
Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea calității de expert judiciar fără susținerea examenului de calificare 

 

21 decembrie 2017                                                                                                  mun. Chișinău 

 

Întrunită în ședința din 21 decembrie 2017, Comisia de evaluare și calificare a experților 

judiciari în componența: 

Prezenți: 

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

de categorie superioară; 

Reprezentanţi ai mediului academic: 

Membru - Luchin Lilian, șef al Catedrei „Procedură penală și criminalistică” a Academiei 

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

Supleant - Vatamanu Vladimir, conferențiar universitar, doctor în științe medicale, catedra 

Morfopatologie a USMF „Nicolae Testimițeanu”. 

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

1.17. Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară 22.01; 22.02 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; 

 - Florea Lilia – Şef al laboratorului metodico ştiinţific al Centrului Naţional de Expertize 

Judiciare, expert judiciar de categorie superioară; 

- Grosu Vasile – expert judiciar de categorie superioară în cadrul laboratorului metodico 

ştiinţific al Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

- Bucşa Viorica – expert judiciar psihiatru de categoria a treia, serviciu expertiza psihiatrică 

medico-legală a CML;  

- Pancenco Silvia – expert judiciar de categoria a doua în cadrul Laboratorului de expertize 

judiciare criminalistice al CNEJ; 

-  Postica Ludmila – profesor grad didactic I, formator naţional în psihologie.  

 

În temeiul prevederilor art. 40 alin. (5) din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la 

expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, pct. 17  din Regulamentul privind activitatea 

Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, pct. 41 din Regulamentul privind 

condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de 



expert judiciar, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1411 din 27.12.2016 și în urma verificării 

tuturor actelor depuse  de către candidați  și examinării întrunirii condițiilor pentru obținerea 

calității de expert judiciar fără susținerea examenului, 

a hotărât: 

1. A nu i se atribui calitatea de expert judiciar dnei Vîrlan Maria pentru specialitățile: 

Expertiza Psihologico – judiciar: (22.01) Expertiza psihologică în procesul civil și 

(22.02) Expertiza psihologică în procesul penal, motivul fiind că, actul ce confirmă titlul 

de doctor nu corespunde   specialității de expertiză judiciară pentru care a solicitat 

atribuirea calității de expert judiciar; 

2. A nu i se atribui calitatea de expert judiciar dlui Șleahtițchi Mihail pentru specialitățile: 

Expertiza Psihologico – judiciar: (22.01) Expertiza psihologică în procesul civil și 

(22.02) Expertiza psihologică în procesul penal, motivul fiind că, actul ce confirmă titlul 

de doctor și academician nu corespunde   specialității de expertiză judiciară pentru care a 

solicitat atribuirea calității de expert judiciar. 

 

 

 

 

Cataraga Olga, Președinte _________________________ 

Luchin Lilian, membru ____________________________ 

Vatamanu Vladimir, membru _______________________ 

Petcovici Piotr, membru ____________________________ 

            Florea Lilia, membru ______________________________ 

 

            Grosu Vasile, membru _____________________________ 

 

            Bucşa Viorica, membru ____________________________ 

  

            Pancenco Silvia, membru __________________________ 

 

            Postica Ludmila, membru __________________________ 

 

            Sîci – Borodin Olesea, secretar _______________________ 

 

 


