
Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea statutului de expert judiciar 

 

04 iunie 2018                                                                                                            mun. Chișinău 

 

Întrunită în ședința din 04 iunie 2018, Comisia de calificare și evaluare a experților 

judiciari în componența: 

Preşedinte – Cataraga Olga, director, Centrul Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar 

de categorie superioară; 

Reprezentanţi ai mediului academic: 

Luchin Lilian, șef al Catedrei „Procedură penală și criminalistică” a Academiei „Ștefan cel 

Mare și Sfînt” a Ministerului Afacerilor Interne, colonel de poliție; 

Secretar - Sîci-Borodin Olesea, consultant, Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul 

Justiției. 

Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară 4.01; 6.01; 7.01 
conform Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 195 din 

24.03.2017, după cum urmează: 

 

Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de 

categorie superioară; 

Guşan Anatolie - expert judiciar de categorie superioară în cadrul BIEJ „Guşan Anatolie”; 

Florea Lilia – Şef al Laboratorului metodico ştiinţific al Centrului Naţional de Expertize 

Judiciare, expert judiciar de categorie superioară; 

Cuşnirov Damian – expert judiciar de categoria întâi, şef al Direcţiei expertize judiciare, 

Centrul Național Anticorupție; 

Grosu Vasile - expert judiciar de categorie superioară în cadrul Laboratorului Metodico - 

științific, Centrul Naţional de Expertize Judiciare; 

Creţu Gheorghe – specialist notoriu în domeniul balisticii şi dispozitivelor explozive și înalte 

specialități criminalistice tradiționale de expertiză judiară. 

. 

 



În temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza 

judiciară și statutul expertului judiciar, pct. 40 și 42 din Regulamentul privind condițiile de 

desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar 

și a modelului licenței pentru exercitarea profesiei de expert judiciar aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1411 din 27.12.2016  și având în vedere rezultatele examenului de calificare în 

calitate de expert judiciar, consemnate în procesul verbal al Comisiei din 04 iunie 2018, 

a hotărât: 

I. A promovat examenul de calificare dna Sîrbu Viorica și i s-a atribuit calitatea de 

expert judiciar de categoria a treia, pentru specialitatea de expertiză judiciară 6.01. 

Expertiza tehnică a documentelor; 

 

II. În conformitate cu prevederile pct. 40 din Regulamentul privind condițiile de 

desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de 

expert judiciar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1411 din 27.12.2016, prezenta 

hotărâre, în termen de 3 zile urmează a fi publicată pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei; 

 

III. Ca rezultat al examinării cererilor de contestare depuse în condiţiile pct. 45 din 

Regulamentul menționat, prezenta hotărâre poate fi supusă modificărilor în 

conformitate cu actele decizionale ulterioare ale Comisiei. 

 

 

 

Cataraga Olga, Președinte - semnat 

Luchin Lilian, membru - semnat 

Petcovici Piotr, membru - semnat 

Guşan Anatolie, membru - semnat 

Florea Lilia, membru - semnat 

Cuşnirov Damian, membru - semnat 

Grosu Vasile, membru - semnat 

Creţu Gheorghe, membru - semnat 

Sîci-Borodin Olesea, secretar - semnat 

 


