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Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

------------------------------------------- 
 

În temeiul art. 66 și art. 75 alin. (2) din Legea nr. 68/2016 cu privire la 

expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 157-162, art. 316), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE:  
 

1. În anexa nr. 1, la Hotărîrea Guvernului nr. 194/2017 pentru aprobarea 

tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 109-118, art. 273), cu modificările ulterioare, 

poziția 12 se completează cu specialitățile expertizei judiciare 12.03-12.07 cu 

următorul cuprins: 
 

„12.03 Expertiza 

ecologică a 

biogeocenozei 

naturale şi artificiale 

70 60 180 270 4200 12600 18900 

12.03.01 Expertiza 

ecologică a solului 

70 60 180 270 4200 12600 18900 

12.03.02 Expertiza 

ecologică botanică 

70 60 120 270 4200 8400 18900 

12.03.03 Expertiza 

ecologică zoologică 

70 60 120 270 4200 8400 18900 

12.03.04 Expertiza 

ecologică ornitologică 

70 60 120 180 4200 8400 12600 

12.03.05 Expertiza 

ecologică 

entomologică 

70 60 180 270 4200 12600 18900 

12.03.06 Expertiza 

ecologică ihtiologică 

70 120 180 360 8400 12600 25200 

12.03.07 Expertiza 

ecologică 

microbiologică 

70 120 180 270 8400 12600 18900 

12.04 Expertiza 

ecologică a bazinelor 

acvatice 

70 60 120 270 4200 8400 18900 
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12.04.01 Expertiza 

ecologică botanică 

70 60 120 270 4200 8400 18900 

12.04.02 Expertiza 

ecologică ihtiologică 

70 120 180 360 8400 12600 25200 

12.04.03 Expertiza 

ecologică 

microbiologică 

70 120 180 270 8400 12600 18900 

12.05 Expertiza 

ecologică a aerului 

atmosferic 

70 120 180 360 8400 12600 25200 

12.05.01 Expertiza 

ecologică 

microbiologică 

70 120 180 360 8400 12600 25200 

12.06 Expertiza 

ecologică a situaţiei 

radioactive a 

mediului înconjurător 

70 120 270 360 12600 18900 25200 

12.06.01 Expertiza 

ecologică a 

catastrofelor 

(naturale, 

antropogene, natural-

antropogene) 

70 120 270 360 12600 18900 25200 

12.06.02 Expertiza 

ecologică a radiaţiei 

70 60 180 270 4200 12600 18900 

12.06.03 Expertiza 

ecologică a sunetelor 

şi a zgomotului de 

fundal 

70 60 120 180 4200 8400 12600 

12.06.04 Expertiza 

ecologică a radiaţiei 

electromagnetice 

70 120 180 270 8400 12600 18900 

12.06.05 Expertiza 

ecologică a vibraţiilor 

şi a vibraţiilor de 

fundal 

70 120 180 270 8400 12600 18900 

12.06.06 Expertiza de 

apreciere a nivelului 

ecologic confortabil 

în zona locativă 

(apartament, casă, 

oficiu) 

70 120 270 360 12600 18900 25200 

12.07 Expertiza 

ecologică în acțiunea 

gospodărească asupra 

mediului înconjurător 

70 60 180 270 4200 12600 18900”. 

 

2. Poziția 12 din Nomenclatorul expertizelor judiciare, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 195/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 109-118, art. 274), se completează cu specialitățile expertizei judiciare 

12.03-12.07 cu următorul cuprins: 
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„12.03. Expertiza 

ecologică a 

biogeocenozei 

naturale şi 

artificiale 

SCOP: studierea biogeocenozei naturale şi artificiale pentru stabilirea 

impactului antropogen asupra mediului 

 

12.03.01 Expertiza 

ecologică a solului 

 

 

SCOP: examinarea substanţelor de proveniență  a solului în scopul 

depistării, identificării şi stabilirii apartenenţei  de gen şi grup a 

stratificărilor  de sol, a faptului de interacţiune a obiectelor, precum și 

determinarea gradului de poluare a solului. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- stabilirea apartenenţei de gen şi grup;  

- determinarea  zonei geografice de provenienţă; 

- determinarea componenţei cantitative şi calitative a solului; 

- determinarea gradului de poluare a solului; 

- semnele anato-morfologice ale microparticulelor vegetale; 

- determinarea influenţei factorului antropogen; 

- altele asemenea 

12.03.02 Expertiza 

ecologică botanică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOP: identificarea obiectelor de origine vegetală şi determinarea 

taxonomică a materialului cercetat. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- determinarea obiectelor de natură vegetală pe obiectele concrete (haine, 

încălţăminte, mijloc de transport, instrumente etc.); 

- determinarea părţilor de plante, care constituie obiectul cercetat; 

- stabilirea structurii componente a modelului vegetal studiat; 

- determinarea apartenenţei obiectului cercetat la o plantă concretă; 

- stabilirea originii obiectului cercetat; 

- apartenenţa obiectului cercetat la o anumită grupă de obiecte; 

- capacitatea germinativă a materialului semincer; 

- apartenenţa sistematică a arborilor în baza analizei lemnului; 

- stabilirea vîrstei arborilor; 

- examinarea fitopatologică (analiza bolilor şi dăunătorilor plantelor); 

- altele asemenea 

12.03.03 Expertiza 

ecologică 

zoologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOP: identificarea obiectelor de origine animală şi determinarea 

taxonomică a materialului cercetat. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- apartenenţa obiectului la lumea animală; 

- apartenenţa de grup şi de specie a obiectului; 

- originea în cazul în care obiectul prezintă unele părţi de structură 

(indicarea regiunii corpului animal); 

- determinarea mecanismului de separare a acestor părţi; 

- starea animalului în momentul săvîrşirii acţiunii; 

- determinarea modului  de acţiune a factorilor externi asupra animalului; 

- altele asemenea 
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12.03.04 Expertiza 

ecologică 

ornitologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOP: identificarea obiectelor de origine animală și determinarea 

taxonomică a materialului cercetat. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- apartenența obiectului la lumea animală; 

- apartenența de grup şi de specie a obiectului; 

- originea în cazul în care obiectul prezintă unele părţi de structură 

(indicarea regiunii corpului animal); 

- determinarea mecanismului de separare a acestor părţi ; 

- starea animalului în momentul săvîrșirii acțiunii; 

- determinarea modului  de acțiune a factorilor externi asupra animalului; 

- mecanismul acţiunii în masă asupra culturilor agricole; 

- studiul ornitologic în cazul catastrofelor aviatice; 

- altele asemenea 

12.03.05 Expertiza 

ecologică 

entomologică 

 

 

 

 

 

 

 

SCOP: studierea biologică a insectelor, a părţilor structurale şi a 

produselor vitale, precum și determinarea taxonomică a materialului 

cercetat. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- apartenența obiectului la lumea animală; 

- apartenența de grup şi de specie a obiectului; 

- studierea larvelor în procesul de dezvoltare în interiorul cadavrelor 

umane şi animale pentru a stabili timpul decesului; 

- starea animalului în momentul săvîrşirii acţiunii; 

- depistarea obiectelor entomologice în produsele alimentare şi 

seminceri; 

- constatarea vîrstei insectelor mature şi a larvelor la orice stadiu de 

dezvoltare; 

- altele asemenea 

12.03.06 Expertiza 

ecologică 

ihtiologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOP: identificarea obiectelor de origine animală şi determinarea 

taxonomică a materialului cercetat, precum și stabilirea circumstanțelor 

ce au provocat pierea în masă a peştilor, a planctonului şi a altor animale 

acvatice. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- apartenenţa obiectului la lumea animală; 

- apartenenţa de grup şi de specie a obiectului; 

- componenţa numerică a speciei ce a dus la schimbările evidente; 

- acţiunea negativă a factorilor poluanţi în bazinul acvatic; 

- stabilirea daunelor pricinuite gospodăriei piscicole; 

- originea în cazul în care obiectul prezintă unele părţi de structură 

(indicarea regiunii corpului animal); 

- starea animalului în momentul săvîrşirii acţiunii; 

- determinarea modului  de acţiune a factorilor externi asupra animalului; 

- acţiunea factorului antropogen, prin încălcarea legislaţiei ocrotirii 

naturii; 

- altele asemenea 

12.03.07 Expertiza 

ecologică 

microbiologică 

SCOP: identificarea obiectelor de origine microbiologică (microbi, spori) 

în produsele alimentare, aer, apă, periculoase pentru sănătate. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- starea ecologică a apei, a aerului în școli, grădinițe, oficii și 

apartamente; 

- stabilirea factorului alergen; 

- componența numerică a speciei ce a dus la schimbările evidente; 
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- acţiunea negativă a microbilor, a bacteriilor asupra sănătății; 

- studierea microbiologică ce permite stabilirea legăturii infractorului sau 

victimei cu locul faptei; 

- stabilirea catastrofelor ecologice; 

- prezenţa microorganismelor nocive în produsele alimentare; 

- stabilirea florei microbiologice; 

- altele asemenea 

12.04 Expertiza 

ecologică a 

bazinelor acvatice 

SCOP: studierea florei, a faunei şi a altor factori ce influențează bazinele 

acvatice 

12.04.01 Expertiza 

ecologică botanică 

SCOP: identificarea obiectelor de origine vegetală a bazinelor acvatice şi 

determinarea taxonomică a materialului cercetat. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- determinarea obiectelor de natură vegetală în bazinele naturale şi 

artificiale; 

- determinarea părților de plante, care constituie obiectul cercetat; 

- cauza înmulțirii în masă a  unor specii acvatice de plante; 

- determinarea originii obiectului cercetat; 

- altele asemenea 

12.04.02 Expertiza 

ecologică 

ihtiologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOP: identificarea obiectelor de origine animală şi determinarea 

taxonomică a materialului cercetat, precum și stabilirea circumstanțelor 

ce au provocat pieirea în masă a peștilor, a planctonului şi a altor animale 

acvatice. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- apartenența obiectului la lumea animală; 

- apartenența de grup şi de specie a obiectului; 

- componența numerică a speciei ce a dus la schimbările evidente; 

- acțiunea negativă a factorilor poluanți în bazinul acvatic; 

- stabilirea daunelor pricinuite gospodăriei piscicole; 

- originea în cazul cînd obiectul prezintă careva părţi de structură 

(indicarea regiunii corpului animal); 

- starea animalului în momentul săvîrșirii acțiunii; 

- determinarea modului  de acțiune a factorilor externi asupra animalului; 

- acţiunea factorului antropogen, prin încălcarea legislației ocrotirii 

naturii; 

 - altele asemenea 

12.04.03 Expertiza 

ecologică 

microbiologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOP: identificarea obiectelor de origine microbiologică (microbi, spori) 

în produsele alimentare, aer, apă periculoase pentru sănătate. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- starea ecologică a apei, aerului în școli, grădinițe, oficii și apartamente; 

- stabilirea factorului alergen; 

-  componența numerică a speciei ce a dus la schimbările evidente; 

- acțiunea negativă a microbilor, a bacteriilor asupra sănătății; 

- studierea microbiologică ce permite stabilirea legăturii infractorului sau 

pătimitului cu locul faptei; 

- stabilirea catastrofelor ecologice; 

- prezența microorganismelor nocive în produsele alimentare; 

- stabilirea florei microbiologice; 

- altele asemenea 
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12.05 Expertiza 

ecologică a aerului 

atmosferic 

 

SCOP: studierea factorilor poluanţi asupra aerului atmosferic 

 

 

 

12.05.01 Expertiza 

ecologică 

microbiologică 

 

SCOP: identificarea obiectelor de origine microbiologică (microbi, spori) 

în aer pentru sănătate. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- stabilirea gradului de poluare a aerului; 

- stabilirea factorului alergen; 

- acţiunea negativă a microbilor, a bacteriilor din aer asupra sănătăţii; 

- stabilirea catastrofelor ecologice; 

- stabilirea florei microbiologice; 

- altele asemenea 

12.06 Expertiza 

ecologică a 

situaţiei 

radioactive a 

mediului 

înconjurător 

 

SCOP: stabilirea tuturor factorilor ce afectează sănătatea şi mediul de trai 

uman 

 

12.06.01 Expertiza 

ecologică a 

catastrofelor 

(naturale, 

antropogene, 

natural-

antropogene) 

SCOP: stabilirea acțiunii factorului antropogen asupra declanșării 

catastrofei ecologice. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- identificarea factorului radioactiv; 

- acțiunea negativă a radiației asupra sănătății; 

- stabilirea catastrofelor ecologice; 

- gamo-spectrometria solului; 

- aprecierea dozei radioactive la suprafața solului; 

- altele asemenea 

12.06.02 Expertiza 

ecologică a 

radiaţiei 

 

SCOP: stabilirea zonelor radioactive periculoase pentru viață şi sănătate 

în corespundere cu normele permise. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- starea radioactivă a terenurilor, a locuințelor, a oficiilor și a locurilor 

publice; 

- identificarea factorului radioactiv; 

- acțiunea negativă a radiației asupra sănătății; 

- stabilirea catastrofelor ecologice; 

- gamo-spectrometria solului; 

- aprecierea dozei radioactive la suprafața solului; 

- altele asemenea 

12.06.03 Expertiza 

ecologică a 

sunetelor şi a 

zgomotului de 

fundal 

SCOP: aprecierea fonului sonor în spații locative şi oficii în corespundere 

cu normele sanitaro-igienice. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- determinarea oscilațiilor sonore în preajma obiectelor de construcție; 

- expertiza ecologică judiciară a sunetelor la procurarea locuinței, în 

cazul construcției școlilor, a grădinițelor și a altor construcții; 

- influența zgomotului asupra sănătății; 

- măsurarea fundalului sonor al tehnicii de uz casnic, industrial; 

- altele asemenea 
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3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  
 

Prim-ministru      ION CHICU 
 

Contrasemnează: 
 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 

12.06.04 Expertiza 

ecologică a 

radiației 

electromagnetice 

 

SCOP: stabilirea zonelor electromagnetice periculoase pentru viață şi 

sănătate în corespundere cu normele permise. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- starea electromagnetică a terenurilor, a locuințelor, a oficiilor și a  

locurilor publice; 

- identificarea factorului radioactiv; 

- acțiunea negativă a radiației asupra sănătății; 

- stabilirea catastrofelor ecologice; 

- gamo-spectrometria solului; 

- aprecierea dozei radioactive la suprafața solului; 

- altele asemenea 

12.06.05 Expertiza 

ecologică a 

vibrațiilor şi a 

vibrațiilor de 

fundal 

 

SCOP: aprecierea oscilărilor mecanice asupra sănătății omului.  

PROBLEME REZOLVATE: 

- depistarea vibrațiilor ce depășesc normele sanitaro-igienice; 

- stabilirea gradului de acțiune asupra sistemului nervos central și a 

organelor interne;  

- determinarea intensității vibrațiilor; 

- măsurarea vibrațiilor în apartamente, oficii și spații locative; 

- măsurarea preventivă a vibrațiilor din cauza transportului; 

- altele asemenea 

12.06.06 Expertiza 

de apreciere a 

nivelului ecologic 

confortabil în zona 

locativă 

(apartament, casă, 

oficiu) 

SCOP: aprecierea fonului sonor, al vibrațiilor și a nivelului radioactiv, în 

spații locative şi oficii, în corespundere cu normele sanitaro-igienice. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- expertiza ecologică judiciară a sunetelor, a vibrațiilor, a nivelului 

radioactiv la procurarea locuinței, în cazul construcției școlilor, 

grădinițelor etc.; 

- influența zgomotului, a radiației și a vibrațiilor asupra sănătății; 

- măsurările corespunzătoare conform normelor permise; 

- altele asemenea 

12.07 Expertiza 

ecologică în 

acțiunea 

gospodărească 

asupra mediului 

înconjurător 

 

SCOP: stabilirea mecanismului acțiunii negative antropogene,  

condițiilor şi a circumstanțelor în legătură cu încălcarea legislației 

ocrotirii naturii, precum și a condițiilor exploatării obiectelor cu impact 

negativ asupra sănătății. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- stabilirea gradului de influență a factorului antropogen asupra mediului 

înconjurător prin: 

 a) aratul irațional al fînețelor; 

 b) micșorarea arealelor şi distrugerea unor specii de animale şi plante; 

 c) distrugerea biogeocenozei din cauza pescuitului şi vînatului; 

 d) defrișarea ilegală a resurselor forestiere şi acțiunea negativă asupra 

florei şi faunei, învelișului vegetal; 

 e) poluarea bazinelor acvatice; 

 f) folosirea exagerată a fertilizanților, erbicidelor și pesticidelor; 

- altele asemenea”. 



NOTA INFORMATIVĂ 

  la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale 

Guvernului 

 

I. Denumirea autorului/a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului a fost elaborat de Ministerul Justiției. 

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

implementarea noilor reglementări 

Prezentul proiect derivă dintr-un proiect de act normativ mai amplu, elaborat de 

Ministerul Justiției în conlucrare cu Centrul Național de Expertize Judiciare, prin 

intermediul căruia se urmărea aducerea în concordanță a prevederilor unor hotărâri de 

Guvern aferente domeniului de expertiză judiciară cu prevederile  Legii nr. 68/2016, 

precum și cu noile modificări legislative ale acesteia, operate prin Legea nr. 135/2018. 

Totodată, în urma operării modificărilor propuse în proiectul inițial urma să fie realizată: 

- asigurarea fundamentului metodologic al expertizei judiciare argumentate științific 

(metodici de efectuare a expertizelor judiciare), ce va permite furnizarea către justiție în 

termeni rezonabili, a unei baze probante științifice incontestabile, cu un nivel sporit de 

certitudine și credibilitate; 

- posibilitatea dezvoltării domeniului de expertiză judiciară și asigurarea eficienței 

maxime în utilizarea metodicilor de lucru existente sau a celor noi elaborate și 

perfecționate în domeniul expertizei judiciare; 

- asigurarea cu material științific, metodic și didactic a sectorului de formare a experților 

judiciari, ce va crea premise de fondare a unei „școli naționale de expertiză judiciară” 

(absentă la moment), menită să producă cadre înalt calificate de experți judiciari la 

specialitățile solicitate de beneficiari; 

- unificarea practicii de expertiză judiciară a laboratoarelor prin elaborarea de proceduri 

de adaptare a metodelor științifice de cercetare, aprobare și validare, utilizate în practică 

de experții judiciari ai instituțiilor publice de expertize judiciare și ai birourilor 

individuale și asociate de expertiză judiciară; 

- diminuarea pierderii proceselor, cu decizii bazate pe concluziile experților care au 

realizat expertize judiciare fără suport științific. 

     La fel, modificările operate în unele hotărâri ale Guvernului urmăreau să asigure 

realizarea în practică a unor noi genuri de expertiză judiciară în Republica Moldova – 

expertiza genetică și expertiza ecologică. 



     Din necesitatea promovării urgente a prevederilor referitoare expertiza genetică, 

proiectul inițial a fost scindat, cu transmiterea în adresa Guvernului a unui proiect de act 

normativ redus la prevederile ce vizau expertiza genetică, acesta fiind adoptat cu 

prioritate (Hotărârea Guvernului nr. 395 din 09.08.2019). 

     În contextul necesității unei examinări suplimentare a proiectului inițial, dar și al 

adresărilor unor autorități și instituții publice privind stringența situației legate de 

realizarea unor expertize ecologice, autorul proiectului a luat decizia de a înainta în mod 

separat în adresa Guvernului prevederile din proiect referitoare la expertiza ecologică, 

pentru a asigura o promovare mai rapidă a acestora, în corespundere cu interesul general 

al societății.    

III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

  În urma scindării proiectului de act normativ inițial, prezentul proiect urmează să 

vină cu modificări în următoarele acte normative: 

1) Hotărârea Guvernului nr. 194/2017 pentru aprobarea tarifelor la serviciile de 

expertiză judiciară și extrajudiciară - Modificările Anexei nr.1 a Hotărârii Guvernului 

nr. 194/2017 au drept scop aprobarea tarifelor pentru serviciile de expertiză judiciară în 

domeniul ecologic. În lipsa tarifului la serviciile de expertiză judiciară ecologică, 

ordonatorii vor fi în imposibilitate să determine oportunitatea şi rentabilitatea dispunerii 

unei asemenea expertize, iar instituţiile să-şi recupereze cheltuielile legate de efectuarea 

acesteia. Astfel, tarifele propuse au fost determinate în conformitate cu Metodologia 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 194/2017, după formulele pentru stabilirea 

tarifelor la serviciile de expertiză judiciară, cu aplicarea tarifului unic de 70 lei 

ora/expert, care constituie plafonul minim al costului unei ore de activitate a expertului. 

2) Hotărârea Guvernului nr. 195/2017 privind aprobarea Nomenclatorului expertizelor 

judiciare – Se propune completarea Nomenclatorului cu un șir de specialități de 

expertiză judiciară noi (12.03 - 12.07). Necesitatea includerii în nomenclator a unor tipuri 

de expertiză noi este dictată de ponderea infracţiunilor ecologice, în special a cazurilor de 

poluare a apei, solului şi aerului. În acelaşi timp, eforturile orientate în descoperirea 

multiplelor infracţiuni de acest fel şi tragerea făptuitorilor la răspundere atestă 

impedimente la stabilirea legăturii de cauzalitate dintre poluare şi paguba survenită. 

Luând în consideraţie importanţa expertizei judiciare ecologice în stabilirea adevărului şi 

asigurarea înfăptuirii justiţiei în investigarea faptelor de poluare a mediului, devine 

absolut necesară pregătirea experţilor judiciari în domeniul respectiv şi completarea 

actului normativ cu asemenea specialitate de expertiză. Astfel, se propune completarea 



Nomenclatorului la compartimentul biologic cu specialităţile de expertiză în domeniul 

ecologiei. Necesitatea plasării acestora la compartimentul menţionat este dictată de 

faptul, că, deşi metodele şi procedeele de studiu ale acestora sunt din cele mai diverse, 

toate specialităţile respective au la bază obiectul de studiu – mediul ambiant.  

IV. Fundamentarea economico-financiară 

      Proiectul nu necesită cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat. 

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

      Odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect nu va fi necesară modificarea altor 

acte normative. 

VI. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul actului normativ inițial 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. 

     Totodată, prin intermediul scrisorii Cancelariei de Stat cu nr. 18-23-3924 din 

04.07.2019, proiectul a fost remis spre avizare în adresa Ministerului Finanțelor, 

Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național de Expertize Judiciare, Centrului de 

Medicină Legală și Centrului de Implementare a Reformelor. În termenul acordat, au 

fost recepționate avizele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor, 

Centrului de Implementare a Reformelor, Centrului de Medicină Legală și al Centrului 

Național de Expertize Judiciare. 

     Cu referire la prevederile ce se conțin în proiectul restrâns (referitoare la expertiza 

ecologică), nu au fost recepționate nicio obiecție sau propunere suplimentară din partea 

autorităților care au participat la avizare. Reieșind din aceasta, proiectul restrâns nu va fi 

remis spre o reavizare în conformitate cu prevederile pct. 201 din Regulamentul 

Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, expediindu-se direct în 

adresa Guvernului.  

VII. Constatările expertizei anticorupție 

     Prin intermediul scrisorii Cancelariei de Stat cu nr. 18-23-3924 din 04.07.2019, 

proiectul actului normativ inițial a fost remis în adresa Centrului Național Anticorupție, 

în vederea realizării expertizei anticorupție. În termenul prevăzut pentru realizarea 

expertizei anticorupție, Centrul Național Anticorupție nu a efectuat și nu a remis în 

adresa autorului raportul de expertiză corespunzător, invocând drept temei prevederile 

http://www.justice.gov.md/


art. 28 alin. (4) din Legea integrității nr. 82/2017 („Expertiza anticorupţie, cu excepţiile 

stabilite la alin. (2) şi (3), se efectuează de către Centrul Naţional Anticorupţie doar 

asupra proiectului definitivat în baza propunerilor şi obiecţiilor expuse în procesul de 

avizare şi/sau de consultare a părţilor interesate. În cazul proiectelor iniţiate de Guvern, 

acestea se consideră definitivate înainte de a fi transmise spre expertiza juridică, iar în 

cazul iniţiativelor altor categorii de autori – după înregistrarea proiectelor în 

Parlament.”).  

     Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 

cu privire la actele normative, expertiza proiectului de act normativ este efectuată 

concomitent cu avizarea şi consultarea publică, iar în conformitate cu prevederile pct. 

190-203 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

610/2018, proiectele de acte normative ale Guvernului se avizează și se expertizează 

simultan. 

 

 

         Ministru                                                                Fadei NAGACEVSCHI 
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