
ÎNTREBĂRI – TIP

(pentru specialitățile de expertiză medico-legală și psihiatrico-legală

conform Nomenclatorului expertizelor judiciare HG nr.195 din 24 martie 2017)

23.01. Expertiza cadavrelor şi a părţilor de cadavre umane:

1. Care este cauza morţii?

2. Cât timp a trecut de la survenirea morţii?

3. Ce procese patologice s-au stabilit la autopsie?

4. Ce leziuni corporale există pe cadavru? Care este localizarea, numărul,
consecutivitatea, mecanismul de producere, timpul formării lor?

5. Leziunile depistate au caracter vital sau postmortem?

6. Există legătura de cauzalitate dintre leziunile corporale constatate şi moarte, dacă
da care este aceasta?

7. Care este influența bolilor preexistente în survenirea morții violente?

8. Care este gradul de gravitate a leziunilor corporale?

9. Care este caracterul agentului vulnerant şi particularităţile specifice ale lui?

10. Care sunt semnalmentele specifice depistate pe corpul persoanei neidentificate?

11. Este pruncul cercetat nou-născut?

12. Este pruncul matur?

13. Care este durata vieții intrauterine a pruncului?

14. S-a născut pruncul viu sau mort?

15. Cât timp a trecut de la nașterea pruncului până la deces?

16. Este pruncul viabil?

17. Sunt prezente semnele îngrijirilor acordate pruncului?

18. Ce părţi anatomice ale corpului sunt prezente?

19. Aparțin părțile prezentate de cadavru speciei umane?

20. Sunt cercetate părţile unui sau mai multor cadavre?



21. În ce condiții puteau să rezulte părţile de cadavru prezentate (preparate anatomice,
piese extrase în rezultatul unei intervenții chirurgicale etc.)?

22. Care este mecanismul de producere și obiectul prin care s-a produs
dezmembrarea?

23. Are persoana care a realizat dezmembrarea anumite cunoștințe anatomice?

Solicitantul expertizei poate adresa și alte întrebări ce rezultă din circumstanţele
concrete ale cazului investigat.

24.01. Expertiza persoanelor:

1. Sunt prezente pe corpul persoanei leziuni?

2. Care este tipul, localizarea, caracterul şi vechimea leziunilor corporale?

3. Cu ce obiect au fost produse leziunile corporale, care este mecanismul său de
acţiune şi direcţia deplasării?

4. Reflectă leziunile corporale anumite particularităţi specifice constructive ale
obiectului traumatic?

5. Care este gradul vătămării corporale?

6. Au fost leziunile corporale produse în acelaşi timp sau în intervale diferite?

7. Care este numărul loviturilor şi consecutivitatea apariției leziunilor?

8. Puteau leziunile corporale să se producă în circumstanţele indicate?

9. Puteau leziunile corporale să se producă în urma căderii persoanei din poziţie
verticală (de la înălţime după caz)?

10. Puteau leziunile constatate să se producă ca rezultat al autoapărării?

11. Putea oare persoana să-şi provoace de sine stătător leziunile corporale?

12. Care a fost poziţia victimei faţă de agresor (mijlocul de transport după caz) în
momentul traumatizării?

13. Suferă persoana examinată de anumite maladii acute sau cronice?

14. Care este influenţa maladiilor preexistente asupra evoluției traumei?

15. Care este gradul de corelaţie dintre leziunile corporale depistate şi metodele de
aplicare a violenţei (în cazurile de pretinsă tortură)?



16. Care este sexul veritabil al persoanei?

17. A atins persoana examinată vârsta maturităţii sexuale?

18. Au fost depistate semne ale unui raport sexual vaginal (după caz anal, bucal), care
anume?

19. Este dereglată integritatea anatomică a himenului şi dacă da, care este vechimea
rupturilor?

20. Pot permite particularităţile anatomice ale himenului întreţinerea unui raport
sexual fără dereglarea integrităţii sale?

21. Au fost depistate în vaginul (după caz în rect, cavitatea bucală) persoanei
examinate urme de spermă?

22. Suferă persoana examinată de maladii cu transmitere sexuală?

23. Au fost depistate pe penisul persoanei examinate celule ale epiteliului vaginal
(după caz urme de mase fecale)?

24. Sunt prezente semne de sarcină, dacă da, care este termenul acesteia?

25. Care este data conceperii?

26. Au fost constatate semne de naştere, care anume?

27. Cât timp a trecut de la naştere?

28. Au fost stabilite semne de avort, care anume?

29. Cât timp a trecut de la avort?

30. Prin ce metode şi mijloace s-a produs avortul?

31. Putea persoana examinată să-şi provoace de sine stătător avortul?

32. Suferă persoana examinată de anumite maladii ce ar putea genera avortul spontan?

33. Ce consecinţe şi prejudiciu sănătăţii a cauzat avortul?

34. Corespunde aspectul exterior al persoanei examinate vârstei sale biologice (după
caz vârstei declarate de acesta)?

Solicitantul expertizei poate adresa și alte întrebări ce rezultă din circumstanţele
concrete ale cazului investigat.



25.01. Expertiza în baza documentelor, în limitele competenţei specialităţii de
expertiză medico-legală, a cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de

origine umană:

Conform competenței specialității de expertiză medico-legală:

- expertizei cadavrelor și părților de cadavre umane;

- expertizei persoanelor;

- expertizei biologice;

- expertizei toxicologice;

- expertizei histologice;

-expertizei medico-criminalistice;

- expertizei genetice.

25.02. Expertiza calităţii asistenţei medicale:

1. Existau oare indicații pentru internarea pacientului în staționar / examen medical și
intervenție de urgență?

2. A fost oare pacientul internat în timp oportun pentru inițierea ajutorului medical?

3. De ce boală/traumă a suferit pacientul?

4. A fost oare corect și în timp oportun stabilit diagnosticul bolii/traumei? Dacă nu,
atunci cum se poate explica stabilirea unui diagnostic incorect și ce complicații a
generat?

5. A fost oare pacientul investigat clinic și paraclinic complet? Dacă nu, ce investigații
mai erau necesare și au fost omise?

6. Au existat oare dificultăți obiective în stabilirea diagnosticului clinic?

7. Au existat oare indicații pentru intervenția chirurgicală/manopera medicală
realizată? Nu a fost oare contraindicată intervenția chirurgicală/manopera medicală
realizată? A fost oare intervenția chirurgicală/manopera medicală realizată corect din
punct de vedere tehnic, complet și în timp oportun pentru prevenirea complicațiilor?

8. A fost oare corectă și în timp oportun luată decizia / întreprinsă acțiunea (se
precizează) de către medicul (se precizează)? Dacă nu, cum trebuia să acționeze
medicul și ce complicații (consecințe) au survenit în urma inacțiunii/acțiunii
incorecte?



9. A fost oare indicat și administrat un tratament corect, conform diagnosticului
stabilit și inițiat acesta în timp oportun?

10. A fost oare tratamentul administrat cu respectarea dozelor conform stării de
sănătate a pacientului?

11. A fost oare contraindicată administrarea medicamentului (se precizează)?

12. Dacă tratamentul a fost administrat incorect, care au fost greșelile și ce complicații
acestea au generat?

13. A fost oare suficient supravegheat pacientul până la/după intervenția
chirurgicală/pe perioada aflării în staționar? Dacă nu, atunci ce complicații au apărut
în urma supravegherii insuficiente?

14. Au fost oare încălcate prevederile Ghidurilor, Protocoalelor de acordare a
asistenței medicale, care anume și de către cine? Cum poate fi explicată apariția
greșelilor în acordarea asistenței medicale?

15. Care este cauza morții pacientului?

16. Care au fost cauzele apariției complicațiilor/decesului pacientului și ce factori au
fost determinanți în survenirea acestora: caracterul și severitatea procesului
patologic/traumatic, greșelile medicale sau alți factori?

17. Puteau fi oare prevenite complicațiile/decesul pacientului în cazul stabilirii unui
diagnostic corect și la timp / administrării unui tratament adecvat și oportun / realizării
intervenției chirurgicale (manoperei medicale)?

18. Trebuia sau putea oare medicul să prevadă posibilitatea apariției complicațiilor și
să-și dea seama de pericolul acțiunilor sau inacțiunilor sale în procesul acordării
asistenței medicale?

19. Care este caracterul legăturii de cauzalitate dintre greșelile comise și
complicațiile/consecințele apărute?

Solicitantul expertizei poate adresa și alte întrebări ce rezultă din circumstanţele
concrete ale cazului investigat.

26.01. Expertiza biologică:

1. Există pe obiectele prezentate sânge (spermă, salivă, sudoare, urină, fire de păr)?

2. Care este apartenenţa de specie a sângelui?

3. Care este apartenenţa de grup a persoanei de la care a provenit sângele (firele de
păr)?



4. Care este apartenenţa de grup și categoria de secreție a persoanei de la care a
provenit sperma (saliva, sudoarea, urina)?

5. A putut sângele (sperma, saliva, sudoarea, urina, firele de păr) să provină de la cet.
X?

6. Care este apartenenţa de specie și de grup a fragmentelor de mușchi, oase, dinți?

7. Care este apartenenţa de sex a sângelui, salivei, firelor de păr.

8. Există pe obiectele prezentate celule ale epiteliului vaginal (bucal).

9. Sunt oare obiectele prezentate fire de păr?

10. Care este provenienţa (umană sau animală) firelor de păr?

11. Din ce regiune a corpului provin firele de păr?

12. Care este mecanismul de detaşare a firelor (smuls, căzut de sine stătător, tăiat,
etc.)?

13. Sunt prezente careva semne de acţiune asupra firelor de păr şi de ce natură sunt
acestea (mecanice, patologice, chimice, vopsire, permanent, boli ale părului, etc.)

Solicitantul expertizei poate adresa și alte întrebări ce rezultă din circumstanţele
concrete ale cazului investigat.

26.02. Expertiza toxicologică:

1. Sunt prezente în mediile biologice anumite substanțe toxice (se precizează)?

2. Care este concentraţia de alcool etilic în eșantioanele biologice?

3. Sunt prezente surogate ale alcoolului în eșantioane biologice?

4. Sunt prezente substanţe volatile în eșantioanele biologice?

5. Care este concentraţia de carboxihemoglobină în proba de sânge?

6. Care este concentraţia de carboximioglobină în proba de mușchi?

7. Sunt prezente medicamente în eșantioanele biologice?

8. Sunt prezente substanţe narcotice/medicamente cu efect similar în eșantioanele
biologice?

9. Sunt prezente substanţe corosive în eșantioanele biologice?



10. Sunt prezente toxice metalice în eșantioanele biologice și care este concentraţia
lor?

11. Sunt prezente pesticide (organice/anorganice) în eșantioanele biologice și care este
natura lor?

Solicitantul expertizei poate adresa și alte întrebări ce rezultă din circumstanţele
concrete ale cazului investigat.

26.03. Expertiza histologică:

1. Ce modificări patologice au fost depistate?

2. Care este vechimea proceselor patologice?

3. Ce procese traumatice au fost depistate?

4. Sunt oare procesele traumatice de origine vitală?

5. Care este vechimea proceselor traumatice?

6. În ce consecutivitate au fost produse leziunile?

7. S-au depistat elemente ale planctonului sau pseudoplanctonului în extractele din
țesuturi, lichide biologice și în apa din bazinul acvatic prezentate?

Solicitantul expertizei poate adresa și alte întrebări ce rezultă din circumstanţele
concrete ale cazului investigat.

27.01. Expertiza psihiatrico-legală în condiţii de ambulatoriu/staţionar:

1. Suferă oare în prezent cet. X de anumite tulburări sau maladii psihice? Dacă da, de
care tulburări sau maladii psihice suferă și care este diagnosticul psihiatric?

2. Suferea oare cet. X în momentele importante pentru cauză de anumite tulburări sau
maladii psihice? Dacă da, de care tulburări sau maladii psihice suferea și care este
diagnosticul psihiatric?

3. Suferă sau suferea oare cet. X în momentele importante pentru cauză de anumite
tulburări de personalitate? Dacă da, de care tulburări de personalitate și prin ce se
manifestă acestea?

4. În timpul acțiunilor descrise în dosar, a manifestat oare cet.X anumite tulburări
psihice temporare/tranzitorii, care ar influența capacitatea de prevedere și deliberare a
acțiunilor sale?

5. Avea oare cet. X capacitatea de prevedere și deliberare a acțiunile sale în
momentele importante pentru cauză?



6. A acționat oare cet. X în momentul comiterii faptei cu discernământ?

7. A acționat oare cet. X în condiții de discernământ diminuat?

8. Reieșind din starea psihică actuală, prezintă oare pericol pentru societate
comportamentul cet. X?

9. Este necesară aplicarea măsurilor de siguranță cu caracter medical în privința cet.
X? Dacă da, specificați tipul și regimul de supraveghere.

10. Este necesară asistența sau reprezentarea persoanei în instanță, la încheierea /
semnarea actelor economico-juridice, atât patrimoniale cât și personale, și dacă da, în
ce măsură?

11. Conform stării psihice, era capabil cet. X să conștientizeze conținutul
evenimentelor, a consecințelor acestora și este apt să facă declarații despre acestea?

12. Conform stării psihice, este cet. X apt să facă declarații despre propria persoană și
despre caz?

13. Sunt prezente la cet. X semne de sugestibilitate patologică?

14. Poate oare cet. X, reieșind din starea sa psihică actuală, să participe la acțiuni de
urmărire penală și la ședințe de judecată?

Solicitantul expertizei poate adresa și alte întrebări ce rezultă din circumstanţele
concrete ale cazului investigat.

29.01. Expertiza clinico-psihologică în condiţii de ambulatoriu:

1. Corespunde oare gradul de dezvoltare intelectuală a cet. Z normei de vârstă?

2. Ţinând cont de particularităţile psihologice individuale şi de vârstă ale
expertizatului, precum şi de specificul situaţiei analizate, putea numitul să
conştientizeze şi să dirijeze deliberat caracterul acţiunilor sale la momentul săvârşirii
infracţiunii?

3. Ţinând cont de particularităţile psihologice individuale şi de vârstă ale
expertizatului, precum şi de specificul situaţiei analizate, poate numitul să aprecieze
corect circumstanţele importante pentru cauza penală?

4. Există particularităţi psihologice individuale şi de vârstă ale personalităţii
expertizatului care au putut determina comportamentul infracţional al acestuia?

5. La momentul examinării, manifestă oare numitul un grad de sugestibilitate sporit,
indicii de imaginaţie sporită, exagerarea celor percepute sau înclinaţie spre fantezie
patologică (valabilă atât pentru părţi vătămate, cât şi pentru infractori)?



6. În contextul situaţiei analizate a dezvoltat oare expertizatul la momentul comiterii
infracţiunii o stare de afect fiziologic?

7. În rezultatul acţiunilor întreprinse asupra X, a suportat oare partea vătămată o
traumă psihologică? Dacă da, care sunt formele de manifestare ale acesteia (valabilă
doar pentru părţi vătămate)?

8. Care a fost starea emoţional-volitivă premergătoare actului de suicid?

9. Au existat factori determinativi ai comportamentului suicidal?

Solicitantul expertizei poate adresa și alte întrebări ce rezultă din circumstanţele
concrete ale cazului investigat.


