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Expertiza criminologică a proiectului actului normativ reprezintă una dintre formele de 

expertizare a proiectului actului normativ sau a unui act normativ în vigoare. În acest articol, 
autorii, se referă la definirea conceptului, stabilirea esenței, precum și a semnelor definitorii ale 
expertizei criminologice a proiectului actului normativ. 
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CRIMINOLOGICAL EXPERTISE OF THE DRAFT NORMATIVE ACT 
 

The criminological expertise of the draft normative act is one of the forms of expertise of the 
draft normative act. In this article, the authors refer to defining the concept, establishing the 
essence as well as the signs of criminological expertise of the draft normative act. 

Keywords: criminological expertise of the normative act, normative act, criminology, 
crime. 

Introducere. Expertiza (expertizarea) 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. În acest sens cercetătorul 
belarus Nicolae Baranovschii menționează că, instituția expertizei criminologice, are drept scop 
elucidarea și înlăturarea normelor juridice cu conținut criminogen și constituie un element 
indispensabil al tehnicii legislative, un mijloc de perfecționare a legislației naționale și o parte 
componentă a sistemului de prevenire și de control socio-juridic al criminalității[1, p. 8]. 

În Republica Moldova nu este obligatorie efectuarea expertizei criminologice a proiectelor 
actelor normative [2, 3], spre deosebire de așa state ca Republica Belarus și Republica Kazahstan 
care prevăd desfășurarea obligatorie a expertizei criminologice a proiectelor actelor normative [5, 
p. 67-69]. În legislația națională este prevăzută doar efectuarea expertizei anticorupție, care, 
constituie una dintre formele expertizei criminologice, aceasta din urmă fiind mai largă ca conținut 
și formă, înglobând expertiza anticorupție [4, p. 53-59]. 

La aspectul criminologic al procesului legislativ, 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 Valeriu Bujor și Octavian Bejan, nimeni nu a mai abordat 
problema expertizei criminologice [6; 7; 19; 20, 21]. Însă, anume studiile teoretice ale problemei 
și constituie punct de reper pentru o ulterioară inițiativă legislativă și implementarea în practica 
elaborării actelor normative a expertizei criminologice.  

În acest articol ne-am propus drept scop definirea noțiunii de expertizare criminologică și 
elucidarea semnelor expertizei criminologice a actului normativ. În încercarea de definire a 
noțiunii de expertiză criminologică a proiectelor actelor normative am apelat la lucrările de 
specialitate cu privire la acest subiect. 

Rezultate obținute și discuții. În cadrul mai multor întruniri criminologice, conferințe și 
mese rotunde, am insistat asupra inițierii unei expertize criminologice obligatorii a tuturor 
proiectelor de lege, prezentate spre adoptare, întrucât fiecare lege generează modificarea relațiilor 
sociale, și, deseori legile, decretele, hotărârile adoptate produc un alt efect decât 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 obligatorie a proiectelor 
de legi, a programelor economice, sociale ar permite evitarea sau, cel puțin, diminuarea 
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consecințelor cu caracter criminogen, ar permite crearea unui cadru legislativ adecvat necesităților 
dezvoltării sociale [6, p. 21]. 

Criminologul autohton, Octavian Bejan definește expertizarea criminologică a proiectelor 
de acte normative ca evaluarea criminologică a proiectelor de acte normative sub aspectul riscului 
de a amplifica sau suscita manifestări criminale. Criminalitatea se află într-un proces continuu de 
interacțiune cu diverse fenomene. Ea suportă acțiunea unor fenomene și, totodată, le influențează 
pe altele. Procesele sociale sunt influențate într-o măsură considerabilă de modul în care viața 
socială este organizată și dirijată de către aparatul administrativ. Dirijarea vieții sociale este 
realizată, în mod fundamental, prin intermediul activității normative și a politicilor publice. Ele au 
menirea de a ordona cât mai bine relațiile sociale și a utiliza cât mai eficient resursele materiale, 
umane și spirituale. Intervenția omului în procesele sociale obiective poate fi atât benefică, cât și 
malefică. Dincolo de bunele intenții, este nevoie de o cunoaștere adecvată a fenomenelor sociale 
pentru a evita efecte sociale negative. Expertizarea criminologică are sarcina de a stabili 
probabilitatea unui eventual risc ca actele normative, programele de stat, planurile de acțiuni etc. 
concepute, propuse spre adoptare să provoace comportamente criminale, servindu-se de 
cunoștințele acumulate de criminologie cu privire la fenomenele criminale, îndeosebi modul lor 
de manifestare în relație cu anumite fenomene și acțiuni sociale. Expertizării criminologice sunt 
supuse toate tipurile de proiecte, inclusiv cele cu caracter penal [7, p. 59].Autorul sugerează că 
obiectivele expertizei criminologice trebuie să corespundă nevoilor sociale. Concluzionăm că 
scopul expertizei criminologice constă în determinarea impactului posibil al actului normativ în 
procesul de funcționare a dreptului, asupra: 

− criminalității; 
− determinantelor criminalității; 
− tendințelor criminalității; 
− caracteristicelor calitativ - cantitative a criminalității; 
− consecințelor criminalității; − altor indicatori criminologici. 
Criminologul Anatolie Alexeev și Serghei Gherasimov, consideră că expertiza 

criminologică reprezintă cercetarea legilor, proiectelor de legi, prin evaluarea acestora în scopul 
de a stabili posibilele consecințele negative ale deciziilor luate asupra fenomenelor social – 
economice și de altă natură [8]. Autorii indică la locația examinării criminologice a legislației ca 
o formă de cercetare expertă a proiectelor de acte normative. În ceea ce privește obiectivele 
formulate ale expertizei sunt destul de largi, deoarece identificarea efectelor negative ale 
dezvoltării social-economice și de altă natură, va necesita, în mod inevitabil, atragerea 
specialiștilor de diverse calificări și, deci, vom atesta deja o examinare complexă. 

În proiectul legii Federației Ruse „Bazele sistemului public de prevenire a criminalității”, 
expertiza criminologică este definită în alin. 1 ca un studiu special al proiectelor de acte normative, 
a altor tipuri de acte normative, realizat pentru a evalua posibilul lor efect asupra criminalității. 
Mai departe în conținutul proiectului de lege este menționat că, expertiza criminologică se 
efectuează de către experții instituțiilor respective sau, împreună, cu alți specialiști care dețin 
cunoștințe speciale, necesare în activitatea respectivă [9]. Aici expertiza criminologică este 
reprezentată ca o cercetare, care în măsură deplină corespunde noțiunii de expertiză. Obiectele 
acesteia sunt: proiecte de legi și proiecte ale altor tipuri de acte normative. Este definit și scopul 
expertizei – evaluarea posibilului efect asupra stării criminalității. 

Nicolae Baranovschii indică la caracterul complex al expertizei criminologice a proiectelor 
de acte normative, că o este cercetare socio-juridică și criminologică complexă, evaluarea 
acestora cu scopul de a identifica determinantele normative (juridice) ale 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[10, p. 68]. Autorul subliniază necesitatea de a implica experți de 
diverse calificări și a pune în evidență scopurile expertizei criminologice: a) identificarea 
determinantelor juridice ale criminalității, în cazul aplicării în practica socială a actelor normative; 
b) identificarea normelor juridice, care împiedică punerea în aplicare a politicii anticrimă în 
societate. 
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Academicianul Vladimir Kudreavțev și profesorul Vladimir Eminov, determină expertiza 
criminologică a proiectelor actelor normative ca o măsură de profilaxie [11; p. 449]. Și profesorul 
Ninăli Kuznețova, cu referire la implementarea recomandărilor criminologice în practica de 
legiferare, a subliniat, că criminologia, în primul rând, propune proiecte de acte normative, sub 
forma, de exemplu, a programelor federative sau locale de prevenire a infracțiunilor și a 
contravențiilor etc., iar, în al doilea rând, realizează expertizarea criminologică a actelor 
normative, inclusiv a celor penale, procesual-penale și execuțional-penale [12; p. 31]. 

În Decretul Președintelui Republicii Belarus privind măsurile de perfecționare a expertizei 
criminologice a proiectelor actelor normative prin expertiză criminologică se înțelege cercetarea 
conținutului proiectului actului normativ (al actului normativ), în scopul elucidării normelor, 
aplicarea cărora ar duce la apariția urmărilor criminogene în diverse domenii ale relațiilor 
sociale (apariția riscurilor criminogene) [13]. Introducerea obligatorie a expertizei criminologice 
a proiectelor actelor normative în Republica Belarus ține de realizarea practică a tezei, precum că 
reducerea nivelului criminalității se poate obține nu doar prin intermediul activității organelor de 
ocrotire a ordinii de drept, organelor puterii executive, dar și cu implicarea nemijlocită a organului 
legislativ. Sub acest aspect constatăm că implementarea expertizei criminologice a proiectelor 
actelor normative reprezintă un pas novatoriu și eficient în sistemul măsurilor sociale de prevenire 
a criminalității.  

Criminologii 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 [15, p. 40-45]. 

Chiar și o analiză succintă a definițiilor permite să constatăm lipsa uneia acceptată de 
majoritatea cercetătorilor, însă în studiile existente găsim un bogat material pentru a dezvălui 
caracteristicile esențiale ale expertizei criminologice. 

Împărtășim opinia conform căreia expertizarea criminologică a proiectelor actelor normative 
reprezintă una dintre varietățile expertizei proiectelor actelor normative și, prin urmare, va poseda 
semne caracteristice expertizei proiectelor actelor normative, printre care[16, p.18-27]:  

• expertiza reprezintă un studiu empiric, care, din punct de vedere gnoseologic, semnifică 
cunoașterea practică; 

• scopul expertizei îl reprezintă cunoașterea adevărului; 
• are un obiect propriu de cunoaștere; 
• posedă metode de cercetare prestabilite; 
• expertiza se efectuează în baza cerințelor regulamentare (protocolare); 
• este prezent un subiect concret, abilitat prin lege cu competențe privind efectuarea 

expertizei; 
• rezultatul expertizei se prezintă sub forma unei concluzii/încheieri.  
Considerăm că caracteristicile expertizei criminologice a proiectelor actelor normative 

cuprind aceleași semne proprii expertizei proiectelor actelor normative, însă, posedă și 
particularități definitorii: 

1) este una dintre modalitățile expertizei, o metodă de prevenire a criminalității, dar și una 
dintre etapele procesului de legiferare. 

2) cunoașterea 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 tehnicii juridice și de perfectare a actelor normative[17, 
p. 3-7]. 

3) activitatea de expertizare se desfășoară în conformitate cu logica unei cercetări 
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 [17, p. 26-36]. Se 
aplică și acele metode prin intermediul cărora se realizează cercetarea în cadrul tehnicii legislative 
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și interpretării normelor juridice [22, p. 58-72; 23, 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; 

4) 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 fenomenelor 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) pentru identificarea determinantelor juridice ale criminalității 
(identificarea riscurilor și pericolelor cu caracter criminogen și victimogen). 

5) 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. Totodată , scopul 
expertizei criminologice trebuie să fie în concordanță cu finalitatea activității de elaborare a 
dreptului –asigurarea stabilității și siguranței în societate [22, p. 58-62], în cazul dat - adoptarea 
actelor normative care ar contribui la diminuarea fenomenului infracțional și asigurarea securității 
criminologice a societății, persoanei, statului. 

Din scopul general reies 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. 

6) Concluzia, ca formă de exprimare a rezultatului expertizării criminologice, va include 
generalizări privind prezența/lipsa corelației dintre prevederile proiectului actului normativ cu 
determinantele juridice ale criminalității. 

7) 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). 

8) 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. 

Concluzii: Generalizând cele expuse mai sus, vom aprecia expertiza criminologică a 
proiectelor actelor normative ca o măsură de asigurare a securității criminologice a persoanei, 
societății, statului, care se realizează la una dintre etapele procesului de legiferare și care are drept 
scop neadmiterea adoptării normelor juridice care conțin riscuri criminogene și victimogene. 

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. De aceea, 
considerăm oportun, dar și absolut necesar adoptarea Legii Republicii Moldova cu privire la 
expertiza criminologică, fapt ce va eficientiza elaborarea și aplicarea politicii criminologice și 
politicii penale. 

În final, pornind de la cele expuse în prezentul studiu, formulăm o definiție operațională a 
noțiunii de expertiză criminologică, pe care sperăm să o completăm și s-o precizăm în unul din 



5 

 

următoarele studii: expertiza criminologică este 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. 
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