
 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Registrele de stat în domeniul 

experizei judiciare 

  

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

implementarea noilor reglementări 

Prezentul proiect al Hotărîrii Guvernului cu privire la Registrele de stat în 

domeniul experizei judiciare 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. 

Legea nr. 68 din 14.04.2016 nu prevede expres necesitatea aprobării 

Regulamentului Registrului de stat al experţilor judiciari şi Regulamentului 

Registrului de stat al birourilor individuale şi asociate de expertiză judiciară prin 

hotărîre de guvern, dar ţinînd cont că art. 16 alin. (1) din Legea nr. 71 din  

22.03.2007 cu privire la register, prevede: „Registrele de stat de bază şi cele 

departamentale se instituie de Guvern…”, regulamentele registrelor sus-menţionate 

urmează a fi aprobate prin hotărîre de guvern.  

 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul Hotărîrii de Guvern prevede aprobarea Regulamentului cu privire la 

Registrul de stat al experţilor judiciari şi Regulamentului cu privire la Registrul de 

stat al birourilor individuale şi asociate de expertiză judiciară.  

Regulamentele cu privire la Registrele de stat stabilesc subiecții raporturilor 

juridice în domeniul gestionării Registrelor, structura și modalitatea de ținere, 

completare, actualizare, păstrare și de restabilire a acestora, precum și de asigurare a 

protecţiei şi securităţii informaţiei şi resurselor informaţionale. 

Obiectul înregistrării Regulamentului cu privire la Registrul de stat al experţilor 

judiciari îl constituie totalitatea informațiilor documentate privind experţii judiciari 

ce desfășoară activitatea în cadrul unei instituţii publice de expertiză judiciară sau 

birou de expertiză judiciară, iar al Regulamentului cu privire la Registrul de stat al 

birourilor individuale şi asociate de expertiză judiciară îl constituie totalitatea 

informațiilor documentate privind birourile individuale şi asociate de expertiză 

judiciară. 

Registrele se țin în formă electronică, în limba de stat şi reprezintă sursa de 

informaţii primară, preluată cu prioritate în alte baze de date. Pînă la crearea de către 



Ministerul Justiţiei a condițiilor necesare pentru ținerea Registrului de stat al 

persoanelor autorizate, Registrul de stat al experţior judiciari şi Registrul de stat al 

birourilor individuale şi asociate de expertiză judiciară vor fi ținute în formă 

manuală, cu includerea datelor prevăzute pentru ținerea registrelor în formă 

electronică. 

III. Fundamentarea economico-financiară 

 Proiectul nu necesită cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat.  

IV. Impactul proiectului 

         Impactul prezentului proiect va avea ca efect principal – îmbunătățirea 

mecanismului de conlucrare eficientă a organelor de drept cu experţii judiciari la 

dispunerea expertizelor judiciare, precum şi a simplilor cetăţeni care doresc să 

solicite serviciile unui expert în scopul obţinerii unei expertize extrajudiciare.  

 

V. 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 www.justice.gov.md, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 
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