
NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 195 din 24 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului expertizelor

judiciare

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea
proiectului

Proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.
195 din 24 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului expertizelor
judiciare a fost elaborat și se înaintează spre promovare de către Centrul de
Medicină Legală.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi
finalităţile urmărite

În vederea punerii în aplicare a Legii nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire
la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, dar și în scopul clasificării
după criterii științifice a specialităților de expertiză judiciară, Guvernul
Republicii Moldova a aprobat la 24 martie 2017 HG nr.195 prin care a aprobat
Nomenclatorul expertizelor judiciare.

P.28 al Nomenclatorului prevede în calitate de gen al expertizei judiciare
Expertiza psihiatrico-psihologicăși drept unica specialitate – 28.01. Expertiza
psihiatrico-psihologică legală în condiţii de ambulator/staționar. Expertiza
psihiatrico-psihologică nu poate exista în calitate de specialitate separată
întrucât, în condițiile art.35 al Legii nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară
și statutul expertului judiciar, aceasta este o expertiză complexă.

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidenţierea elementelor
noi

Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.195/2017 privind aprobarea Nomenclatorului expertizelor judiciareurmărește
scopul ajustării Nomenclatorului expertizelor judiciare la rigorile științei
expertizei judiciare și prevederile Legii nr.68/2016 cu privire la expertiza
judiciară și statutul expertului judiciar prin excluderea p.28 Expertiza
psihiatrico-psihologică.

4. Fundamentarea economico–financiară

Implementarea prezentului proiect de hotărîre de Guvern nu necesită
cheltuieli financiare sau de altă natură.



5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Prin proiectul hotărîrii de Guvern se propune ajustarea Nomenclatorului
expertizelor judiciare.

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul hotărârii de Guvern a fost discutat și aprobat în cadrul ședinței

Consiliului Metodico-Științific de pe lângă Centrul Național de Expertize
Judiciare din 07.12.2018.

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa
în procesul decizional, proiectul hotărîrii de Guvern a fost plasat pe pagina web
a Centrului de Medicină Legală (directoriul „Transparenţă”, compartimentul
„Proiecte”) și pe pagina web a Ministerului Justiţiei, la compartimentul
Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre
coordonare.
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