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Întrunită în şedinţa din 20 februarie 2019, Comisia de calificare și evaluare a experţilor 

judiciari în componenţa: 

Prezenţi: 

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

de categorie superioară. 

Reprezentanţi ai mediului academic:  

Luchin Lilian, şef al Catedrei „Procedură penală şi criminalistică” a Academiei „Ştefan cel 

Mare şi Sfînt” a Ministerului Afacerilor Interne, colonel de poliţie. 

Vatamanu Vladimir, conferențiar universitar, doctor în științe medicale, Catedra 

Morfopatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu”.  

Secretar - Sîci-Borodin Olesea, consultant superior, Direcţia profesii şi servicii juridice, 

Ministerul Justiției. 

Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară 26.04, 25.01/26.04 conform 

Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.195 din 

24.03.2017, după cum urmează: 

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

categorie superioară; 

Florea Lilia – șef al Laboratorului metodico - ştiinţific al Centrului Naţional de Expertize 

Judiciare, expert judiciar de categorie superioară; 

Grosu Vasile – expert judiciar de categorie superioară al Laboratorului metodico- ştiinţific din 

cadrul Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

Isac Valentin - expert judiciar de categoria superioară, Centrul de Medicină Legală; 

Cristal Mihail - expert judiciar de categoria superioară, Centrul de Medicină Legală; 

Lâsâi Ludmila - expert judiciar de categoria superioară, Centrul de Medicină Legală. 



 

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

judiciară şi statutul expertului judiciar, pct. 40 şi 42 din Regulamentul privind condiţiile de 

desfăşurare şi promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calităţii de expert judiciar,  

având în vedere rezultatele examenului de calificare pentru atribuirea  calității de expert 

judiciar, consemnate în procesul verbal al Comisiei din data de 20 februarie 2019, 

a hotărât: 

A promovat examenul de calificare dl. Melnicin Iaroslav şi i se atribuie calitatea de expert 

judiciar de categoria a treia pentru specialitatea de expertiză: 26.04. Expertiza medico-

criminalistică. 25.01. Expertiza în baza documentelor, în limitele competenţei specialităţii de 

expertiză medico-legală, a cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine 

umană/26.04. 

Cataraga Olga, Președinte semnat 

Luchin Lilian, membru semnat 

Vatamanu Vladimir, membru semnat 

Petcovici Piotr, membru semnat 

 Florea Lilia, membru semnat 

Grosu Vasile, membru semnat 

Isac Valentin, membru semnat 

Cristal Mihail,  membru semnat 

Lâsâi Ludmila, membru semnat 

Sîci-Borodin Olesea,  secretar semnat 

 


