
 

 

 

Sinteza propunerilor şi obiecțiilor la proiectul Hotărârii Guvernului  cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

 Legii nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar. 
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Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

 

1. 
Lipsă de obiecții si propuneri. 

 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii  

2.      La nr.03/1184 din 01.02.2018 

               Ministerul Economiei și Infrastructurii a examinat proiectul Legii 

pentru modificarea Legii nr.68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară 

și statutul expertului judiciar și, în limita competenței funcționale, comunică 

următoarele. 

              Conform prevederilor lit. d) din art.9 al Legii nr.721-XIII din 2 

februarie 1996 privind calitatea în construcții, sistemul calității în construcții 

reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, răspunderi, regulamente, 

proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calității construcțiilor în toate 

etapele de concepere, proiectare, realizare, exploatare şi post utilizare a 

acestora şi este compus din verificarea şi expertizarea proiectelor şi 

construcțiilor.  

              La pct.141 din Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-

profesională a specialiștilor cu activități în construcții, elaborat în temeiul 

Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 și aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.329 din 23 aprilie 2009, se menționează că „Activitățile tehnico-

profesionale de verificare a proiectelor şi expertiză tehnică în construcții se 

supun atestării în mod obligatoriu”. Totodată, conform pct.5 din 

Regulamentul respectiv, atestarea specialiștilor cu activități în construcții este 

 

Nu se acceptă. 

       Sarcinile expertizelor judiciare în domeniul 

construcției în toată gama variată a lor poate fi 

expusă în baza clasificării tipurilor de investigări 

efectuate de către experții judiciari în domeniul 

construcțiilor: 

-          stabilirea prezenței (existenței) obiectului 

expertizei în condițiile concrete de investigare a 

expertului – sarcini existențiale: 

-          definirea proprietăților obiectului expertizei 

judiciare - sarcini atributive: 

-          stabilirea succesiunii, duratei și naturii 

fragmentelor individuale (aparte) ale 

evenimentului, care a făcut obiectul unei 

proceduri judiciare; determinarea parametrilor 

amplasării reciproce a obiectelor expertizei 

(amplasării obiectelor expertizei unul față de 

celălalt) și a fragmentelor lor separate unul față de 

celălalt - sarcini situaționale; 



efectuată de Organul național de dirijare în construcții prin comisiile 

specializate de atestare tehnico-profesională. 

              În același timp relatăm că, în caz de reconstruire, restaurare, 

modificare sau consolidare a imobilului existent, raportul de expertiză tehnică 

este elaborat de către experți tehnici în construcții (art. 3 din Legea nr. 163 

din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție). 

              Prin urmare, pentru a efectua o expertiză judiciară corectă și obiectivă 

în domeniul construcțiilor, un expert judiciar trebuie să cunoască modalitatea 

și procesul de desfășurare a unei expertize tehnice, precum și întocmirea 

raportului de expertiză tehnică. 

              Astfel, avînd în vedere cele expuse, urmează a fi reconsiderată 

propunerea de abrogare a alin.(2) din art.40, precum și excluderea lit. d) din 

art.43 al Legii nr.68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară și 

statutul expertului judiciar, care stabilesc condiții suplimentare pentru 

obținerea calității de expert judiciar cu specializarea în domeniul 

construcţiilor. 

-          determinarea valorii clădirilor, 

construcțiilor, fragmentelor lor individuale 

(aparte), precum și a teritoriului (loturilor 

funciare), funcțional legate de acestea - sarcini de 

valoare; 

-          stabilirea apartenenței obiectului expertizei 

judiciare unei clase, uni gen, tip, grup - sarcini de 

clasificare; 

-          stabilirea stării obiectului expertizei 

judiciare - sarcini de diagnostic; 

-          stabilirea existenței legăturii cauzale și a 

tipului de cauzalitate între abaterile de la cerințele 

regulilor speciale, care reglementează procesele 

de construcție și exploatare a construcțiilor, și 

consecințele apărute, care au devenit subiect al 

anchetei, a examinării judiciare - sarcinile 

cauzale; 

-          stabilirea posibilității unei partajări reale a 

imobilelor între proprietari, elaborarea variantelor 

de partajare - sarcini de transformare. 

  

Astfel, expertul judiciar în domeniul 

construcțiilor trebuie să aibă o pregătire 

profesională multilaterală în domeniul 

construcțiilor, pregătire, care nu se rezumă la 

abilitățile unui inginer cadastral sau evaluator.  

Perfecționarea cunoștințelor în domeniul 

construcțiilor este salutată și încurajată, 

constituind și o obligație statuată în art. 54 din 

Legea nr. 68/2016, însă instituirea unor condiții 

suplimentare pentru unii subiecți de accedere în 

profesia de expert judiciar este disproporționată și 

aparent discriminatorie în raport cu alți subiecți 

care obțin statutul de expert judiciar într-o 

anumită specialitate.  

Pentru eliminarea acestor condiții 

excesive s-a propus excluderea alineatului (2) de 



la articolul 40 și modificarea articolului 43 

alineatul (2) din Legea nr. 68/2016 prin 

excluderea lit. d). Astfel, odată cu excluderea 

alineatului (2) de la articolul 40 decade 

necesitatea prezentării copiilor actelor ce 

confirmă corespunderea cu condiţiile de obținere 

a calității de expert judiciar stipulate în articolul 

respectiv. 

 

Agenția Relații 

Funciare și 

Cadastru 

 

3. 
 

Comunică lipsă de obiecții și propuneri. 

 

 

 

 

   Secretar de stat  Nicolae EȘANU 


