
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare 

 

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

implementarea noilor reglementări 

În vederea aducerii în concordanță a cadrului normativ subordonat Legii cu Legea nr. 68 

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

Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate, a fost 

elaborat prezentul proiect al Hotărîrii Guvernului cu privire la Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare. 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Prezentul proiect al Hotărîrii Guvernului are ca scop aprobarea Regulamentului, 

aprobarea efectivului-limită a Centrului Național de Expertize Judiciare, precum și crearea 

unei subdiviziuni separate în cadrul aparatului central al Ministerului Justiției cu efectivul-

limită de 3 unități de personal care vor avea în competență organizarea activității experților 

judiciari.  

Ținem să menționăm că proiectul de regulament este elaborat în conformitate cu 

Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a 

regulamentului privind organizarea și funcționarea organului central de specialitate al 

administrației publice. Prin urmare, prezentul proiect de Regulament prevede reglementarea 

funcțiilor de bază ale Centrului, misiunea, atribuțiile și drepturile acestuia, stabilindu-i expres 

competențele necesare exercitării funcțiilor organizatorice privind desfășurarea activității de 

efectuare a expertizelor judiciare.  

Totodată, proiectul ține să reglementeze în conformitate cu art. 14 din Legea nr. 98 din 

4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate, statutul Centrului Național 

de Expertize Judiciare care va avea forma de organizare de agenție, iar în conformitate cu art. 

15 ai Legii menționate - numirea în funcție a directorului Centrului de către Ministrul justiției, 

precum și a directorilor adjuncți care deși numiți în funcție de către Ministrul justiției, vor 

activa în conformitate cu împuternicirile acordate de către directorul Centrului. Mai mult decît 

atît, proiectul reglementează și situațiile de absență sau poziție vacantă a directorului 

Centrului.  

Conform pct. 2) al Hotărîrii Guvernului nr. 736 din  3 octombrie 2012 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, efectivul-limită al aparatului central al 

Ministerului Justiţiei este stabilit în număr de 138 unităţi, iar potrivit pct. 2) al Hotărîrii 

Guvernului nr. 1052 din  12 septembrie 2006 cu privire  la Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, efectivul-limită al personalului Centrului Naţional de 

Expertize Judiciare este stabilit în număr total de 76 unităţi. În bugetul anului curent, precum 

şi în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2017-2019, pentru Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare sunt planificate cheltuieli de personal pentru 76 unităţi, inclusiv 20 din contul 

veniturilor colectate. Astfel, conform proiectului elaborat se menţine efectivul - limită de 76 

unităţi de personal pentru CNEJ, cu remunerare de la bugetul de stat, după cum potrivit art. 42 

alin. (3) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţilor bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 

2014, „cheltuielile autorităţilor / instituţiilor bugetare se aprobă, se execută şi se raportează 

fără divizarea pe surse de acoperire".   

Pentru structura aparatului central al Ministerului Justiţiei se adaugă 3 unităţi de 



personal care vor constitui subdiviziunea coordonatoare a activităţii experţilor judiciari. 

Componenţa actuală a Ministerului Justiţiei nu permite coordonarea activităţii experţilor 

judiciari, care este una complexă. Aceasta presupune inclusiv, asigurarea secretariatului 

Comisiei de calificare şi evaluare a experţilor judiciari, care desfăşoară examenul de calificare 

şi evaluarea performanţelor, ţinerea Registrului de stat a experţilor judiciari şi a Registrului de 

stat a birourilor de expertiză judiciară, etc. 

Personalul Centrului, inclusiv, directorul şi directorii adjuncţi nu au statut de 

funcţionari publici, remunerarea acestora se va face în conformitate cu prevederile generale 

ale Legii nr. 355 din  23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 

şi Hotărîrii de Guvern cu privire la salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare. 

Totodată, proiectul permite angajarea personalului din contul mijloacelor financiare acumulate 

conform art. 43 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale  nr. 181 din  25 

iulie 2014 (mijloace financiare proprii). 

De asemenea o atenție sporită se atrage și la instituirea Consiliul metodico-ştiinţific 

care va coordona activitatea metodică  şi ştiinţifico-practică, în strînsă legătură cu comisiile de 

specialitate, atît în domeniul efectuării expertizelor judiciare, cît şi al formării inițiale şi 

continue a experților judiciari din toate instituţiile publice şi birourile de expertiză,  verifică, 

din punctul de vedere al calităţii şi termenelor de executare, rapoartele de expertiză judiciară. 

III. Impactul proiectului 

Impactul prezentului proiect al Hotărîrii Guvernului va consta în 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, precum și cu Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind 

administrația publică centrală de specialitate. 

IV. Argumentarea economico-financiară 

Prezentul proiect al Hotărîrii Guvernului va necesita cheltuieli de la bugetul de stat pentru 

crearea unei subdiviziuni în cadrul aparatului central al Ministerului Justiției cu efectivul-limită 

de 3 unități de personal. Completarea data are ca temei art. 85 alin. (2) sbpct. 2) lit. c) care 

stipulează că pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza 

judiciară şi statutul expertului judiciar, Guvernul va asigura crearea în cadrul Ministerului 

Justiţiei a unei subdiviziuni care să asigure coordonarea activităţii experţilor judiciari. 

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 şi coordonat cu Curtea Supremă de Justiție, Oficiul Avocatului 

Poporului, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Sănătăţii, Direcţia Justiţiei a Găgăuziei, Centrul Naţional Anticorupţie, 

Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare. Propunerile şi obiecţiile autorităţilor menţionate au fost reflectate în sinteza 

obiecţiilor şi propunerilor la proiect. 

Centrul Naţional Anticorupţie prin Raportul de expertiză anticorupţie susţine 

promovarea proiectului, fără a comunica obiecţii sau propuneri. 
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