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CAPITOLUL I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

        1.1. Consiliul metodico-ştiinţific (în continuare – Consiliu) este un organ cu funcţii 

de suport, consultare ştiinţifică şi recomandare metodologică creat de Centrul Naţional 

de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei (în continuare – CNEJ) în 

activitatea de efectuare a expertizelor şi de analiză a necesităţilor practice ale 

Laboratoarelor din cadrul său, cît şi din cadrul altor instituţii de expertiză, inclusiv şi din 

cadrul Birourilor de expertiză judiciară. 

        1.2. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului (în continuare - 

Regulament), stabileşte componenţa, principiile de activitate, sarcinile, drepturile, 

funcţiile de bază şi competenţa acestui organ. 

1.3. Consiliul în activitatea sa se conduce de prevederile Constituţiei Republicii 

Moldova, legislaţiei în vigoare, actelor normative şi tratatelor internaţionale, la care 

Republica Moldova este parte şi ale prezentului Regulament, totodată, având ca bază 

principiul legalităţii, umanismului, echităţii sociale, egalităţii în faţa legii, indiferent de 

origine, naţionalitate, limbă, rasă, gen, vârstă, studii, funcţii, confesiuni religioase, 

concepţii politice, cetăţenie, precum şi respectului faţă de drepturile şi libertăţile 

personalităţii, raţionalităţii intervenţiei în activitatea de serviciu a experţilor judiciari. 

1.4. Prezentul Regulament este un document normativ colegial, aprobat de 

directorul CNEJ. 

Capitolul II 

 

COMPONENŢA  

 

    2.1. Consiliul este compus din membri permanenţi din cadrul angajaţilor CNEJ 

(conform Anexei II) şi/sau  membri supleanţi (conform listei locţiitorilor–Anexa II la 

MC-CNEJ) şi/sau  din membrii invitaţi.  Consiliul se instituie în baza dispoziţiei, emise 

de Directorul CNEJ.   

 

2.2. În caz de necesitate, în calitate de membri pot fi invitaţi experţi judiciari din 

cadrul altor instituţii de expertiză judiciară din ţară, inclusiv din cadrul  Birourilor 

individuale/asociate de experţi judiciari, specialişti calificaţi în anumite domenii ale 

ştiinţei, tehnicii, artei, meşteşugăritului din cadrul instituţiilor de învăţămînt din ţară şi 

de peste hotare, specialitatea cărora se interferează cu domeniul expertizei judiciare. 

 

2.3. Membrii supleanţi participă la şedinţa Consiliului în cazul lipsei întemeiate a 

membrilor permanenţi sau la solicitarea membrilor permanenţi cu acordul Preşedintelui. 
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2.4.  Consiliul este condus de  Preşedinte. 

 

2.5.  În lipsa motivată a Preşedintelui, şedinţele Consiliului sunt conduse de 

vicepreşedinte – directorul adjunct al CNEJ. 

 

2.6.  Activitatea Consiliului este documentată de Secretar, expert din cadrul 

Laboratorului metodico-ştiinţific. Secretarul Consiliului nu are drept de vot. 

 

2.7.  Pe lângă Consiliu, sunt create Comisii pe specialităţile de expertiză judiciară 

(în continuare Comisii). Componenţa comisiilor este variabilă şi se aprobă  la 

propunerea membrilor consiliului, nemijlocit la  momentul necesar soluţionării 

sarcinilor metodico-ştiinţifice.  

 

2.8.  Comisiile sunt compuse din cel puţin trei experţi de categorie superioară, 

specialişti în acelaşi domeniu de expertiză judiciară, care se bucură de autoritate şi au 

performanţe în specialitatea respectivă şi activează în cadrul instituţiilor enumerate la p. 

2.1.  

 

2.9.  În caz de necesitate, în calitate de membri în Comisii pot fi invitaţi 

specialişti calificaţi în anumite domenii ale ştiinţei, tehnicii, artei, meşteşugăritului din 

cadrul instituţiilor de învăţământ, specialitatea cărora se interferează cu domeniul 

expertizei judiciare, din ţară şi de peste hotare sau persoane care au activat în domeniul 

dat de expertiză judiciară, pensionate sau demisionate, dar cunoştinţele lor sunt necesare 

pentru realizarea obiectivelor înaintate. 

 

 2.10. Activitatea Comisiilor  este documentată de Secretarul Consiliului. În 

cadrul şedinţelor comisiilor Secretarul nu are drept de vot. 

 

          2.11. Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiilor de specialitate sunt recunoscute 

valide, doar după aprobare de către Consiliu.  

 

Capitolul III 

 

OBIECTIVE ŞI DOMENII DE COMPETENŢĂ 

 

 3.1. Obiectivul principal al Consiliului constă în oferirea consultărilor ştiinţifice şi 

recomandărilor metodologice, precum şi asistenţei necesare pentru activitatea eficientă 

în domeniul expertizelor judiciare.  

 

3.2. Domeniile de competenţă ale Consiliului: 

 

 3.2.1. consultarea ştiinţifico-metodică în diferite domenii ale expertizei judiciare; 

 3.2.2. coordonarea şi aprobarea validării metodicilor de efectuare a expertizelor 

judiciare; 
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          3.2.3. aprobarea metodicilor tip de efectuare a expertizelor judiciare, elaborate pe 

fiecare gen de expertiză în parte;  

 3.2.4. coordonarea şi aprobarea procedurilor de efectuare a expertizelor judiciare; 

          3.2.5. examinarea rapoartelor de expertize judiciare/extrajudiciare care urmează a 

fi prezentate Comisiei de calificare şi evaluare a experţilor judiciari şi confirmarea 

recenziilor efectuate la acestea;  

3.2.6. coordonarea şi aprobarea testelor grilă, subiectelor, sarcinilor practice,  

pentru examenul de calificare privind obţinerea calificării pe diferite domenii a 

expertizei judiciare; 

3.2.7. acordarea suportului metodico-ştiinţific, consultativ în procesul 

implementării standardelor internaţionale şi acreditării laboratoarelor; 

3.2.8. ajustarea materialelor metodico-ştiinţifice la standardele internaţionale. 

3.2.9. coordonarea planurilor de studii şi stagiu pentru obţinerea de sine stătător a 

permiselor pe domeniile expertizelor judiciare, aprobarea proceselor – verbale ale 

şedinţelor comisiilor de specialitate; 

3.2.10.  înaintarea iniţiativelor privind perfecţionarea profesională, efectuarea 

instruirii, stagierii, perfecţionarea continuă a experţilor judiciari; 

3.2.11. studierea experienţelor de lucru, realizărilor tehnico-ştiinţifice în domeniul 

expertizei judiciare din alte ţări şi conlucrarea la nivel internaţional în scopul 

introducerii în activitatea practică a laboratoarelor CNEJ şi ale altor laboratoare a 

practicelor pozitive de organizare, a noilor metodici şi mijloace tehnice; 

3.2.12. iniţierea şi organizarea consfătuirilor, conferinţelor şi seminarelor pe 

tematici ale activităţii domeniului expertizei judiciare, cu participarea angajaţilor 

Laboratoarelor CNEJ, instituţiilor publice de expertiză, birourilor de expertiză judiciară 

şi altor organe de drept, cu eliberarea certificatelor corespunzătoare participanţilor, în 

scopul schimbului de experienţă privind implementarea procedurilor moderne şi 

eficiente de examinare pentru întocmirea unor concluzii argumentate. 

     

Capitolul IV 

 

 DREPTURI ŞI RESPONSABILITĂŢI 

 

4.1. Membrii Consiliului au dreptul: 

4.1.1. să primească toate informaţiile necesare pentru o activitate eficientă; 

4.1.2. să ofere recomandări şi propuneri în privinţa subiectelor relevante pentru 

îndeplinirea atribuţiilor;   

4.1.3. să participe la procesul de pregătire profesională, perfecţionare continuă a 

experţilor judiciari; 

4.1.4. să  formuleze recomandări cu privire la eficientizarea şi perfecţionarea 

activităţii metodico-ştiinţifice şi practice de efectuare a expertizelor  a CNEJ, altor 

instituţii de expertiză judiciară, inclusiv a birourilor de expertiză judiciară; 

4.1.5. să  exercite  alte  drepturi  în  temeiul  actelor normative/legislative, ce 

reglementează relaţiile în domeniul de activitate.    
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4.2. Membrii Consiliului au următoarele responsabilităţi: 

4.2.1. să participe activ la şedinţele Consiliului; 

4.2.2. să coordoneze metodicile de efectuare a expertizelor judiciare; 

4.2.3. să coordoneze procedurile de efectuare a expertizelor judiciare;  

4.2.4. să coordoneze subiecte pentru examenul privind obţinerea permiselor pe 

diferite genuri de expertize;  

4.2.5. să aprobe sau dezaprobe procesele-verbale  ale şedinţelor comisiilor de 

specialitate; 

4.2.6. să acorde suport metodico-ştiinţific în procesul implementării standardelor 

internaţionale şi acreditării laboratoarelor. 

 

4.3. Membrii Comisiilor de specialitate au aceleaşi drepturi şi responsabilităţi, ca 

şi membrii Consiliului. 

 

Capitolul V 

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII 

 

5.1. Consiliul se consideră format din ziua semnării dispoziţiei de instituire al 

acestuia de către directorul CNEJ. 

 

5.2.  Consiliul îşi desfăşoară activitatea convocîndu-se în şedinţe o dată în trei 

luni. În caz de necesitate, Preşedintele Consiliului poate convoca şedinţe extraordinare 

din iniţiativă proprie sau la solicitarea unuia sau mai mulţi membri. Şedinţa 

extraordinară a Consiliului ştiinţific se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru a lua 

o hotărâre, în conformitate cu atribuţiile, referitoare la aspectele prevăzute la capitolul 

III din prezentul Regulament. 

 

    5.3. Şedinţele pot fi atât deschise, cît şi închise la decizia prin vot majoritar a 

Consiliului şi se desfăşoară în incinta CNEJ. 

 

5.4. Organizarea activităţii Consiliului se pune în sarcina Secretarului Consiliului. 

Secretarul acumulează şi pregăteşte materialele pentru examinare în cadrul şedinţei şi le 

prezintă membrilor Consiliului cu cel puţin 2 zile înainte de convocarea şedinţei.  

 

5.5. Subiectele pentru dezbateri sunt incluse în ordinea de zi la propunerea 

membrilor Consiliului sau la solicitările parvenite din partea angajaţilor CNEJ sau 

partenerilor de colaborare în domeniu. Ordinea de zi se aprobă de Preşedinte. 

 

5.6.  Secretatul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data convocării şedinţei, 

întocmeşte un proces-verbal al şedinţei Consiliului, care este semnat de Preşedinte şi 

Secretar. Secretarul este responsabil de plenitudinea şi corectitudinea informaţiei 

indicate în procesul-verbal. 
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5.7. Rezultatele activităţii Consiliului se consemnează în procesul-verbal al 

şedinţei de lucru sub formă de propuneri şi opinii, care au caracter de recomandare  

pentru instituţiile de expertiză judiciară şi experţii birourilor de expertiză din ţară. 

     

 

5.8. Membrii Consiliului asigură prin dezbateri ştiinţifice în cadrul susţinerii 

publice examinarea obiectivă şi exigentă a materialelor prezentate, prin ţinută ştiinţifică 

şi lingvistică corespunzătoare.  

5.9. Responsabilitatea pentru corectitudinea şi plenitudinea materialelor şi 

corespunderea lor actelor normative o poartă membrii Consiliului. 

5.10. Deciziile luate în limitele legii şi ale prezentului Regulament, sunt 

obligatorii pentru toţi membrii Consiliului. 

5.11.Deciziile consiliului metodico-ştiinţific vor fi comunicate conducătorilor 

instituţiilor de expertiză şi experţilor birourilor de expertiză interesaţi cu statut de 

recomandări. 

 

 

Capitolul VI 

 

DISPOZIŢII FINALE 
 

 

 6.1. Modificări şi completări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare pot 

fi efectuate la propunerea membrilor Consiliului, prin vot majoritar. 
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                                                                                            Anexa nr.2 

                                                                                                                               la Dispoziţia CNEJ nr.27 

                                                                                                                           din 08 noiembrie 2017 

 

Consiliul metodico-ştiinţific 

de pe lângă CNEJ 

 

Preşedinte:   - directorul CNEJ 

 

Vicepreşedinte:            - directorul adjunct responsabil de domeniul ştiinţific  

Membrii permanenţi:  - RSMC 

                                       - Şef al Laboratorului analiză şi planificare 

                                       - Şef al Laboratorului metodico-ştinţific 

            - Şef al Laboratorului expertize  judiciare criminalistice 

  - Şef al Laboratorului expertize judiciare tehnice-auto 

                                       - Şef al Laboratorului expertize judiciare inginero-tehnice 

                                       - Şef al Laboratorului expertize judiciare a materialelor şi  

                                         substanţelor 

                                       - Şef al Laboratorului expertize judiciare contabile 

                                       - Şef al Laboratorului expertize judiciare în construcţie 

                                       - Reprezentant al mediului academic (în dependenţă  

                                         de problemele abordate) 

 

Membri supleanţi:       - membri supleanţi (conform listei locţiitorilor – Anexa II  

                                         la MC-CNEJ),  experţi principali din domenii  (la  

                                         necesitate). 

 

 

Membri invitaţi:           - cîte unu-doi reprezentaţi ai celorlalte instiţuţii publice de  

                                          expertiză judiciară şi ai Birourilor individuale/asociate   

                                          de experţi judiciari;  

- specialişti calificaţi în anumite domenii ale ştiinţei,  

  tehnicii, artei, meşteşugăritului din cadrul instituţiilor   

  de învăţământ din ţară şi de peste hotare, specialitatea      

  cărora se interferează cu domeniul expertizei  judiciare.     

    

Secretar:                    - expert din cadrul Laboratorului metodico-ştiinţific. 
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