
 
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea  

Codului deontologic al expertului judiciar 

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

  

Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea Codului deontologic al 

experților judiciari este dictată de necesitatea stabilirii standardelor de integritate și principiilor 

de etică și conduită, ce urmează a fi respectate în activitate de experții judiciari prin formarea și 

promovarea unei culturi profesionale adecvate și prevenirea abaterilor disciplinare.  

În prezent, majoritatea instituțiilor publice de expertiză judiciară au aprobate coduri 

deontologice pentru experții ce activează în cadrul acestora. Însă, acestea nu sunt relevante 

experților judiciari care activează în birouri de expertiză judiciare.  

Astfel, din necesitatea reglementării cadrului deontologic aplicabil tuturor experților 

judiciari, (indiferent de forma de organizare a acestora) se propune aprobarea unui cod 

deontologic unic al expertului judiciar. 

 

 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

 

 

Proiectul Codului deontologic al expertului judiciar stabilește principiile fundamentale, 

normele obligatorii de conduită profesională și disciplină în realizarea activității de expert 

judiciar. Acesta prevede asigurarea prestării unor servicii de calitate, bazate pe norme 

deontologice și integritate organizațională, conștientizarea  de către  expertul judiciar a 

responsabilității în procesul îndeplinirii atribuțiilor și a necesității de a respecta  disciplina în 

activitatea pe care o realizează. 

Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Codului deontologic al expertului 

judiciar a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile actelor normative care reglementează 

activitatea expertului judiciar, precum şi actele normative interne ale instituțiilor de expertiză 

judiciară.  

Prevederile acestuia au intenția de a statua elemente  de natură comportamentală - ca 

îndrumar de conduită profesională destinat, printre altele, să le ofere experților judiciari cadrul 

solid de referință al unor norme deontologice concrete, aplicabile atît întregului sistem, cît şi 

fiecărei persoane în parte.  

Ca urmare, au fost puse în evidență regulile dezirabile de comportament ale experților 

judiciari, cu scopul de a genera relații bazate pe profesionalism, şi totodată, de a întări 

parteneriatul cu ordonatorii expertizelor judiciare, prin furnizarea unor servicii de calitate, în 

condițiile legii.  

Structura proiectului asigură cu ușurință identificarea regulilor aplicabile, după capitolele 

şi punctele care cuprind principiile și normele de conduită ale expertului judiciar. 

Codul va reprezenta un instrument util pentru ordonatorii expertizelor judiciare, dar şi 

societate, care vor cunoaște regulile deontologice sub imperiul cărora trebuie să activeze un 

expert judiciar, oferind posibilitate acestora de a pretinde un comportament corect din partea 

expertului judiciar. 



 
 

Apreciem, în concluzie, că adoptarea Codului reprezintă o etapă importantă a procesului 

de profesionalizare a expertului judiciar, de dezvoltare a unei culturii organizaționale, de 

modificare a atitudinilor faţă de funcție/profesie, de părțile implicate şi comunitate în general, de 

fenomenul corupției şi faţă de alte fenomene care ar fi în detrimentul prestigiului 

profesiei/funcției. 

 

Fundamentarea economică-financiară 

 

Implementarea prezentului proiect de hotărâre nu impune cheltuieli financiare din bugetul de 

stat. 

                        Respectarea transparenței decizionale 

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

în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului este 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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