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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E  nr._______ 

 

din __________________________________ 

Chișinău 

 

cu privire la expertiza genetică și modificarea 

unor hotărâri ale Guvernului 

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

 

În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art. 11 alin. (1) lit. q
1
) și art. 15 

alin. (1) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de 

Expertize Judiciare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1412/2016 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2016, nr. 478-490, art. 1501), se modifică după cum urmează: 

1) La punctul 2, după cuvintele „și coordonează activitatea practică” se completează 

cu cuvintele „și de cercetare”. 

2) La punctul 8, după cuvintele „ștințifico-practice” se completează cu cuvintele „și 

de cercetare”. 

3) Punctul 9 se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins: 

  „6) efectuarea cercetăririlor ştiinţifice aplicative în domeniul expertizei judiciare;”. 

4) La punctul 10, subpunctul 4) va avea următorul cuprins: 

„4) elaborarea și implementarea cercetărilor științifice în domeniul expertizei 

judiciare;” 

5)  Punctul 13 se completează cu subpunctul 6
1
)

 
cu următorul cuprins: 

 „6
1
) angajează în serviciu experţi judiciari care întrunesc condiţiile ocupării 

funcţiilor ştiinţifice prevăzute de legislaţie și au susţinut concursul organizat de 

instituţie.”. 

 



2. Hotărîrea Guvernului nr. 1411/2016 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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 478-490, art. 1500) se 

modifică după cum urmează:  

1) La Anexa nr. 1 punctul 20 se completează după cuvintele „cu un alt expert” cu 

cuvîntul „judiciar”. 

2) Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează: 

la punctul 4, subpunctul 4) va avea următorul cuprins:  

„4) cinci rapoarte de expertiză judiciară, din care vor fi excluse sau radiate datele cu 

caracter personal ale persoanelor în privinţa cărora a fost realizată expertiza judiciară, pe 

specialitatea solicitată, sub supravegherea conducătorului stagiului, precum şi recenzii 

asupra acestora, efectuate de către Consiliul metodico-ştiinţific al Centrului Naţional de 

Expertize Judiciare.”; 

          punctul 41 se abrogă. 

3) La Anexa nr. 3, punctul 1 din nota Anexei la licența pentru exercitarea profesiei 

de expert judiciar se completează după cuvîntul „expertiză” cu cuvîntul „judiciară”.  

 

3. Anexa nr. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 194/2017 pentru aprobarea tarifelor la 

serviciile de expertiză judiciară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 109-

118, art. 273) se modifică după cum urmează:  

1) Poziția 26 se completează cu specialitatea expertizei judiciare 26.05, cu 

următorul cuprins:  

 

„26.05. 
Expertiza 
genetică 

26.05.01. Prelevarea şi 
conservarea probelor 
biologice în vederea 
analizei ADN 

0,5 286 1 probă 143 

 

 

26.05.02. Examinarea 
preliminară, eşantionarea 
şi/sau testarea rapidă a 
probei 

1 286 1 probă 286 

 

 

26.05.03. Pregătirea probei 
biologice pentru izolare 
ADN: 

 

 

 

26.05.03.1. prelevarea  și 
examinarea probei 
biologice simple (sânge, 
salivă şi alte secreţii) 

1 286 1 probă 286 

 

 

26.05.03.2. prelevarea  și 
examinarea probei biologice 
complicate (oase, dinţi, 
ţesuturi împarafinate, 
material biologic degradat 
etc.) 

4 286 1 probă 1144 

 26.05.04. Stabilirea  



 profilului ADN: 

 

 

26.05.04.1. extracţia şi 
cuantificarea ADN din probe 
biologice simple (sânge, 
salivă şi alte secreţii) 

5 286 1 probă 1430 

 

 

26.05.04.2. extracţia şi 
cuantificarea ADN din 
probe biologice complicate 
(amestec secreţii, oase, dinţi, 
ţesuturi împarafinate, 
material biologic degradat, 
urme material genetic etc.) 

8 286 1 probă 2288 

 

 

26.05.04.3. stabilirea 
profilului ADN pentru 
markeri STR autozomali 
completat cu markeri 
cromozomiali X şi Y 

14 286 1 probă 4004 

 

 

26.05.04.4. stabilirea 
profilului ADN pentru 
markeri STR specifici 
cromozomului Y 

15 286 1 probă 4290 

 

 

26.05.04.5. stabilirea 
ADN mitocondrial 

19 286 1 probă 5434 

 

 

26.05.05. Examinarea 
comparativă a unor profile 
genetice obținute în alte 
laboratoare 

2 286 1 profil 572 

 

 

26.05.06. Consultație 

genetică 

0,5 286 1 

consult 

143” 

 

               2) Poziția 28 se exclude. 

 

4. La domeniul VIII. „PSIHIATRICO-LEGAL” din Nomenclatorul expertizelor 

judiciare,  aprobat  prin  Hotărîrea   Guvernului   nr.  195/2017  (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 109-118, art. 274) poziția 28 se exclude.  

 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU  

 

Contrasemnează:  

 

Ministrul justiţiei  
 


