
 

NOTA INFORMATIVĂ 

  la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale 

Guvernului 

 

I. Denumirea autorului/a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului a fost elaborat de Ministerul Justiției. 

II. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

Prezentul proiect derivă dintr-un proiect de act normativ mai amplu, elaborat de 

Ministerul Justiției în conlucrare cu Centrul Național de Expertize Judiciare, prin 

intermediul căruia se urmărea aducerea în concordanță a prevederilor unor hotărâri de 

Guvern aferente domeniului de expertiză judiciară cu prevederile  Legii nr. 68/2016, 

precum și cu noile modificări legislative ale acesteia, operate prin Legea nr. 135/2018. 

Totodată, în urma operării modificărilor propuse în proiectul inițial urma să fie realizată: 

- asigurarea fundamentului metodologic al expertizei judiciare argumentate științific 

(metodici de efectuare a expertizelor judiciare), ce va permite furnizarea către justiție în 

termeni rezonabili, a unei baze probante științifice incontestabile, cu un nivel sporit de 

certitudine și credibilitate; 

- posibilitatea dezvoltării domeniului de expertiză judiciară și asigurarea eficienței 

maxime în utilizarea metodicilor de lucru existente sau a celor noi elaborate și 

perfecționate în domeniul expertizei judiciare; 

- asigurarea cu material științific, metodic și didactic a sectorului de formare a experților 

judiciari, ce va crea premise de fondare a unei „școli naționale de expertiză judiciară” 

(absentă la moment), menită să producă cadre înalt calificate de experți judiciari la 

specialitățile solicitate de beneficiari; 

- unificarea practicii de expertiză judiciară a laboratoarelor prin elaborarea de proceduri 

de adaptare a metodelor științifice de cercetare, aprobare și validare, utilizate în practică 

de experții judiciari ai instituțiilor publice de expertize judiciare și ai birourilor 

individuale și asociate de expertiză judiciară; 

- diminuarea pierderii proceselor, cu decizii bazate pe concluziile experților care au 

realizat expertize judiciare fără suport științific. 

     La fel, modificările operate în unele hotărâri ale Guvernului urmăreau să asigure 

realizarea în practică a unor noi genuri de expertiză judiciară în Republica Moldova – 



expertiza genetică și expertiza ecologică. 

     Din necesitatea promovării urgente a prevederilor referitoare expertiza genetică, 

proiectul inițial a fost scindat, cu transmiterea în adresa Guvernului a unui proiect de act 

normativ redus la prevederile ce vizau expertiza genetică, acesta fiind adoptat cu 

prioritate (Hotărârea Guvernului nr. 395 din 09.08.2019). 

     În contextul necesității unei examinări suplimentare a proiectului inițial, dar și al 

adresărilor unor autorități și instituții publice privind stringența situației legate de 

realizarea unor expertize ecologice, autorul proiectului a luat decizia de a înainta în mod 

separat în adresa Guvernului prevederile din proiect referitoare la expertiza ecologică, 

pentru a asigura o promovare mai rapidă a acestora, în corespundere cu interesul general 

al societății.    

III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

  În urma scindării proiectului de act normativ inițial, prezentul proiect urmează să 

vină cu modificări în următoarele acte normative: 

1) Hotărârea Guvernului nr. 194/2017 pentru aprobarea tarifelor la serviciile de 

expertiză judiciară și extrajudiciară - Modificările Anexei nr.1 a Hotărârii Guvernului 

nr. 194/2017 au drept scop aprobarea tarifelor pentru serviciile de expertiză judiciară în 

domeniul ecologic. În lipsa tarifului la serviciile de expertiză judiciară ecologică, 

ordonatorii vor fi în imposibilitate să determine oportunitatea şi rentabilitatea dispunerii 

unei asemenea expertize, iar instituţiile să-şi recupereze cheltuielile legate de efectuarea 

acesteia. Astfel, tarifele propuse au fost determinate în conformitate cu Metodologia 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 194/2017, după formulele pentru stabilirea 

tarifelor la serviciile de expertiză judiciară, cu aplicarea tarifului unic de 70 lei 

ora/expert, care constituie plafonul minim al costului unei ore de activitate a expertului. 

2) Hotărârea Guvernului nr. 195/2017 privind aprobarea Nomenclatorului expertizelor 

judiciare – Se propune completarea Nomenclatorului cu un șir de specialități de 

expertiză judiciară noi (12.03 - 12.07). Necesitatea includerii în nomenclator a unor tipuri 

de expertiză noi este dictată de ponderea infracţiunilor ecologice, în special a cazurilor de 

poluare a apei, solului şi aerului. În acelaşi timp, eforturile orientate în descoperirea 

multiplelor infracţiuni de acest fel şi tragerea făptuitorilor la răspundere atestă 

impedimente la stabilirea legăturii de cauzalitate dintre poluare şi paguba survenită. 

Luând în consideraţie importanţa expertizei judiciare ecologice în stabilirea adevărului şi 

asigurarea înfăptuirii justiţiei în investigarea faptelor de poluare a mediului, devine 

absolut necesară pregătirea experţilor judiciari în domeniul respectiv şi completarea 



actului normativ cu asemenea specialitate de expertiză. Astfel, se propune completarea 

Nomenclatorului la compartimentul biologic cu specialităţile de expertiză în domeniul 

ecologiei. Necesitatea plasării acestora la compartimentul menţionat este dictată de 

faptul, că, deşi metodele şi procedeele de studiu ale acestora sunt din cele mai diverse, 

toate specialităţile respective au la bază obiectul de studiu – mediul ambiant.  

IV. Fundamentarea economico-financiară 

      Proiectul nu necesită cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat. 

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

      Odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect nu va fi necesară modificarea altor 

acte normative. 

VI. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

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

transparenţa în procesul decizional, proiectul actului normativ inițial 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. 

     Totodată, prin intermediul scrisorii Cancelariei de Stat cu nr. 18-23-3924 din 

04.07.2019, proiectul a fost remis spre avizare în adresa Ministerului Finanțelor, 

Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național de Expertize Judiciare, Centrului de 

Medicină Legală și Centrului de Implementare a Reformelor. În termenul acordat, au 

fost recepționate avizele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor, 

Centrului de Implementare a Reformelor, Centrului de Medicină Legală și al Centrului 

Național de Expertize Judiciare. 

     Cu referire la prevederile ce se conțin în proiectul restrâns (referitoare la expertiza 

ecologică), nu au fost recepționate nicio obiecție sau propunere suplimentară din partea 

autorităților care au participat la avizare. Reieșind din aceasta, proiectul restrâns nu va fi 

remis spre o reavizare în conformitate cu prevederile pct. 201 din Regulamentul 

Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, expediindu-se direct în 

adresa Guvernului.  

VII. Constatările expertizei anticorupție 

     Prin intermediul scrisorii Cancelariei de Stat cu nr. 18-23-3924 din 04.07.2019, 

proiectul actului normativ inițial a fost remis în adresa Centrului Național Anticorupție, 

în vederea realizării expertizei anticorupție. În termenul prevăzut pentru realizarea 

expertizei anticorupție, Centrul Național Anticorupție nu a efectuat și nu a remis în 

http://www.justice.gov.md/


adresa autorului raportul de expertiză corespunzător, invocând drept temei prevederile 

art. 28 alin. (4) din Legea integrității nr. 82/2017 („Expertiza anticorupţie, cu excepţiile 

stabilite la alin. (2) şi (3), se efectuează de către Centrul Naţional Anticorupţie doar 

asupra proiectului definitivat în baza propunerilor şi obiecţiilor expuse în procesul de 

avizare şi/sau de consultare a părţilor interesate. În cazul proiectelor iniţiate de Guvern, 

acestea se consideră definitivate înainte de a fi transmise spre expertiza juridică, iar în 

cazul iniţiativelor altor categorii de autori – după înregistrarea proiectelor în 

Parlament.”).  

     Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 

cu privire la actele normative, expertiza proiectului de act normativ este efectuată 

concomitent cu avizarea şi consultarea publică, iar în conformitate cu prevederile pct. 

190-203 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

610/2018, proiectele de acte normative ale Guvernului se avizează și se expertizează 

simultan. 

 

 

         Ministru                                                                Fadei NAGACEVSCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


