NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului
Comisiei de disciplină a experților judiciari
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
În vederea realizării prevederilor art. 61 alin. (2) Legii nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu
privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, care va intra în vigoare la data
de 10 decembrie 2016, Ministerul Justiției a elaborat proiectul Ordinului ministrului
justiției cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină a experților
judiciari.
Proiectul menționat are drept scop instituirea cadrului normativ privind organizarea şi
supravegherea activității profesionale a experților judiciari în vederea consolidării
calității actului de justiție, transparenței şi celerității activității desfășurate de către
experții judiciari.
Expertiza judiciară reprezintă un element important în procesul de înfăptuire a
justiției, avînd menirea de a facilita soluționarea justă a cauzelor civile, penale şi
contravenționale prin statutul său probatoriu, contribuind astfel la îmbunătățirea actului
de justiție, diminuarea erorile judiciare şi sporirea încrederii cetăţenilor în actul de
justiţie.
Rolul central în sistemul de expertiză judiciară îl joacă expertul judiciar – specialist
calificat şi autorizat în condiţiile legii pentru efectuarea expertizelor judiciare, în
conformitate cu competenţele profesionale deţinute.
Astfel, proiectul propune instituirea un mecanism complex de reglementare a
profesiei de expert judiciar, întrucît legea stabileşte un cadru general concret şi expres
care reglementează activitatea experţilor, cadrul conex subordonat legii intervine în
vederea asigurării bunei funcţionări a activităţii experților judiciari, supravegherii
comportamentului acestora prin prisma regulilor deontologice şi de etică profesională,
stabilirii responsabilităților profesionale, precum şi a mecanismului de atragere la
răspundere disciplinară în caz de abatere de la acestea.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi
Proiectul Ordinului ministrului justiției include în anexă Regulamentul Comisiei de
disciplină a experților judiciari care este structurat în 4 capitole, după cum urmează:
Capitolul I. Dispoziții generale – conține norme generale cu privire la activitatea
Comisiei de disciplină (în continuare Comisie) a experților judiciari.
Capitolul II. Atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei – include norme care
stabilesc atribuțiile președintelui, secretarului Comisiei, precum și modul de funcționare

a activității Comisiei. La fel, în capitolul dat se stabileşte modul de desfăşurare a
şedinţelor, încetarea, suspendarea mandatului membrilor Comisiei, lucrările de secretariat
ale Comisiei, modalităţile de întocmire a actelor, procesul de votare etc.
Capitolul III. Examinarea cazurilor de încălcare a disciplinei stabilește principiile
care stau la baza examinării abaterilor disciplinare și modul de intentare a procedurii
disciplinare. În scopul examinării sesizării președintele comisiei va desemna un membru
raportor care ulterior va întocmi raportul ce urmează a fi examinat la ședințele Comisiei.
Membrul raportor va solicita explicațiile și probele suplimentare necesare în vederea
elucidării cazului privind abaterea disciplinară, iar refuzul expertului judiciar de a
răspunde solicitărilor raportorului nu împiedică examinarea procedurii disciplinare.
Concomitent, cauza disciplinară se examinează cu participarea obligatorie a
expertului judiciar vizat în sesizare. La examinarea cauzei este obligatorie citarea
persoanei care a depus sesizarea sau a reprezentantului acesteia.
Capitolul IV. Sancționarea disciplinară a experților judiciari, stabilește obligațiunea
Comisiei la aplicarea sancțiunilor să țină cont de: caracterul şi gravitatea a abaterii,
împrejurările în care abaterea a fost săvîrşită, cauzele şi consecinţele abaterii, gradul de
vinovăţie, conduita expertului judiciar pe perioada examinării abaterii, impactul faptei
asupra imaginii profesiei de expert judiciar.
De asemenea proiectul prevede dreptul membrului Comisiei sau supleantul acestuia
care are opinie separată faţă de hotărîrea adoptată de a o expune în scris, opinia acestuia
fiind anexată la dosarul procedurii disciplinare.
Concomitent, Ordinul ministrului justiției, precum și hotărîrea Comisiei privind
aplicarea sancțiunii disciplinare pot fi contestate în instanța de judecată în contencios
administrativ, iar contestarea acestora nu suspendă executarea sancțiunii disciplinare.
Fundamentarea economico-financiară
Promovarea și ulterioara implementare a proiectului Ordinului Ministrului Justiției
privind aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină a experților judiciari, nu
necesită cheltuieli din bugetul de stat.
Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ pentru modernizarea profesiei de expert
judiciari, precum și va institui premisa legală pentru asigurarea şi garantarea
profesionalismului și responsabilității persoanelor admise în profesia de expert judiciar,
precum și va spori încrederea cetățenilor în actul de justiție.

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare
Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea şi
completarea altor acte legislative şi normative.
Avizarea şi 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”).

Viceministru

Nicolae EȘANU

