
 

 
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea 
modelului legitimaţiei şi al ştampilei experului judiciar care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară 
 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 
Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea modelului 

legitimaţiei şi al ştampilei  experului judiciar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

unui birou de expertiză judiciară a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a 
prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 68 din  14 aprilie 2016 cu privire la 
expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 157-162, art. 316). 
Legea menționată prevede în partea ce se referă la organizarea activităţii 

experţilor judiciari, numiţi convențional „particulari”, că aceştia urmează să-şi 

organizeze activitatea în cadrul birourilor asociate sau individuale de expertiză 

judiciară. Birourile de expertiză judiciară sînt înregistrate la Ministerul Justiţiei, iar 
expertul judiciar din cadrul acestuia urmează să-și confirme statutul prin legitimația 

de expert judiciar. Pentru certificarea rapoartelor de expertiză judiciară  întocmite 
este necesară aplicarea ștampilei expertului judiciar. 

 
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Prin proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea modelului 

legitimaţiei şi al ştampilei  experului judiciar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

unui birou de expertiză judiciară se aprobă modelul legitimaţiei și ștampilei 

experului judiciar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză 

judiciară. 
Proiectul conține, în mod respectiv, condițiile tehnice de întocmire a legitimației 

și construcție a ștampilei și conținutul care va fi înscris pe acestea. 
Pînă la începerea activității, expertul judiciar care activează în cadrul unui birou 

de expertiză judiciară este obligat să-şi confecţioneze ștampila, conform modelului 

stabilit şi să depună, în termen de 3 zile, la Ministerul Justiţiei amprenta acesteia. 
În cazul pierderii calității de expert judiciar conform prevederilor Legii nr. 68 

din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, 

expertul judiciar care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară este obligat 

să remită legitimația de expert judiciar și ștampila către Ministerul Justiției, pentru 

distrugere. Distrugerea ștampilei, ca și executarea acesteia se  face conform 
prevederilor Regulamentului cu privire la activitatea în domeniul confecţionării 

ştampilelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 

martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 

406-II din 23 decembrie 1997. 
 
 



 

 

Fundamentarea economico-financiară 

     Promovarea proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea 

modelului legitimaţiei şi al ştampilei  experului judiciar care îşi desfăşoară activitatea 

în cadrul unui birou de expertiză judiciară nu necesită cheltuieli suplimentare din 
contul bugetului de stat. 

Avizarea și consultarea proiectului 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a 
Ministerului Justiţiei (compartimentul „Transparenţa decizională”, directoriul 
„Proiecte transmise spre coordonare”). 
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