
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
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Chișinău 
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Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 194/2017  

pentru aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și 

extrajudiciară  

------------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 75 alin. (2) din Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza 

judiciară şi statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2016, nr. 157-162, art. 316), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 194/2017 pentru aprobarea 

tarifelor la serviciile de expertiză judiciară şi extrajudiciară (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 109-118, art. 273) se modifică după cum urmează: 

1) în denumirea coloanei a treia, cuvintele „Tipul expertizei judiciare” se 

substituie cu cuvintele „Tipul activităţii desfăşurate în procesul efectuării 

expertizei”; 

2) poziția 26 se completează cu subpoziţia 26.05 cu următorul cuprins: 

 

„26.05. 

Expertiza 

genetică 

26.05.01. Prelevarea şi conservarea 

probelor biologice în vederea 

analizei ADN 

0,5 286 1 probă 143 

26.05.02. Examinarea preliminară, 

eșantionarea și/sau testarea rapidă a 

probei 

1 286 1 probă 286 

26.05.03. Pregătirea probei 

biologice pentru izolarea ADN: 

 

26.05.03.1. prelevarea și 

examinarea probei biologice simple 

(sînge, salivă și alte secreții) 

1 286 1 probă 286 

26.05.03.2. prelevarea și 

examinarea probei biologice 

complicate (oase, dinţi, ţesuturi 

împarafinate, material biologic 

degradat etc.) 

4 286 1 probă 1144 

26.05.04. Stabilirea profilului ADN:  
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26.05.04.1. extracţia şi cuantificarea 

ADN din probe biologice simple 

(sînge, salivă și alte secreții) 

5 286 1 probă 1430 

26.05.04.2. extracţia şi cuantificarea 

ADN din probe biologice 

complicate            (amestec secreții, 

oase, dinţi, ţesuturi împarafinate, 

material biologic degradat, urme 

material genetic etc.) 

8 286 1 probă 2288 

26.05.04.3. stabilirea profilului 

ADN pentru markeri STR 

autozomali, completat cu markeri 

cromozomiali X şi Y 

14 286 1 probă 4004 

26.05.04.4. stabilirea profilului 

ADN pentru markeri STR specifici 

cromozomului Y 

15 286 1 probă 4290 

26.05.04.5. stabilirea ADN 

mitocondrial 

19 286 1 probă 5434 

26.05.05. Examinarea comparativă a 

unor profile genetice obţinute în alte 

laboratoare 

2 286 1 profil 572”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 194/2017 pentru aprobarea tarifelor la serviciile de 

expertiză judiciară și extrajudiciară 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

        Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 194/2017 pentru aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și 

extrajudiciară, a fost elaborat de către Ministerul Justiției la propunerea Centrului 

Național de Expertize Judiciare și Centrului de Medicină Legală. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

        Proiectul a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 75 alin. (2) din Legea nr. 

68/2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, care statuează 

că: costurile expertizelor judiciare și extrajudiciare, efectuate de către instituțiile 

publice de expertiză judiciară, se stabilesc de Guvern. 

Completările operate în Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 194/2017 pentru 

aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară, vin să asigure 

realizarea în practică a unui nou gen de expertiză judiciară în Republica Moldova – 

expertiza genetică. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

          Potrivit art. 75 alin. (1) din Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară şi 

statutul expertului judiciar, expertiza judiciară se efectuează cu condiția că solicitantul 

să achite în prealabil costurile acesteia. Costurile expertizei judiciare și extrajudiciare, 

efectuate de către instituțiile publice de expertiză judiciară se stabilesc de Guvern. În 

scopul realizării acestor prevederi a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 194/2017 

privind reglementarea tarifelor pentru serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară.  

În scopul implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-

2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6/2012, Centrul de Medicină Legală a 

finalizat procesul de fondare a laboratorului genetic, fapt ce impune includerea în actul 

normativ menționat a tarifului pentru un tip nou de expertiză judiciară - cea genetică, 

care în prezent este prevăzută în Nomenclatorul expertizelor judiciare, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 195/2017. Cercetarea genetică vine să înlocuiască 

investigaţiile serologice deoarece are un mai mare potenţial în domeniul judiciar, fiind 

capabilă să identifice persoana în baza profilului său genetic şi, astfel, să furnizeze 

instanței judecătorești și organelor de urmărire penală informaţii mult mai precise. 

În lipsa tarifului la serviciile de expertiză judiciară genetică, ordonatorii sunt în 

imposibilitate să dispună o asemenea expertiză în Republica Moldova, astfel fiind 

afectat procesul de aflare a adevărului într-un proces judiciar sau extrajudiciar. 

Astfel, tarifele propuse au fost determinate în conformitate cu Metodologia 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 194/2017, după formulele pentru stabilirea 

tarifelor la serviciile de expertiză judiciară, cu aplicarea tarifului unic de 286 lei 

ora/expert, care constituie plafonul minim al costului unei ore de activitate a expertului 

în domeniul expertizei genetice. 

         Prezenta hotărîre urmează să intre în vigoare la data publicării, în vederea 

excluderii blocajului existent, referitor la imposibilitatea ordonării de către organele de 



urmărire penală și instanțele judecătorești, a efectuării expertizei genetice.  

4. Fundamentarea economică-financiară 

         Cu referire la costurile orientative ale diverselor tipuri de expertize genetice, 

acestea pot fi calculate prin însumarea tarifelor pentru fiecare etapă constitutivă a 

expertizei date. La rîndul lor, tarifele pentru fiecare etapă rezultă din înmulțirea 

unităților de timp estimativ necesare pentru efectuarea acțiunilor aferente etapei la 

costul per unitate de timp (oră). 

În acest sens, cu titlu ilustrativ, vor fi analizate câteva tipuri de expertize genetice 

(care sunt mai frecvent ordonate de către organele de urmărire penală și alte persoane). 

Expertiza filiaţiei (paternitatea, maternitatea):  

Calculul costului se face per persoană. 

Cost = Tariful etapei 26.05.01. (Prelevarea şi conservarea probelor biologice în vederea 

analizei ADN) + Tariful etapei 26.05.04.1. (Extracţia şi cuantificarea ADN din probe 

biologice simple (sânge, salivă şi alte secreţii)) + Tariful etapei 26.05.04.3. (Stabilirea 

profilului ADN pentru markeri STR autozomali completat cu markeri cromozomiali X 

şi Y) = 143 + 1430 + 4004 = 5577 lei. 

Tariful etapei 26.05.01. = Timpul necesar x Costul per oră = 0,5 ore x 286 lei = 143 lei 

Tariful etapei 26.05.04.1. = Timpul necesar x Costul per oră = 5 ore x 286 lei = 1430 

lei 

Tariful etapei 26.05.04.3. = Timpul necesar x Costul per oră = 14 ore x 286 lei = 4004 

lei 

 Expertiza filiaţiei poate fi efectuată în privinţa a cel puţin 2 persoane. Costul 

cercetării poate fi mai mare în cazurile dependente de calitatea şi sursa probelor 

prezentate (persoană decedată, oase, dinţi etc.). 

Expertiza genetică în infracţiunile sexuale: 

Calculul costului se face per expertiză. Pentru efectuarea expertizei trebuie să fie 

cercetate mai multe probe - cel puţin 3 (probele de referinţă prelevate de la persoane 

(victimă, bănuit) şi probele în litigiu). 

Cost = Tariful etapei 26.05.01. (Prelevarea şi conservarea probelor biologice în vederea 

analizei ADN) x 2 + Tariful etapei 26.05.02. (Examinarea preliminară, eşantionarea 

şi/sau testarea rapidă a probei) + Tariful etapei 26.05.03.1. (Pregătirea probei biologice 

simple (sânge, salivă şi alte secreţii) pentru izolare ADN) x 3 + Tariful etapei 

26.05.04.1. (Extracţia şi cuantificarea ADN din probe biologice simple (sânge, salivă şi 

alte secreţii)) x 2 + Tariful etapei 26.05.04.2. (Extracţia şi cuantificarea ADN din probe 

biologice complicate (amestec secreţii, oase, dinţi, ţesuturi împarafinate, material 

biologic degradat, urme material genetic etc.)) + Tariful etapei 26.05.04.3. (Stabilirea 

profilului ADN pentru markeri STR autozomali completat cu markeri cromozomiali X 

şi Y) x 3 = 143 x 2 + 286 + 286 x 3 + 1430 x 2 + 2288 + 4004 x 3 = 18590 lei. 

Tariful etapei 26.05.01. = Timpul necesar x Costul per oră = 0,5 ore x 286 lei = 143 lei 

Tariful etapei 26.05.02. = Timpul necesar x Costul per oră = 1 oră x 286 lei = 286 lei 

Tariful etapei 26.05.03.1. = Timpul necesar x Costul per oră = 1 oră x 286 lei = 286 lei 

Tariful etapei 26.05.04.1. = Timpul necesar x Costul per oră = 5 ore x 286 lei = 1430 

lei 

Tariful etapei 26.05.04.2. = Timpul necesar x Costul per oră = 8 ore x 286 lei = 2288 

lei 

Tariful etapei 26.05.04.3. = Timpul necesar x Costul per oră = 14 ore x 286 lei = 4004 



lei 

Costul expertizei depinde de numărul şi calitatea probelor de referinţă şi a celor în 

litigiu. 

5. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

         Proiectul de hotărîre nu va necesita modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul hotărîrii Guvernului a fost plasat pe 

pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 

Prin intermediul Cancelariei de Stat, proiectul a fost expediat spre avizare în 

adresa Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național de 

Expertize Judiciare, Centrului de Medicină Legală și Centrului de Implementare a 

Reformelor. 

În termenul acordat pentru avizare, au prezentat aviz pozitiv, fără obiecții și 

propuneri Ministerul Finanțelor, Centrul Național de Expertize Judiciare și Centrul de 

Implementare a Reformelor, iar Ministerul Afacerilor Interne, Centrul de Medicină 

Legală, Curtea de Apel Cahul și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au 

prezentat unele obiecții și propuneri care au fost examinate în cuprinsul tabelului de 

sinteză. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

        În termenul prevăzut pentru realizarea expertizei anticorupție, Centrul Național 

Anticorupție nu a efectuat și nu a remis în adresa autorului raportul de expertiză 

corespunzător, invocând drept temei prevederile art. 28 alin. (4) din Legea integrității 

nr. 82/2017 („Expertiza anticorupţie, cu excepţiile stabilite la alin. (2) şi (3), se 

efectuează de către Centrul Naţional Anticorupţie doar asupra proiectului definitivat 

în baza propunerilor şi obiecţiilor expuse în procesul de avizare şi/sau de consultare a 

părţilor interesate. În cazul proiectelor iniţiate de Guvern, acestea se consideră 

definitivate înainte de a fi transmise spre expertiza juridică, iar în cazul iniţiativelor 

altor categorii de autori – după înregistrarea proiectelor în Parlament.”).  

          Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 

100/2017 cu privire la actele normative, expertiza proiectului de act normativ este 

efectuată concomitent cu avizarea şi consultarea publică, iar în conformitate cu 

prevederile pct. 190-203 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 610/2018, proiectele de acte normative ale Guvernului se avizează și se 

expertizează simultan. 

                            

 

MINISTRU  Olesea STAMATE 
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