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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind condițiile de  amenajare a birourilor de expertiză judiciară 

 
 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite, principalele 

prevederi ale proiectului și  evidențierea elementelor noi 

La data de 14 aprilie 2016 Parlamentul a adoptat Legea nr. 68 cu privire la 

expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016 nr. 157-162. art. 316), iar în scopul elaborării cadrului normativ 

subordonat legii, Ministerul Justiției propune spre promovare proiectul Ordinului 

Ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de  

amenajare a birourilor de expertiză judiciară. 

Proiectul dat are drept scop implementarea art. 68 alin. (8) din legea 

menționată supra. 

Promovarea și ulterioara implementare a proiectului Ordinului Ministrului 

justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de  amenajare 

a birourilor de expertiză judiciară va contribui la: 

- stabilirea unor reguli unice de amenajare birourilor de expertiză judiciară; 

- asigurarea efectuării rapoartelor de expertiză de un nivel înalt;  

- asigurarea păstrării integrității obiectele şi materialele transmise pentru 

efectuarea expertizei judiciare, pentru cazurile în care este necesar conform 

tipului expertizei. 

Proiectul Ordinului Ministrului justiției cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind condițiile de amenajare a birourilor de expertiză 

judiciară conține în anexă Regulamentul propriu-zis care reglementează în mod 

detaliat condițiile minime de amenajare a biroului individual sau asociat de 

expertiză judiciară. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat.  

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și 

completarea altor acte normative. 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei 

(directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „proiecte de acte 

normative transmise spre coordonare”).  
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