi de Concluziile expertului, la fel, sunt 

stabilite urmările unei Concluzii negative față de un proiect de act normativ.  

Președintele Republicii Belarus, prin decretul său, a împuternicit Procurorul General să 

elaboreze, în termen de patru luni, recomandările metodice privind desfășurarea expertizei 

criminologice a proiectelor actelor normative [8]. Prin ordinul Procurorului General al Republicii 

Belarus nr. 46 din 13 decembrie 2011 au fost aprobate Recomandările metodice privind 

desfășurarea expertizei criminologice a proiectelor actelor normative.  

Recomandările metodice prevăd clasificarea riscurilor de coruptibilitate, care se pot ivi în 

rezultatul elaborării unui proiect de act normativ, și sunt legate de: 

a) neadaptarea socială, metode și forme controversate de reglementare juridică; 

b) obiectul și latura subiectivă a componențelor faptelor, condițiile și geneza apariției lor; 

c) interesele controverse ale subiectelor relațiilor juridice, drepturile și obligațiile acestora, 

la fel și ordinea de realizare și execuție; 

d) lipsa mecanismului social, economic și organizatorico-juridic de realizare a proiectului 

actului normativ, la fel și lipsa controlului privind executarea dispozițiilor legale; 

e) stabilirea răspunderii juridice, ordinea aplicării și executării acestora. 

Metodele aplicate în procesul desfășurării expertizei criminologice a proiectului actului 

normativ, la fel, au fost stabilite în Recomandările metodice, acestea fiind: а) sistemică; b) 

comparativă; c) istorică; d) formală; е) modelarea; j) evaluarea experților; h) analiza datelor 

statistice și a practicii judecătorești, precum și alte metode generale și speciale de cercetare a 

fenomenului juridic.  

Expertiza criminologică a proiectelor actelor normative este desfășurată de către Centrul 

național de proiectare a actelor normative de pe lângă Președintele Republicii Belarus, iar în 

cazul decretelor și dispozițiilor Președintelui Republicii Belarus și a deciziilor Guvernului – de 

către Ministerul Justiției al Republicii Belarus. 

Expertiza criminologică se încheie prin elaborarea unei Concluzii, care conține descrierea 

cercetării efectuate, concluziile privind prezența/lipsa normelor, aplicarea cărora implică apariția 
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riscurilor de coruptibilitate; propunerile și recomandările privind excluderea/înlăturarea 

lacunelor care ar contribui la apariția unui risc criminogen. Concluzia este expediată organului 

de stat, care a solicitat efectuarea expertizei criminologice a proiectului actului normativ.  

Un alt stat unde găsim referințe la expertiza criminologică este Republica Kazahstan. 

Inițial, expertiza criminologică a proiectelor actelor normative în Kazahstan a fost prevăzută în 

anul 1998 prin „Legea privind actele normative” [9], care prevedea posibilitatea efectuării 

expertizei criminologice ca una dintre formele expertizei științifice a proiectului actului 

normativ. Actualmente, în Kazahstan este în vigoare „Legea privind actele normative” nr. 480-

V din 06 aprilie 2016[10], care în art. 30, cap. 6 prevede expertiza științifică a proiectelor actelor 

normative, expertiza criminologică fiind una dintre formele acesteia.  

Necesitatea introducerii expertizei criminologice a proiectelor actelor normative a fost 

reflectată încă în anul 2002 în Concepția politicii juridice a Republicii Kazahstan [11], 

actualmente abrogată, dar și în Concepția politicii juridice a Republicii Kazahstan pentru anii 

2010-2020 [12], conform căreia expertiza criminologică se efectuează în scopul identificării 

indicilor, care direct sau indirect, creează premise favorabile pentru comiterea infracțiunilor și 

contravențiilor.  

Astfel, constatăm că expertiza criminologică a proiectelor actelor normative în Republica 

Kazahstan se află la etapa incipientă, fiind determinat locul expertizei criminologice în procesul 

normativ și obiectul supus expertizării, însă nu sunt determinate scopul, sarcinile și principiile 

desfășurării expertizei criminologice. La fel, nu este stabilit subiectul organizării și desfășurării 

expertizei criminologice.  

În acest sens, criminologul kazah Г. Р. Рустемова [13, p. 43-45] propune de a adopta o lege 

a Republicii Kazahstan „privind expertiza științifică (criminologică) a proiectelor de legi și altor 

categorii de acte normative”. 

În Federația Rusă termenul „expertiza criminologică” a fost introdus în circuitul 

criminologic și juridic încă la începutul anilor 90. În anul 1992 prin Hotărârea Congresului 

Federației „Privind starea legalității, lupta cu criminalitatea și corupția”, Sovietul Federației Ruse 

urma să stabilească, conform p. 3 al dispoziției, ordinea desfășurării expertizei criminologice 

obligatorii a proiectelor actelor normative și a altor decizii a organelor de stat [14]. În acest sens, 

președintele Asociației de Criminologie din Federația Rusă А. И. Долгова a elaborat și a prezentat 

spre aprobare proiectul legii federale „Despre expertiza criminologică a proiectelor actelor 

normative”[15, p. 390-393], iar mai târziu, în anul 2000, același autor a elaborat un al doilea 

proiect de lege „ Despre expertiza criminologică”, fiind definită noțiunea de expertiză 

criminologică, a determinat scopul desfășurării expertizei criminologice, a fost stabilit obiectul și 

subiectul care urmează să desfășoare expertiza criminologică. În opinia autorului, conform 
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proiectului de lege federală, urmează a fi supuse expertizei criminologice atât proiectele actelor 

normative, cât și legile deja intrate în vigoare. Inițiativa profesorului А. И. Долгова a fost 

susținută și de alți autori [16; 17, p. 40-45; 18; 19, p. 7-21; 20, p. 113-115], însă, expresie 

legislativă expertiza criminologică nu „a îmbrăcat”. Legiuitorul rus a considerat oportun, eficient 

și suficient desfășurarea expertizei anticorupție prin adoptarea legii federale nr. 172-FZ din 17 

iulie 2009 „Privind expertiza anticorupție a actelor normative și a proiectelor actelor normative” 

[20a], care a intrat în vigoare la 02 august 2009. Art. 3 din lege această prevede că metodologia și 

ordinea desfășurării expertizei anticorupție va fi determinată de Guvernul Federației Ruse, care, 

ulterior, prin Decizia nr. 96 din 26 februarie 201 [21] a aprobat metodologia și ordinea desfășurării 

expertizei anticorupție a legilor și proiectelor actelor normative.  

Legea Federației Ruse „Privind expertiza anticorupție a actelor normative și a proiectelor 

actelor normative” conține trei tipuri de factori de coruptibilitate: 1) care stabilesc, neîntemeiat, 

competențe largi; 2) care permit aplicarea nejustificată a excepției; 3) care conțin cerințe neclare, 

incerte față de cetățeni sau organizații.  

Cercul de subiecte care pot desfășura expertiza anticorupție este vast, ceea ce permite 

evidențierea a trei tipuri de expertize, în dependență de subiect (internă, externă, independentă). 

Expertiza internă a actelor normative și a proiectelor actelor normative se efectuează de organele, 

persoanele cu funcții de răspundere care emit aceste acte. Expertiza externă se efectuează de către 

organele procuraturii. Expertiza independentă reprezintă una dintre varietățile expertizei externe. 

Se efectuează de către cetățeni, asociațiile de cetățeni, persoane juridice acreditate în acest sens 

de Ministerul Justiției al Federației Ruse. Obiectul expertizei, în temeiul Legii „Privind expertiza 

anticorupție a actelor normative și a proiectelor actelor normative”, îl reprezintă actele normative 

și proiectele actelor normative emise de organele puterii de stat și organele autoadministrării 

publice locale. 

În Republica Tadjikistan nu este prevăzută expertiza criminologică, ci doar expertiza 

anticorupție a proiectelor actelor normative, iar modalitatea și ordinea efectuării expertizei 

anticorupție a fost stabilită în Strategia privind contracararea corupției pentru anii 2008-2012, în 

decretul Președintelui Republicii Tadjikistan nr. 864 „Privind măsurile suplimentare privind 

contracararea corupției” și decizia Guvernului din 02 septembrie 2010 „Privind aprobarea 

Planului de măsuri privind asigurarea executării măsurilor suplimentare de contracarare a 

corupției în Republica Tadjikistan pentru anii 2010-2012” [22]. Ulterior, a fost elaborat și suspus 

discuțiilor publice proiectul actului normativ al Republicii Tadjikistan „Privind expertiza 

anticorupție a actelor normative și a proiectelor actelor normative”, care prevede evaluarea 

factorului de coruptibilitate al prevederilor proiectului actului normativ, la fel stabilește obiectul, 

principiile desfășurării expertizei, precum și posibilitatea cetățenilor de a efectua expertiza din 
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cont propriu. La data de 28 decembrie 2012 această lege a fost adoptată și este valabilă și 

actualmente [23].  

În Strategia Națională anticorupție pentru anii 2011-2015 din Ucraina, aprobată prin 

decretul Președintelui din 21 octombrie 2011 era stabilită definitivarea expertizei anticorupție prin 

implementarea unei metodici etapizate de evaluare a riscurilor de coruptibilitate în legislație. Un 

alt instrument juridic în lupta cu fenomenul corupției a fost și Hotărârea Guvernului Ucrainei din 

28 noiembrie 2011 privind publicitatea proiectelor actelor normative și desăvârșirea 

mecanismului de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor actelor normative. Actualmente, 

în Ucraina acționează norma legală prevăzută la art. 15 din Legea Ucrainei nr. 3206-VI din 7 

aprilie 2011 „Privind principiile de prevenire și contracarare a corupției” [24], care stabilește că 

subiectul abilitat cu dreptul de efectuare a expertizei anticorupție este Ministerul Justiției; sunt 

supuse expertizării anticorupție proiectele actelor normative, actele emise de președintele 

Ucrainei, proiectele actelor normative elaborate de Cabinetul Miniștrilor, ministere, alte organe 

ale administrației de stat. Ordinea și metodologia efectuării expertizei anticorupție a proiectelor 

actelor normative se stabilește de către Ministerul Justiției.  

În ceea ce privește expertiza criminologică, la data de 13 martie 2006, a fost elaborat 

proiectul actului normativ „Cu privire la expertiza criminologică a proiectelor actelor normative”, 

care nu a fost încă adoptat. Proiectul de act normativ a fost elaborat de către Ministerul Justiției în 

colaborare cu Academia de Științe a Ucrainei. Scopul primar al acestui proiect a fost crearea 

premiselor juridice și organizatorice în vederea introducerii în Ucraina a expertizei criminologice 

a proiectelor actelor normative, care ar contribui la elucidarea și prevenirea criminalității, inclusiv 

a infracțiunilor de corupție. Proiectul actului normativ prevedea efectuarea expertizei 

criminologice la cererea și solicitarea subiectului corespunzător, iar obiectul expertizei 

criminologice îl constituie proiectele actelor normative, decretele Președintelui Ucrainei, 

hotărârile Cabinetului de Miniștri, actele normative ale organelor de stat. La fel, proiectul 

stabilește formele expertizei criminologice: inițială, repetată, suplimentară și de control; stabilește 

că expertiza criminologică este efectuată de către un grup de experți din cadrul instituției de 

experți.  

Totodată, proiectul prevede că expertiza criminologică nu este obligatorie, ci una 

facultativă; nu prevede temeiurile legale în prezența cărora ar fi posibilă dispunerea desfășurării 

expertizei criminologice (nu sunt determinate, care relații sociale reglementate sunt supuse 

expertizării); indicarea unui cerc nedeterminat de organe abilitate cu funcția de efectuare a 

expertizei criminologice. 



9 

 

În Republica Azerbaidjan a fost adoptată legea „Privind actele normativ-juridice” la data 

de 17 februarie 2011 [25] care prevede expertiza anticorupție alături de alte tipuri de expertize a 

actelor normative. Alte acte normative care ar reglementa obiectul, subiecții, desfășurarea 

expertizei anticorupție în Azerbaidjan nu atestăm.  

Expertiza anticorupție a actelor normative în Republica Armenia a fost introdusă prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1205-H din 22 octombrie 2009 „Despre influența factorului regulator 

asupra expertizei anticorupție”. Astfel, în conformitate cu prevederile acestei decizii, toate legile, 

indicate în art. 27.1 din Legea Armeniei „Privind actele normative”, sunt supuse expertizei 

anticorupție [26]. Expertiza anticorupție este efectuată de către Agenția privind expertiza actelor 

normative din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Armenia. Metodologia desfășurării 

expertizei se întemeiază pe aplicarea a 9 criterii care au drept scop diminuarea riscurilor de 

coruptibilitate. În urma desfășurării expertizei actelor normative sunt elaborate rapoarte, cu titlu 

de recomandare, iar urmările juridice are nerespectării acestora nu sunt stabilite de legea privind 

actele normative. Autorul poate lua în considerație raportul de expertiză și introduce modificările 

corespunzătoare în conținutul proiectului actului normativ. 

Așadar, din cele expuse mai sus, constatăm, că expertiza criminologică a proiectelor 

actelor normative constituie o măsură de prevenire a infracțiunilor și o formă de identificare a 

lacunelor în lege și a dispozițiilor cu conținut criminogen, fiind prevăzute expres de legislația 

Republicii Belarus și a Republicii Kazahstan.  

În Republica Moldova legiuitorul a prevăzut expertiza anticorupție a proiectelor actelor 

normative. Anterior, expertiza anticorupție era prevăzută în legea Republicii Moldova privind 

actele legislative [27], actualmente, fiind reglementată în noua lege privind actele normative [28]. 

Expertiza anticorupție a proiectelor actelor normative este efectuată de către Centrul Național 

Anticorupție al Republicii Moldova, conform Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție 

a proiectelor de acte legislative și normative, precum și a Metodologiei de efectuare a expertizei 

anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale [29]. Elaborarea și aprobarea 

Metodologiei Centrului Național Anticorupție are loc în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 977 din 23.08.2006 Privind expertiza coruptibilității 

proiectelor de acte legislative [30], hotărâre care aprobă Regulamentul cu privire la organizarea 

procesului de efectuare a expertizei anticorupție proiectelor de acte legislative și normative. 

Regulamentul prevede modalitatea de desfășurare a expertizei anticorupție, organul responsabil de 

efectuarea expertizei anticorupție și termenul de efectuare a expertizei anticorupție. Alte acte 

normative cu privire la expertiza anticorupție în Republica Moldova nu atestăm. 
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În contextul studiului realizat, ne adresăm întrebarea – de ce în unele cazuri se acceptă 

efectuarea expertizei criminologice, iar în altele – expertiza anticorupție și care ar fi coraportul 

dintre acestea? 

Considerăm, că expertiza anticorupție reprezintă una dintre formele expertizei 

criminologice, aceasta din urmă înglobând-o pe prima. Prin urmare, expertiza criminologică este 

o noțiune mai largă, cu un conținut mai profund. Această poziție am confirmat-o și anterior [31, 

p. 39-46].  

Expertiza anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative reprezintă procesul de 

evaluare a corespunderii conținutului proiectului de acte legislative și normative cu standardele 

anticorupționale naționale și internaționale, în vederea identificării normelor care favorizează sau 

pot favoriza corupția și a elaborării recomandărilor pentru excluderea sau diminuarea efectelor 

acestora [30]. Expertiza criminologică, însă, reprezintă o cercetare, o analiză socio-juridică și 

criminologică cu scopul de a identifica determinantele criminalității, care conțin riscuri de 

coruptibilitate sau de victimizare, altfel spus stabilirea normelor juridice cu caracter criminogen 

sau victimogen, aplicarea cărora, în plan social, direct sau indirect, ar favoriza săvârșirea 

infracțiunilor, victimizarea persoanelor sau împiedica realizarea politicii anticriminale a statului 

[32].  

Adoptarea unui act normativ într-un domeniu al relațiilor sociale implică așteptări benefice, 

binevenite pentru acest domeniu, în special, și pentru societate, în general, uneori, însă, survin și 

unele consecințe negative, care nu au fost luate în considerare, analizate la etapa elaborării actului 

normativ. Expertiza criminologică este necesară în vederea elucidării posibilelor urmări 

criminogene a adoptării actelor normative, ca una dintre măsurile de prevenirea a criminalității.  

Expertiza criminologică a proiectelor actelor normative răspunde la întrebările [33]: 

1. Dacă norma juridică nu este una „moartă”, căzută în desuetudine? 

2. Dacă norma juridică nu este una criminogenă, care să conțină factori de coruptibilitate 

ceea ce ar contribui la săvârșirea infracțiunilor? 

3. Dacă norma juridică nu este una ilegală, nu conține prevederi contrare constituției sau a 

normelor dreptului internațional, parte a dreptului intern? 

Concluzii. În contextul celor menționate mai sus, luând în considerație experiența unor 

state, considerăm necesar elaborarea și adoptarea, în regim de urgență, a unei legi privind 

expertiza criminologică obligatorie a proiectelor actelor normative.  

Temeiul elaborării și adoptării legii privind expertiza criminologică a actelor normative și 

proiectelor actelor normative este de natură faptică și juridică. Astfel, temeiul faptic îl constituie 

necesitatea socială în reducerea/diminuarea criminalității în Republica Moldova, inclusiv a 

criminalității de corupție. Temeiul juridic îl constituie normele juridice privind expertiza 
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criminologică, care vor conține indici și semne în prezența cărora se va dispune efectuarea 

expertizei criminologice a actului normativ respectiv. 

Efectuarea expertizei criminologice ar permite să excludem potențialul criminogen al 

actelor normative și să eficientizăm activitatea de prevenire a criminalității și corupției. 
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