NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Ordinului comun cu privire la aprobarea Regulamentului privind
evaluarea performanţelor experţilor judiciari
I.

Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin
implementarea noilor reglementări

Prezentul proiect al Ordinului comun cu privire la aprobarea Regulamentului
privind evaluarea performanţelor experţilor judiciari a fost elaborat în vederea
punerii în aplicare a Legii 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), care intră în vigoare la 10 decembrie 2016.
Printre obiectivele Legii nr. 68 din 14 aprilie 2016 este consolidarea
infrastructurii de expertiză judiciară şi a statutului expertului judiciar şi ridicarea
nivelului calităţii serviciilor de expertiză judiciară oferite de către experţi, care pot fi
realizate inclusiv prin reglementarea minuţioasă a procedurii şi criteriilor de
evaluare a performanţelor experților judiciari.
Prin implementarea noilor reglementări se urmăreşte asigurarea sistemului
naţional de expertiză judiciară cu experţi judiciari cu o calificare şi cu o reputaţie
ireproşabilă, rezultatele activităţii cărora vor fi în permanent progres. Noua
procedură de evaluare a performanţelor experţilor judiciari este ajustată principiilor
de eficienţă şi calitate a justiţiei.
II.

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Regulamentul privind procedura şi criteriile de evaluare a performanţelor
experţilor judiciari prevede modul de organizare şi procedura evaluării
performanţelor experţilor judiciari, criteriile de acordare a gradelor de calificare şi
procedura de contestare a rezultatelor evaluării performanţelor experţilor judiciari.
Evaluarea performanţelor experţilor judiciari este organizată de Comisia de
calificare și evaluare a experților judiciari (în continuare Comisia de calificare şi
evaluare) şi se desfăşoară în cadrul şedinţei acesteia.
Activitatea şi performanţele expertului judiciar sunt evaluate de către Comisia
de calificare şi evaluare în lipsa experţilor judiciari, în baza criteriilor, indicilor,
surselor de verificare prezentate de aceştia. În caz de necesitate, Comisia de
calificare şi evaluare poate solicita prezenţa expertului judiciar la evaluarea
performanţelor. Criteriile de evaluare a experţilor judiciari vizează eficienţa
activităţii, calitatea activităţii şi integritatea profesională.

Rezultatele evaluării ordinare pot fi contestate în termen de 10 zile lucrătoare de
la data la care acestea au fost făcute publice. Cererea de contestaţie se depune la
conducătorul instituţiei publice de expertiză judiciară, care la rîndul său le expediază
secretarului Comisiei de calificare şi evaluare, din cadrul Ministerului Justiţiei sau,
în cazul experţilor judiciari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de
expertiză judiciară, la secretarul Comisiei de calificare şi evaluare, din cadrul
Ministerului Justiţiei.
Expertul judiciar care a contestat rezultatele evaluării ordinare este supus
evaluării extraordinare în termen de cel puţin 3 luni de la data desfăşurării evaluării
ordinare. Atît evaluarea ordinară, cît şi cea extraordinară au loc conform aceleiaşi
proceduri şi după aceleaşi criterii de acordare a gradelor de calificare prevăzute în
proiectul prezentului Regulament.
III.

Fundamentarea economico-financiară

Proiectul nu necesită cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat.
IV.

Impactul proiectului

Impactul prezentului proiect va avea ca efect principal – crearea unui sistem de
evaluare a experţilor judiciari, adaptat necesităţilor înfăptuirii unei justiției
echitabile. Astfel, datorită evaluării periodice la care este supus va fi asigurat statul
şi societatea cu experţi judiciari cu o înaltă calificare şi cu o reputaţie ireproşabilă.
V.

Respectarea transparenței decizionale

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul Ordinului comun 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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