
 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului comun cu privire la aprobarea Regulamentului  

privind condițiile efectuării stagiului profesional  

de către expertul judiciar stagiar 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul Ordinului comun cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile 

efectuării stagiului profesional de către expertul judiciar stagiar 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). 

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 condițiilor efectuării stagiului profesional de către experții judiciari stagiari. 

Prin implementarea noilor reglementări se urmăreşte stabilirea unei proceduri clare și 

obiective în vederea selectării candidaților care doresc să devină experți judiciari. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

     Proiectul Ordinului comun cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile 

efectuării stagiului profesional de către expertul judiciar stagiar prevede condițiile de admitere la 

efectuarea stagiului profesional și durata acestuia, condițiile efectuării stagiului profesional, 

drepturile şi obligațiile expertului judiciar stagiar, ale expertului judiciar îndrumător, ale instituției 

publice de expertiză judiciară/biroului de expertiză judiciară, precum și totalizarea efectuării 

stagiului profesional. 

Proiectul sus-menționat este structurat în IV capitole și 20 de puncte. Astfel, stagiul 

profesional în specialitatea de expertiză judiciară se efectuează la una dintre instituţiile publice de 

expertiză judiciară sau într-un birou de expertiză judiciară, sub îndrumarea conducătorului de 

stagiu. Durata stagiului profesional este de cel puţin trei luni (în dependență de specialitate) şi este 

stabilită de conducătorul instituției publice de expertiză judiciară/biroului de expertiză judiciară, 

după coordonarea cu conducătorul de stagiu desemnat. 

În perioada efectuarii stagiului profesional expertul judiciar stagiar se conduce de contractul 

de stagiu și programul de efectuare a stagiului. Întrucît, organizarea efectuării stagiului profesional 

și controlul realizării acestuia ţine de competenţa instituției publice de expertiză judiciară/biroului 

de expertiză judiciară, la finalizarea stagiului profesional, conducătorul instituției publice de 

expertiză judiciară/biroului de expertiză judiciară, coordonează pregătirea următoarelor acte:  

1) contractul încheiat între expertul judiciar stagiar şi instituţia publică de expertiză 

judiciară/biroul de expertiză judiciară sau actul eliberat în condiţiile art. 41 alin. (9) din Lege; 

2) raportul candidatului privind stagiul profesional; 

3) referinţa conducătorului stagiului profesional; 

4) cinci rapoarte de expertiză, din care vor fi excluse sau radiate datele cu caracter personal 

ale persoanelor în privinţa cărora a fost realizată expertiza, pe specialitatea în care expertul judiciar 

stagiar a efectuat stagiul profesional. 



 

Aceste acte sînt pregătite pentru participarea expertului judiciar stagiar la examenul de 

calificare pentru atribuirea calităţii de expert judiciar, susținut în fața Comisiei de calificare şi 

evaluare a experţilor judiciari. 

Totodată, după finalizarea efectuării stagiului profesional, șeful laboratorului în specialitatea 

de expertiză judiciară în care a fost efectuat stagiul profesional, evaluează pe intern expertul judiciar 

stagiar. Aceasta se face în baza referinţei conducătorului stagiului, raportului expertului judiciar 

stagiar privind stagiul, contractului de stagiu, programului de efectuare a stagiului și în baza celor 

mai reprezentative rapoarte de expertiză judiciară efectuate de expertul judiciar stagiar. Procedura 

este argumentată de necesitatea creării unui sistem al expertizei judiciare dotat cu experți judiciari 

cu o înaltă calificare profesională. 

Fundamentarea economico-financiară 

     Promovarea proiectului Ordinului comun cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

condițiile efectuării stagiului profesional de către expertul judiciar stagiar nu necesită cheltuieli din 

contul bugetului de stat. 

Impactul proiectului 

           Proiectul va avea un impact semnificativ pentru stabilirea unui sistem transparent de selecție 

a candidaților care doresc să devină experți judiciari, precum și va institui premisa legală pentru 

asigurarea şi garantarea profesionalismului şi responsabilităţii persoanelor admise în profesie. 

Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 

         Drept urmare a aprobării proiectului Ordinului comun cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind condițiile efectuării stagiului profesional de către expertul judiciar stagiar nu va fi necesară 

modificarea și completarea altor acte legislative și normative. 

Avizarea și 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 


