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R  A  P  O  R  T 

privind activitatea Centrului Naţional de Expertize Judiciare  

de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova în a. 2019  
 

Activitatea Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul 

Justiţiei (CNEJ) în anul 2019 s-a desfăşurat sub deviza dezvoltării capacităților 

Сеntrului Nаțiоnаl de Expertize Judiciare și creșterea calității expertizelor judiciare 

efectuate în tеrmеni optimi. 

Centrul îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii nr.68 din 

14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, Hotărârea 

Guvernului nr.1412 din 27.12.2016 cu privire la Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare, actelor normative, care reglementează activitatea în domeniul expertizei 

judiciare.    

        În cadrul CNEJ în prezent activează 7 Laboratoare de expertiză judiciară :  
 

1. Laboratorul de expertize judiciare criminalistice (LEJC); 

2. Laboratorul de expertize judiciare a materialelor şi substanţelor (LEJMS); 

3. Laboratorul de expertize judiciare inginero-tehnice (LEJIT). 

4. Laboratorul de expertize judiciare economice (LEJE); 

5. Laboratorul de expertize judiciare auto tehnice (LEJAT); 

6. Laboratorul de expertize judiciare merceologice (LEJM); 

7. Laboratorul de expertize judiciare în construcţii şi evaluare (LEJCE) 

  

În cadrul CNEJ mai activează Laboratorul de analiză şi planificare (LAP), 

Laboratorul metodico – ştiinţific (LMŞ), Secţia secretariat al CNEJ, Serviciul 

economico-financiar, Serviciul achiziţii publice, Secţia servicii auxiliare.  

 

La 01.01.2019     La 31.12.2019  
 

Conform statelor – 76 funcţii;   Conform statelor – 76 funcţii; 

Colaboratori (activi) – 64;    Colaboratori (activi) – 64; 

Concediu îngrijire a copiilor – 5;  Contract suspendat – 4;    

Angajați prin cumul – 9;              Angajați prin cumul – 10; 

Functii vacante – 10.     Functii vacante – 10,75 (Moratoriu – 0) 

 

Pe parcursul anului 2019 în Centru a fost o fluctuație semnificativă de cadre. 

Au fost eliberați 8 colaboratori (LEJC – 1, LEJMS – 2, LEJE – 1, LEJIT – 1, LEJCE 

– 1, LAP – 1, SSA – 1) și au fost angajați 8 colaboratori noi (LEJMS – 2, LEJE – 1, 

LEJAT – 1, LEJIT – 1, LEJCE – 2, SSA – 1). Din cei şapte experţi judiciari stagiari 

angajaţi 4 au susţinut examenele de calificare, 2 au demisionat, iar 2 vor susţine 

examenele de calificare în a. 2020. 

http://www.cnej.gov.md/
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 Din numărul total de angajaţi CNEJ 60 % sunt persoane cu vârsta până la 40 

ani şi aproximativ câte 20 % – cu vârsta între 40 şi 60 ani, şi cu vârsta peste 60 ani. 

 

 
 

Armonizarea legislației în domeniul expertizei judiciare  

 

Pe parcursul a. 2019 a continuat procesul de elaborare și promovare a 

modificărilor în legislația și actele normative ale Republicii Moldova pe domeniul 

expertizei judiciare în vederea armonizării legislației cu necesitățile și cerințele 

practicii zilnice de expertiză judiciară.  

Au fost aprobate modificările la Hotărârea Guvernului  nr. 194/2017 pentru 

aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară și la Hotărârea 

Guvernului  nr. 195/2017 pentru aprobarea Nomenclatorului expertizelor judiciare 

prin întroducerea genului nou de expertiztă judiciară „Expertiza ecologică” ce 

cuprinde 5 specialități cu codurile 12.03 – 12.07. 

În vederea extinderii competențelor Centrului Naţional de Expertize Judiciare 

în domeniul cercetării științifice (p. 42 al Planului de activitate al M J pentru a. 2019) 

a fost elaborat proiectului de modificare a HG nr. 1412 din 27.12.2016 cu privire la 

Centrul Național de Expertize Judiciare. Proiectul a fost transmis pentru acordare, 

revizuire, ajustare în Ministerul Justiţiei. Prin scrisoarea nr. 03/4683 din 16.05.19 

proiectul a fost remis repetat spre avizare Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat, 

Centrului de Implementare a Reformelor și Centrului National Anticorupție. Până în 

prezent careva rezultate nu sunt. 

În vederea instituirii conceptului unificării metodologiilor de efectuare a 

expertizelor judiciare (p. 43 al Planului de activitate al M J pentru a. 2019) au fost 

demarate consultări cu omologii din CML, CNA, DPF a MAI în vederea  unificării 

metodicilor de efectuare a expertizelor judiciare în toate instituţiile de expertiză 

judiciară din ţară. A fost efectuată analiza și în baza acesteia a fost întocmită nota 
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informativă la proiectul de modificare a Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza 

judiciară și statutul expertului judiciar, dar a fost respins de către DEAN ca fiind 

neoportun. Pe data de 14.06.19 a avut loc o şedinţă în cadrul MJ, s-a hotărât de a crea 

un grup de lucru pentru definitivarea modificărilor necesare, iar proiectul de 

modificare a Legii nr. 68/2016 a fost remis repetat în adresa M J. 

În vederea aprobării standardelor de autorizare a laboratoarelor de expertiză 

judiciară (p. 44 al Planului de activitate al M J pentru a. 2019) au fost organizate două 

ședințe cu părțile interesate, inclusiv şi cu participarea organismului naţional de 

acreditare „MOLDAC” și s-a examinat proiectul „Standardelor” de autorizare a 

laboratoarelor propus de CNEJ. A fost elaborat un Proiect de  Hotărâre a Guvernului, 

care a fost transmis repetat pe data de 18.04.2019 la M J pentru acordare, revizuire, 

redactare. Până în prezent careva rezultate nu sunt. 
 

Unificarea activității în domeniul expertizei judiciare în RM 
 

Întru executarea prevederilor  alin. (4), lit.b),  art.85 al Legii 68/14.04.2016 cu 

privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, în ultimii trei ani experţii 

judiciari din cadrul CNEJ ghidaţi de Laboratorul metodico – ştiinţific,  în comun cu 

experții judiciari ai CNA, CML, DPF a IGP al MAI, Birourilor individuale și asociate 

de experți judiciari, dar și cu participarea nemijlocită a reprezentanților mediului 

academic, au elaborat și aprobat la Consiliul metodico-științific 58 metodici-tip de 

efectuare a expertizelor judiciare. Adică, au fost elaborate și aprobate MT la toate 

specialitățile de expertiză judiciară care pot fi efectuate în cadrul CNEJ. 

Comparativ cu perioada similară a anului 2017 (12 MT), 2018 (24 MT), în 

2019 s-au elaborat (22 MT), vezi diagramele ce urmează: 
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S-a efectuat catalogarea metodicilor-tip aprobate şi urmează publicarea 

Catalogului metodicilor-tip pe site-ul oficial al CNEJ. 

 

Activitatea științifică 
 

Experții judiciari ai CNEJ participă activ cu articole, lucrări științifice și 

practice la conferințe științifice, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru 

internaționale, la care promovează imaginea expertizei judiciare de la noi din țară, 

adițional fac schimb de experiență și informații, cunosc practica de activitate a 

experților judiciari omologi din alte state și aduc un aport considerabil activității 

științifice în domeniul expertizei judiciare. 
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În anul 2019 31 colaboratori ai CNEJ au participat la lucrările a 14 conferințe 

internaționale şi seminare științifice în România, Italia, Ucraina, Belorusia, Armenia, 

Portugalia. Împreună cu experții judiciari – colegi din țările sus enumerate au fost 

pregătite și publicate peste 60 articole științifice în revistele de specialitate. 

Pe data de 12 aprilie 2019 a fost organizată la noi în Republică, de către CNEJ, 

Conferinţa ştiinţifico–practică internaţională dedicată Zilei Naționale a Epertului 

Judiciar cu genericul „Problematica şi perspectivele de dezvoltare a expertizei 

judiciare în Republica Moldova”. La acest eveniment au participat experți judiciari 

din instituțiile omoloage din România, Ucraina și Republica Belarus, cu care avem 

contracte bilaterale de colaborare, dar și peste 50 experți din instituțiile de expertiză 

judiciară din Moldova. 

Pe data de 04 octombrie 2019 fost organizată de CNEJ Masa rotundă 

ştiinţifico–practică internațională cu tema „Argumentarea științifică a concluziilor 

expertului” cu participarea a cca 60 experți din țară și de peste hotare. 

Articolele pregătite și prezentate la aceste evenimente au fost publicate în două 

ediții speciale ale revistei „Legea și viața”. 

A fost desfășurată on-line o conferință științifică internațională cu participarea 

colegilor din Armenia, Belorusia, Ucraina, Cazahstan, în cadrul cărei CNEJ a 

prezentat un articol ştiinţific ce urmează a fi publicat în I trimestru al a. 2020 în 

revista de specialitate.  

Experții Centrului participă în grupul de lucru pe grafoscopie la ENFSI și a fost 

depusă o cerere de acceptare în calitate de membru al acestei organizații. 
 

Asigurarea instanțelor de judecată şi organelor de urmărire penală  

cu expertize efectuate calitativ 
 

 În vederea îndeplinirii acestui obiectiv are loc instruirea permanentă a 

angajaților Centrului, atât în cadrul Laboratoarelor de expertiză judiciară, cât și la 

lecțiile desfășurate în cadrul CNEJ, dar și la Institutul Național al Justiției. Rapoartele 

de expertiză sunt verificate permanent de către șefii LEJ-e, iar periodic de către 

colaboratorii LMȘ și de către conducerea CNEJ. 

 

În tabela de mai jos este arătat raportul procentual față de anul 2018 
 

Denumirea indicelui 2017 2018 2019 
% mai mult / 

mai puțin 

Total efectuate expertize 1035 1438 3226 224 % mai mult 

Efectuate expertize judiciare 844 1277 2972 232 % mai mult 

Efectuate expertize extrajudiciare 191 161 254 157 % mai mult 

Expertize de complexitate simple 153 208 254 122 % mai mult 

Expertize de complexitate medie 358 858 1349 157 % mai mult 

Expertize de complexitate complicate 534 409 1623 396 % mai mult 

Materiale remise fără executare 383 490 355 28 % mai puțin 

Examinarea obiectelor în afara sediului CNEJ 410 483 385 20 % mai puțin 

Rămase materiale la sfârșit de an 838 708 585 17 % mai puțin 

  

  



Rezultatele lucrului efectuat de către angajații CNEJ în anul 2019 comparativ cu anii 

2017 și 2018 este redat în diagrama de mai jos 
 

 
 

Rezultatele comparative a expertizelor judiciare efectuate în 

Laboratoarele de expertize judiciare 

 

 
 

 La poziția “Materiale rămase spre executare la 31.12.2019” este de menționat 

faptul că, majoritatea lor o reprezintă materialele primite în anul 2019, iar numărul de 

materiale rămase din anii precedenți a fost diminuat considerabil datorită eforturilor 

depuse de întreg colectivul de experți judiciari. 
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Rezultatele comparative între nr. de experți și nr. de expertize efectuate 

 

 
 

 

Repartizarea rapoartelor de expertiză după tipurile de dosare 
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Repartizarea rapoartelor de expertiză efectuate în LEJ-e după tipurile de dosare 
 

 
 

Analizând complexitatea Rapoartelor de expertiză efectuate în anul 2019, 

vedem că 50 % din ele sunt expertze complicate, care necesită un efort mai mare din 

partea experţilor judiciari, dar şi timp mai îndelungat pentru efectuarea expertizelor 

date. 
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 Necătând la faptul că CNEJ a obținut mai multe rezultate pozitive decât în anii 

precedenți, persistă unii factori de ordin obiectiv, cât şi subiectiv, ce au influienţă 

negativă asupra activității Centrului, care de fapt nu s-au diminuat esențial pe 

parcursul anilor, printre care : 

- spaţiu insuficient pentru activitatea de serviciu; 

- imperfecțiunea cadrului legal existent în domeniul expertizei judiciare; 

- pregătirea cadrelor calificate de experți judiciari; 

- insuficienţa echipamentului modern pentru efectuarea investigaţiilor expertuale 

la un înalt nivel tehnologic şi ştiinţific; 

- fluctuaţia cadrelor de experţi judiciari, printre care experţi cu o vechime şi o 

experienţă considerabilă în muncă; 

- salarizarea experţilor judiciari la un nivel incomparabil cu cel al altor actori din 

domeniul justiţiei; 

- lipsa statutului de instituţie de cercetări ştiinţifice în domeniul expertizei 

judiciare şi a beneficiilor rezultante. 
    

Colaborarea internațională 
 

În anul 2019 a continuat extinderea ariei de colaborare internațională a 

Centrului cu instituțiile omoloage din alte țări prin semnate unor noi acorduri 

bilaterale de colaborare în domeniul expertizei judiciare, şi anume : 

- a Protocolului de participare nr. ECC 009 din 14.02.2019 cu Organismul de 

furnizare a încercărilor de competenţă „CERTIND SA”; 

- a Convenţiei–cadru de parteneriat nr. 01/463 din 12.03.2019 cu Universitatea 

de Stat din Moldova; 

- a Acordului de Colaborare din 12.04.2019 cu Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în domeniul Expertizei Judiciare din Doneţk al Ministerului Justiţiei al 

Ucrainei; 

- a Acordului de Colaborare din 25.09.2019 cu Organizaţia necomercială de 

stat „Biroul naţional de expertize” al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Republicii 

Armenia. 

În anul 2020 Centrul intenționează să încheie Acorduri de colaborare cu 

Asociaţia Criminaliştilor din România (A.C.R.), cu Institutul de Chimie din cadrul 

Academiei de Ştiinţe ale Republicii Moldova şi cu Universitatea Serviciului Fiscal de 

Stat al Ucrainei. 

Impactul pozitiv al contractelor de colaborare încheiate este participarea 

experților CNEJ la elaborarea unor proiecte științifice comune (ICȘEJ Haricov, 

Ucraina), publicarea lucrărilor științifice comune (INEC Cluj, România), instruirea 

externă a experților pentru efectuarea genurilor noi de expertixe judiciare și aplicarea 

metodelor noi la efectuarea genurilor existente de expertiză.  

Astfel în anul 2019 doi experţi judiciari ai CNEJ (Ceban A. Şi Grosu Gh.) au 

beneficiat de posibilitatea stagierii în domeniul expertizelor judiciare în construcţii la 

ICŞEJ din or. Lvov, Ucraina; un expert judiciar (Gurin V.) a studiat noi metode de 

efectuare a expertizelor judiciare economice şi a făcut schimb de experienţă cu 

colegii din cadrul ICŞEJ din or. Odesa, Ucraina; de asemenea şi în domeniul 

expertizelor judiciare autotehnice (Sapunji M.). 

 



Admiterea în profesia de expert judiciar 
 

În rezultatul adoptării Hotărîrii Guvernului RM nr. 1411 din 27.12.2016 în 

cadrul Ministerului Justiției activează Comisia de calificare şi evaluare a experţilor 

judiciari, fapt ce a determinat creșterea gradului de exigenţă şi a cerinţelor faţă de 

candidaţii pentru profesia de expert judiciar. Sunt stabilite condiţii concrete de 

desfăşurare şi promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calităţii de 

expert judiciar, a modului de atribuire a gradelor de calificare. Toți experții judiciari 

sunt incluși în Registrul de stat al experților judiciari, iar activitatea lor se desfășoară 

în baza licenței de tip unic eliberate în baza hotărârii Comisiei de calificare. 

 Pe parcursul anului 2019 au avut loc 6 şedinţe ale Comisiei de calificare şi 

evaluare a experţilor judiciari, pentru desfășurarea cu succes a căror au depus efort 

considerabil colaboratorii LMȘ împreună cu conducerea CNEJ. În total au fost 

evaluați și calificați 52 candidați (experți stagiari, care au obținut o nouă specialitate, 

dar și experți judiciari),  la 74 specialități. În această direcție au avut o ccontribuție 

esențială și alți colaboratori ai CNEJ, unii fiind incluși în componența Comisiei de 

calificare şi evaluare a experţilor judiciari, alții fiind atrași la analizarea și recenzarea 

rapoartelor de expertiză, iar unii – în componența Consiliului metodico-științific 

pentru aprobarea recenziilor dar și a subiectelor teoretice și practice propuse la 

examenul de calificare pentru atribuirea calităţii de expert judiciar. 
 

Instruirea continuă 
 

În perioada de referință CNEJ a organizat 18 instruiri interne continue, la care 

au participat 331 persoane. Concomitent a avut loc și instruirea ordonatorilor de 

expertize judiciare: avocați, judecători, procurori stagiari, inclusiv în cadrul  

Institutului Național al Justiției cu participarea experților judiciari. 

Astfel, în perioada 11-15.02.2019, 07-11.10.2019 și 23-24.10.2019, la INJ au 

fost organizate cursuri în vederea formării continue a procurorilor, judecătorilor și 

experților judiciari. Moderatori au fost colaboratorii CNEJ – dna Olga Cataraga, 

Director CNEJ, colaboratori ai LMȘ (Grosu V., Obreja E.), LEJIT (Lâsâi A., Ziber 

O.), LEJTA (Tverdohleb M.) cu temele: 

 „Importanța și regimul juridic al expertizelor judiciare” 

 „Utilizarea cunoștințelor speciale/Competența expertului judiciar și organizare 

sistemului de expertiză judiciară” 

 „Etapele de dispunere a expertizelor judiciare. Temeiuri de dispunere a 

expertizelor repetate, suplimentare, complexe și în comisie” 

 „Aprecierea raportului de expertiză în procesul judiciar/ Acreditarea 

domeniilor de expertiză” 

 „Rolul și competențele experților judiciari în cadrul efectuării expertizelor 

repetate, suplimentare și în comisie” 

 „Importanța și regimul juridic al expertizelor judiciare. Jurisprudența CteEDO 

privind expertiza judicară” 

 „Utilizarea cunoștințelor speciale și competența expertului judicar. Organizarea 

sistemului de expertize judiciare” 

 „Etapele de dispunere a expertizelor judiciare. Temeiuri de dispunere a 

expertizelor suplimentare, repetate, complexe și în comisie” 



 „Raportul de expertiză judiciară și aprecierea lui în procesul judiciar. 

Acreditartea domeniilor de expertiză” 

 „Rolul și competențele experților judiciari în cadrul efectuării expertizei 

repetate, în comise și suplimentare. Delimitarea competențelor experților 

judiciari în cadrul expertizei complexe” 

 „Utilizarea aplicației Authoring Tools pentru dezvoltarea de E-cursuri 

interactive” 

În cadrul formării continue la INJ, de rând cu judecătorii și procurorii s-au 

instruit și 121 experți CNEJ, acumulând 968 ore de instruire continuă la temele sus 

indicate.  
 

 
 

Numărul total de ore de instruire continuă în CNEJ în anul 2019 a constituit 

6234 de ore (6615 ore în a. 2018). Acest indicator a scăzut cu 6 % față de anul 

precedent, dar oricum depășește normativul de 40 de ore anuale per expert (97,4 ore). 
 

Acreditarea Laboratoarelor de expertiză judiciară 
 

În perioada de raportare în scopul tranziţiei laboratoarelor la noua versiune a 

standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 și extindere a domeniului de acreditare 

pentru organismul de inspecție din cadrul CNEJ a fost elaborată și revizuită 

documentaţia sistemului de management.  

Obiectivele în domeniul calităţii pe a.2019 au fost realizate integral. 

S-au întrodus obiective semnificative, cum ar fi: 

 Creşterea competenţei personalului CNEJ prin promovarea principiilor de bună 

practică profesională, instruirea internă şi externă;  

 zero reclamaţii pentru serviciile prestate; 

 asigurarea calităţii rezultatelor expertizelor prin participare la comparări 

interlaboratoare la nivel national şi internaţional cu rezultate pozitive; 

 trecerea laboratoarelor de expertize judiciare la noua versiune a standardului 

SM EN ISO/IEC 17025:2018 din 02.05.2019; 

 crearea organismului de inspecție din cadrul CNEJ; 

 în scopul acreditării organismului de inspecție au fost depuse: solicitarea la 

acreditare și documentele sistemului de management la MOLDAC în data de 

07.11.2019, în urma cărora CNEJ a primit „confirmarea de primire a 

documentelor”. 
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Realizarea politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii este monitorizată prin 

intermediul programului de audit intern şi a analizei, efectuate de management. 

Auditurile interne, analiza efectuată de management şi evaluările din partea 

Organismului de Acreditare MOLDAC arată că politicile, procedurile sistemului de 

management sunt adecvate activităţilor efectuate de laboratoarele de expertize 

judiciare din cadrul CNEJ şi cerinţelor standardului internaţional SM EN ISO/IEC 

17025:2018. Documentaţia sistemului de management este implementată, menţinută 

şi revizuită. 

Setul documentelor Organismului de inspecție se află la expertiza la 

MOLDAC. 

În luna martie 2019 a avut loc evaluarea din partea MOLDAC în scopul 

supravegherii domeniului de acreditare LEJC, LEJAT – Raport de evaluare Nr.17- 

S/LI din 19.03.2019. Echipa de evaluare a depistat o neconformitate majoră, și a 

identificat numai 2 observaţii, (care nu influiențează concluziile expertului) asupra 

zonelor pentru care sunt posibile îmbunătățiri, care au fost înlăturate. Conform 

deciziei MOLDAC din 01.04.2019 laboratoarele din cadrul CNEJ corespund 

cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018, politicilor şi criteriilor 

MOLDAC şi respectă regulile de acreditare, menţinând acreditarea. 

În legătură cu depunerea cererii de solicitare a acreditării organismului de 

inspecție, a avut loc vizita preliminară din partea MOLDAC la data de a18.12.2019 a 

evaluatorului- șef Gnatiuc E., în urma căreia a fost aprobată componența echipei de 

evaluare. În urma vizitei prelimenare nu au fost prezentate careva neconformități.  
 

Dotarea Laboratoarelor CNEJ cu echipament necesar 
 

Pentru efectuarea cercetărilor în procesul de îndeplinire a expertizelor judiciare 

la nivelul cerințelor actuale este nevoie de asigurarea Laboratoarelor de cercetări cu 

tehnică și soft-uri performante.  

În anul 2019 s-a reuşit procurarea următorului utilaj : 

1. Maşină de şlefuit şi polisat BAINPOL – 134 280,00 lei; 

2. Microscop portabil „Bresser” 60x-100x – 2 buc. x 3 000, 00 lei = 6 000,00 lei; 

3. Microscop portabil digital ASH-INHD – 108 382,80 lei; 

4. Echipament diagnoza auto „Launch X431” – 24 960,00 lei; 

5. Aparat foto „Canon 700D” – 9 buc. x 11 202,00 = 100 818,00 lei 

6. Higrometru – 2 buc x 265,00 lei = 530,00 lei. 

Suma totală o constituie 374 970,80 lei. 

Prin intermediul PNUD-Moldova au fost primite cu titlul gartuit 10 

microscoape digitale şi un videoendoscop. 

Utilizarea tehnicii și soft-urilor noi permite de a mări obiectivitatea rezultatelor 

cercetărilor îndeplinite și reducerea esențială a termenilor de efectuare a expertizelor. 

 

Întru lichidarea factorilor negativi numiţi mai sus, ce împiedică buna 

desfăşurare a activităţii CNEJ, este necesar de întreprins un şir de măsuri printre care: 

- CNEJ a semnat acordului nr.22 cu PNUD Moldova, privind renovarea 

sediului Centrului Național de Expertize Judiciare amplasat în mun. Chișinău, str. M. 

Cebotari, 2. În acest context, ținem să menționăm că potrivit PNUD, urmare 

executării lucrărilor de proiectare și evaluare a costurilor preliminare de reconstrucție 



a clădirii, s-a stabilit că pentru realizarea reconstrucției plenare a acesteia este necesar 

un buget de aproximativ 10,2 mln. lei, în timp ce pentru acest scop a fost alocat doar 

un buget de 3,44 mln. lei. Sunt necesare discuții cu Ministerului Justiției în vederea 

alocării mijloacelor financiare suplimentare necesare pentru reconstrucția definitivă a 

clădirii; 

 - se impune modificarea prevederilor HG nr. 1411 din 27.12.2016 pentru 

aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de calificare şi evaluare a 

experţilor judiciari, Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare şi promovare a 

examenului de calificare pentru atribuirea calităţii de expert judiciar şi a modelului 

licenţei pentru exercitarea profesiei de expert judiciar. De asemenea, având în vedere 

conceptul incorect de accedere în profesie și evaluare a experților judiciari, se impune 

revizuirea și modificarea cadrului normativ conex domeniului expertizei judiciare sub 

acest aspect; 

 - avându-se în vedere rolul experților judiciari la înfăptuirea justiției, precum și 

sarcinile ce le revin, considerăm necesar a egala în drepturi experții CNEJ cu cei ai 

Centrului de Medicină Legală, precum și egalarea acestora cu ceilalți actori din 

domeniul justiției; 

 - urmare a Studiul de cercetare efectuat prin studierea bunelor practici și 

preluarea experienței domeniului expertizei judiciare a altor state, conlucrării 

experților judiciari ai CNEJ cu experții omologi din România, Ucraina, Letonia, 

Rusia, Italia, ș.a., ţinând cont și de recomandările membrilor Asociației experților 

judiciari ENFSI (Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Legale - European 

Network of Forensic Science Institutes), oferite în cadrul conferințelor științifice 

internaționale, mesele rotunde, întâlnirile și discuțiile în cadrul vizitelor de lucru, s-a 

stabilit că experții judiciari din Republica Moldova sunt unicii care activează într-un 

Centru și nu într-o instituție științifică. Doar la noi, nu există o instituție de expertiză 

a statului, activitatea căreia ar avea la bază ceterarea științifică, activitatea științifică 

bazată pe conlucrarea cu oamenii de știință/cercetătorii științifici, iar drept consecință 

avem o lipsă totală de promovare a științei în domeniul expertizei judiciare și nu 

putem efectua expertizarea obiectelor noi, nici aproba metodici cu statutul respectiv 

(art. 85, alin. (4), lit. b) al Legii nr.68 din 14.04.2016). 
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