
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea  

Nomenclatorului expertizelor judiciare 

 

I. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

În vederea punerii în aplicare a Legii nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la 

expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, dar în scopul clasificării după 

criterii științifice a specialităților de expertiză judiciară a fost elaborat proiectul 

Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului expertizelor judiciare. 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Prezentul proiect al Hotărîrii Guvernului are ca scop aprobarea 

Nomenclatorului expertizelor judiciare, care vor fi efectuate de experţii judiciari 

atît din cadrul instituţiilor publice de expertiză judiciară, cît şi din cadrul 

birourilor de expertiză judiciară.  

Proiectul Nomenclatorului unifică totalitatea denumirilor specialităţilor de 

expertiză judiciară, care vor fi utilizate în actele din domeniu, inclusiv, licenţe 

pentru exercitarea profesiei de expert judiciar, rapoarte de expertiză, acte de 

dispunere a expertizei judiciare.  

Prezentul proiect este un element nou pentru cadrul normativ al Republicii 

Moldova, o asemenea unificare a tuturor specialităţilopr de expertiză judiciară 

neexistînd pînă acum. Faptul că Nomenclatorul conţine posibilităţile ce le oferă 

fiecare specialitate de expertiză judiciară este un avantaj pentru experţii judiciari, 

dar în special pentru ordonatorii expertizelor judiciare, care vor cunoaște scopul 

şi posibilitățile pe care le poate oferi specialitatea concretă de expertiza dispusă 

sau solicitată, problemele tip pe care le soluționează, în vederea valorificării mai 

eficiente a domeniului cunoștințelor speciale în procesul judiciar. Acestea din 

urmă vor avea efect benefic asupra reducerii termenilor de efectuare a 

expertizelor judiciare și realizarea cu succes a scopului final în procesele 

judiciare– aflarea adevărului prin metode cât mai obiective.  

III. Impactul proiectului 

Impactul prezentului proiect al Hotărîrii Guvernului va consta în: 

1. Aducerea în concordanță a cadrului normativ subordonat Legii cu Legea 

nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului 

judiciar. 

2. Expunerea clară a clasificării expertizelor judiciare și facilitarea aplicării 

în practica judiciară, atît la ordonarea sau solicitarea expertizelor judiciare cît și la 

efectuarea acestora. 

3. În același timp, se va obține o unificare a denumirilor acelorași tipuri de 



expertize judiciare, la care experții judiciari obțin calificări în urma stagiului în 

diferite instituții de învățămint și/sau de expertiză. 

IV. Argumentarea economico-financiară 

Prezentul proiect al Hotărîrii Guvernului nu necesită cheltuieli de la bugetul 

de stat. 

IV. Respectarea transparenței decizionale 

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. 
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