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Summary 

Errors in the Current Design of the Profession of Judicial Expert 
The article is analytic, in which the present state of affairs with regard to the 

place and role of judicial expert in the process of justice, issued in the national 
legislation of the Republic of Moldova. 

In the paper the causes of diffuse interpretations of the profession of legal 
experts and provided evidence of misunderstanding of the role of the expert in 
criminal and civil judicial process are described. Also the author brings examples 
from practice analysis of judicial expertise from other countries, explaining the 
meaning of profession by light perception expert as a researcher, investigating traces 
and material means of evidence to resolve questions related to the field of special 
knowledge, submitted civil or criminal cases management in order to achieve a 
successful judicial process. Stages are played briefly becoming a legal expert by 
scientific demonstration of the essence of this process, the impact erroneous 
conception of the concept of judicial expert and equating them with other justice 
related legal expertise on development in the country. 

On the final proposed real measures to eliminate obstacles created by this 
erroneous concept of the profession of legal experts, by separating processes 
"qualification of judicial expert" and "becoming an expert witness." 

 
Actualitatea temei: În ultimii 5-6 ani, juriștii de diferite specialități susțin că 

activitatea de „expertiză judiciară” este tratată incorect; acesteia i se atribuie un sens 
eronat, simplist, echivalând-o cu alte conexe ale justiției, cum ar fi avocatura, 
notariatul, executarea judecătorească etc. La prima vedere, nimic ieşit din comun, 
căci fiecare percepe termenii, noţiunile în felul său, în dependenţă de gradul de 
cunoaştere a unor procese, legităţi, fenomene, ştiinţe ale societății umane etc. Dar o 
astfel de concepere a activității de expertiză judiciară și, în acest context, a actorului 
principal – „expertului judiciar”, este total greşită, pornindu-se chiar de la etimologia 
cuvintelor: „expertiză” „expert” și „judiciar”.  

Desigur, atâta timp cât aceste percepţii eronate nu influențează asupra  
proceselor importante din societate, nu se întâmplă nimic şi pe nimeni nu pune în 
gardă; dar în cazul nostru, perceperea greşită de către factorii de decizie din cadrul 
MJ a noțiunilor respective are impact negativ asupra procesului de dezvoltare a 
domeniului  expertizei judiciare în ţară, atât prin faptul atribuirii profesiei de expert 
judiciar a unui sens ce nu-i corespunde după însăşi natura de activitate, cât şi prin 
faptul abordării inadecvate a procedurii de  admitere a persoanelor în această 
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profesie. În cele din urmă, acestea vor duce curând la blocarea activităţii de expertiză 
judiciară în republică şi la dispariţia fizică a majorităţii reprezentanţilor acestei 
profesii. Potrivit unei atare concepere a profesiei, la  momentul actual, din tot spectrul 
de specialităţi de expertiză, viabile sunt doar domeniile de expertiză medico-legală, şi 
nu toate, ci doar cele ce au drept obiect de studiu cadavrele umane şi încă câteva 
specialităţi și două specialități din domeniul expertizei criminalistice – dactiloscopia 
şi traseologia. Situația e motivată și de faptul că doar acestea se studiază în cadrul 
instituţiilor de învăţământ: primele – la catedra de medicină legală din USMF şi 
ultimele – în cadrul unei catedre de la Academia Şt. cel Mare (care pentru formarea 
experţilor utilizează ca formatori experţi calificaţi de categorie superioară din cadrul 
subdiviziunilor de expertiză ale MAI, CNA sau  foști experți judiciari în cadrul 
acestor sisteme). 

Obiectivele lucrării: De ce s-a creat o astfel de situaţie în domeniul discutat? 
De notat, că o situație similară celei de la noi este prezentă atât în unele state 

ex-sovietice, cât şi în statele europene dezvoltate (Olanda, Germania, Franţa), doar că 
acolo nu se confundă specialitatea de „expert judiciar” cu altele care au tangență cu 
justiția, iar calificarea şi  admiterea în profesie sunt procese separate şi autonome şi 
decurg cu luarea în calcul a specificului de activitate, a rolului expertizei  în procesul 
judiciar.  

Analize, constatări: În întreaga lume şi în special în Europa, chiar de la 
începutul dezvoltării expertizei judiciare ca știință care acordă suport în soluționarea 
problemelor ce țin de domeniul „cunoștințelor speciale”, angajații care îndeplinesc 
atribuțiile de expert judiciar (se numesc diferit, de ex. în Franța – „poliția științifică” ) 
sunt formați în laboratoarele de cercetări științifice.   În  scopul instruirii persoanelor 
pentru  exercitarea  profesiei de expert judiciar doar în URSS erau „şcoli” specializate  
de formare, în sensul actual, a experţilor judiciari în sistemele MJ şi MAI, MS şi, 
respectiv, KGB şi FA. Aceste „școli” formau experţi şi pentru ţările lagărului 
socialist, inclusiv republicile din componenţa URSS. „Şcolile”, în sens ideologic, 
lucrau în cadrul instituţiilor superioare  de învăţământ şi se deosebeau doar prin 
abordarea  unor probleme practice în dependenţă de specificul de  aplicare a 
„cunoştinţelor speciale” pentru fiecare din direcţiile de profil (pentru necesităţile OAI 
– pe primul plan erau expertizele din domeniul criminalisticii, a medicinii legale, a 
chimiei şi a fizicii judiciare, a biologiei judiciare, a auto-tehnicii; pentru MJ – 
expertizele economico-financiare, merceologice, din domeniul construcţiei, etc.; 
pentru KGB – cele mai sofisticate – cum ar fi expertiza fonoscopică, psihologică,  
odorologică, ADN etc.; pentru FA – balistica, bomb-tehnica, medicina legală etc.).  
Calificările în specialităţile de expertiză judiciară  erau atribuite, după absolvirea fie a 
facultăţilor instituţiilor respective (în criminalistică şi medicină legală), fie a 
cursurilor de instruire specială,  persoanelor selectate de către organele respective și 
care dispuneau de studii superioare în domeniile de ştiinţe necesare: de ex., pentru 
calificarea de expert în domeniul materialelor şi substanţelor se admiteau doar  
persoanele cu studii superioare în chimie, care erau instruite (în sensul– stagiului de 
azi) în cadrul laboratoarelor de expertiză de profil şi susțineau examenul pentru 
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obţinerea permisului de efectuare de sine stătător a expertizelor chimico-judiciare (de 
calificare, în sens actual). Examenul pentru fiecare specialitate de expertiză  în parte 
se susținea în fața experților judiciari, a comisiilor de calificare corespunzătoare 
specialităților, formate în cadrul MAI, MJ sau KGB ( FA). 

O astfel de abordare a problemei de formare a experților judiciari se menține 
actualmente în  țările în care au rămas aceste „școli” ( Rusia, Ukraina, Belorusia, 
Kazahstan, Polonia etc.). Totodată, ea mereu a existat în Olanda, Franța, Germania 
etc. Modalitatea dată de instruire şi calificare a experților judiciari este una corectă, 
demonstrată în timp și rezultă din sensul pe care îl includ următorii termeni utilizați 
în  procesul judiciar: „cunoştinţe speciale”, „specialist”, „expert”, („expert judiciar”) 
şi „expertiză judiciară”.   

În continuare, foarte sumar, prezint explicaţiile esenţiale din literatura 
ştiinţifică din domeniu: 

- „cunoştinţe speciale” – cunoştinţe din toate domeniile de activitate umană: 
ştiinţe, tehnică, artă, meşteşugărit, cultură etc., cu excepţia cunoştinţelor juridice, care 
pot fi utilizate pentru depistarea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi  
mijloacelor materiale de probă.  Specific este pentru  termenul de „cunoştinţe 
speciale”, că la ele nu se referă cunoştinţele juridice; 

- „specialist” – persoana care posedă cunoştinţă speciale. „Specialiştii” nu sunt 
toate persoanele care deţin cunoştinţe adânci în anumite domenii, ci doar acelea care 
pot utiliza cunoștințele din domeniul lor de bază pentru depistarea, fixarea, ridicarea 
şi examinarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă. De regulă, aceștia sunt un 
grup limitat de oameni care au studiat special procedee de aplicare a cunoştinţelor din 
diferite domenii ale științei, tehnicii, artei, meșteșugăritului, culturii, etc. (pe care le-
au căpătat în afara procesului judiciar, în timpul studiului la instituții de învățământ 
superioare în domeniile menționate și au obținut diploma de studii) pentru necesitățile 
procesului judiciar, anume: depistarea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi  
mijloacelor materiale de probă.  Specialistul în procesul judiciar este utilizat pentru 
acordarea ajutorului tehnic, metodic, consultativ şi criminalistic reprezentanților 
profesiilor juridice (OUP, procurori, avocați, judecători); 

- noţiunea de „expert”  - persoană experimentată, competentă în domeniile 
„cunoştinţelor speciale” – denotă un grad de pregătire în specialitate superior 
specialistului nu numai prin faptul că poate acorda ajutor la depistarea, fixarea, 
ridicarea şi examinarea urmelor şi  mijloacelor materiale de probă, dar şi  
investighează prin metode ştiinţifice aceste urme, mijloace materiale de probă și 
formulează concluzii ale expertului – opinii științifice asupra problemelor înaintate de 
ordonatori, care au apărut în procesul investigării cazului judiciar şi soluţionarea lor 
cere utilizarea „cunoştinţelor speciale”.  Numărul experților, raportat la cel al 
specialiştilor  în sensul atribuit, pornind de la rolul lor în procesul judiciar este şi mai 
mic, având în vedere că un expert nu poate fi conceput, decât ca un „specialist cu 
experienţă”; 

- „expertiza judiciară” – o cercetare ştiinţifico-practică, efectuată de o 
persoană competentă – „expert judiciar” asupra problemelor apărute în procesul de 
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investigare a cauzei, pentru care sunt necesare „cunoştinţe speciale”. Obiectele 
expertizei judiciare sunt doar cele legate de cazul concret şi concluziile formulate de 
către expert asupra acestora, în urma cercetărilor efectuate, se referă doar la ele și la 
circumstanțele date cercetate.  

Expertiza judiciară nu se efectuează după bunul plac al expertului, ci doar în 
conformitate cu „metoda de efectuare a expertizelor judiciare” care presupune 
anumite etape de cercetare și obligă atât respectarea strictă a consecutivității lor, cât 
și a procedeelor și mijloacelor aplicate pentru aceste cercetări. Pentru fiecare 
specialitate de expertiză, în funcție de  obiectele și obiectivele concrete, în metode 
sunt specificate atât particularitățile de examinare a obiectelor, a procedeelor şi a 
arsenalului de metode de cercetare specifice, cât și a condițiilor de aplicare a 
mijloacelor tehnice speciale,  pentru realizarea obiectivelor scontate. Totodată, în 
procesul efectuării expertizei, expertul nu doar înregistrează careva rezultate în urma 
examinărilor, ci interpretează aceste rezultate prin raționamente logice, fondate pe 
legitățile de bază ale unei sau altei științe, acțiunea cărora este deja demonstrată prin 
experiența științifică, descrisă în literatura de specialitate, monografii, articole, 
aprobate și recunoscute de oamenii de știință. În același timp, expertul, de fiecare 
dată când este cazul (indiciat în metodă), singur realizează experimentul științific 
asupra obiectelor examinate în cadrul expertizei, demonstrând acțiunea acestor 
legități și în cazul obiectelor și circumstanțelor expertizate. Expertul apreciază 
rezultatele obținute  prin prisma cunoștințelor sale în domeniul respectiv al științei, 
experienței profesionale, formulările în concluzii sunt bazate pe un complex precis de 
criterii științifice de apreciere a rezultatelor, în care sunt incluse și „convingerile 
proprii”  sau „simțul profesional”. După cum vedeți, o persoană nu poate fi expert 
fără experiență, deoarece, în acest caz, concluziile formulate ar fi doar concluziile 
unui specialist, dar numai nu ale unui expert. Credibilitatea concluziilor expertului 
este superioară celor formulate de alți cercetători, deoarece doar expertul, prin însăși 
esența activității sale, poate formula cele mai obiective concluzii, luând în calcul 
procesul fiziologic de automatizare și stereotipizare a deprinderilor ştiinţifico-practice 
pe parcursul  acumulării experienței, fapt ce îl situează la nivel de „bio-robot 
investigator”,  când practic se elimină  subiectivismul în formularea concluziilor, 
deoarece, în aprecierea rezultatelor, pentru expert nu există niciun mărunțiș care 
poate fi neglijat.   

Prin aceste judecăți încerc să  explic atât importanța experienței unui expert, 
cât și a valorii concluziilor expertului cu referire la examinările pe care le efectuează 
în procesul expertizării. 

În aceste definiţii (explicaţii) niciun cuvânt nu este în plus şi fără importanţă, 
anume aceste definiţii trebuie puse la baza cerinţelor de competenţă faţă de 
„specialist” şi „expert” şi, respectiv, faţă de procesul de formare a acestora, aşa cum 
se și procedează peste tot în lume: 

„specialist”: 
– studii de bază superioare într-un anumit domeniu menţionat mai sus (cu 

excepţia celor juridice);  
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– specializare în depistarea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi  
mijloacelor materiale de probă, deci posedarea „cunoştinţelor speciale” 
într-un anumit domeniu. De menționat, că aceste cunoștințe sunt altele, 
decât cele căpătate în procesul de studii de bază, și se numesc „speciale”,  
obținute  post universitar; 

„expert”: 
– studii de bază într-un anumit domeniu menţionat mai sus (cu excepția celor 

juridice);  
– specializare în depistarea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi  

mijloacelor materiale de probă, (posedarea „cunoştinţelor speciale” într-un 
anumit domeniu); 

– experienţă în depistarea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi  
mijloacelor materiale de probă  (experienţă în aplicarea „cunoştinţelor 
speciale” într-un anumit domeniu); 

– capacităţi şi experienţă demonstrate, de examinare ştiinţifică a urmelor şi  
mijloacelor materiale de probă (experienţă demonstrată în aplicarea 
„cunoştinţelor speciale” într-un anumit domeniu la examinarea urmelor şi 
mijloacelor materiale de probă); 

 
        Din cele expuse, rezultă că aceste două noţiuni „specialist” şi „expert”, prezintă 
nivelurile de competenţă a persoanelor ce posedă cunoştinţe speciale, (cunoștințe în 
depistarea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi mijloacelor materiale de 
probă), doar că „specialistul” impune numai cunoştinţe SPECIALE  pe care le poate 
aplica, iar expertul – în mod obligatoriu –  experiență demonstrată în aplicarea 
acestor cunoștințe SPECIALE.   
           Este important de înțeles că şi domeniul de „cunoştinţe speciale”, în 
dependenţă de domeniul general de cunoaştere (științe, tehnică, artă…) este specific, 
adică expertul nu este competent în absolut fiecare domeniu de ştiinţă, ci doar în 
acela în care deţine diploma de studii superioare de bază. 
            În situaţia descrisă, este clar că şi pregătirea specialiştilor şi a experţilor, 
având foarte mult comun între ele, totuşi   este diferită: specialistul este privit ca un 
expert în devenire – proces prezent peste tot în lume în subdiviziunile de expertiză. 
Prin urmare, specialistul prezintă una din  etapele de formare a expertului, totodată şi 
acesta trecând prin formarea iniţială ca „cercetător”.  
          Etapa de „cercetător” este impusă de însăşi semnificația definițiilor de 
„specialist” şi „cunoştinţe speciale” – „….depistarea, fixarea, ridicarea şi examinarea 
urmelor şi  mijloacelor materiale de probă, depistarea însemnând o căutare care nu se 
percepe fără o studiere a obiectului, circumstanţelor etc. 
        Mă abţin de la dezvoltarea, în continuare, a contextului dat şi trec direct la  
expunerea etapelor concrete în formarea expertului, argumentate ştiinţific: 

1. obţinerea calităţii de  cercetător; 
2. obţinerea calităţii de  specialist; 
3. activitatea în calitate de specialist pentru acumularea experienţei; 
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4. obţinerea calităţii de  expert. 
Toate etapele presupun studii şi evaluare, doar că studiile date se deosebesc de 

cele percepute obişnuit, pentru că în acest caz (de formare a specialistului şi 
expertului) persoanele se află în proces de  transformare a   cunoştinţelor lor de 
bază din domeniul respectiv al  ştiinţei, tehnicii, artei, meşteşugăritului, culturii etc., 
cu excepţia cunoştinţelor juridice,  în anumite niveluri de  „cunoştinţe speciale”.  

La prima etapă, de „cercetător” - persoana învaţă să utilizeze cunoştinţele sale 
pentru  depistarea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi  mijloacelor materiale 
de probă, astfel transformându-le la  nivel teoretic în „cunoştinţe speciale iniţiale” ;  

La etapa a doua, de „specialist” -  persoana aplică cunoştinţele sale pentru  
depistarea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi  mijloacelor materiale de 
probă, devenind deja posesor de cunoştinţe speciale; 

La etapa a treia, de „activitate în calitate de specialist” -  persoana consolidează şi 
perfecţionează aplicarea cunoştinţelor sale speciale pentru  depistarea, fixarea, 
ridicarea şi examinarea urmelor şi  mijloacelor materiale de probă, devenind posesor 
competent de cunoştinţe speciale şi putând să formuleze opinii în baza examinărilor 
efectuate, acumulează experienţă în acest sens, adică se pregăteşte pentru etapa 
următoare de obţinere a calităţii de „expert” judiciar -  etapa a patra.  

Fireşte, că procesul de formare a expertului nu este unul ușor; de aici se impune şi 
raţionamentul că un expert nu poate apărea peste  noapte, doar după un „stagiu 
încununat cu un examen de calificare, care oferă „admitere în profesie”, similar 
procesului de formare a altor specialități conexe justiției şi după cum, din păcate, este 
perceput actual de multă lume.  

  Deosebirea este că în cazul experţilor sunt prezente diferite domenii de ştiinţă, 
formarea fiind nu o oarecare clarificare sau studiere mai aprofundată a unor ramuri de 
aplicare a dreptului, ci un proces autonom de studii suplimentare a celor deja 
deţinute; menţionez, că la  domeniile diferite ale ştiinţelor naturale, sociale etc., cele 
ale științelor  juridice nu se referă, că doar pentru ele se utilizează „cunoștințele 
speciale”.  

Procesul de instruire a persoanelor pentru obținerea calificării de expert în anumită 
specialitate de expertiză judiciară, în întreaga lume se face conform treptelor 
menționate mai sus (celor patru) în baza unor programe metodice, aprobate în 
„școlile” de expertiză judiciară. Referitor la cadrele de experți de la noi din țară, la 
moment folosim programele specialităților  din Rusia, Belorusia, Ukraina, Kazahstan, 
România, având în vedere că acolo au rămas „şcolile” de formare a experților (la care 
m-am referit mai sus).  

Fiecare etapă de formare include atât materie de teorie, cât şi de practică şi 
finalizează cu examen, la fel divizat în teorie şi practică. În urma examenului, 
persoanelor li se oferă certificate de calificare care confirmă  că persoana deţine 
studii şi capacităţi de aplicare a cunoştinţelor speciale într-un anumit domeniu şi 
pentru anumite etape (de  ex., specialiştii  pot să participe la depistare, fixare, ridicare 
şi  investigare ştiinţifică a probelor până la etapa de formulare a concluziilor, iar 
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expertul – la  investigarea ştiinţifică a anumitor tipuri de urme, a mijloacelor 
materiale, a probelor şi formulează concluzii, esența cărora am indicat-o mai sus).  

 
În situaţia actuală, conform prevederilor Legii nr.68 din 14.04.2016, persoanelor 

care vor susţine examenul de calificare în faţa comisiei respective a MJ li se acordă 
doar licenţă de activitate, adică un fel de „învoire” valabilă 5 ani de zile  de a  
exercita profesia de expert judiciar, ceea ce este din start greșit.  

Cunoștințele pe care le capătă o persoană în procesul de formare a sa ca expert 
sunt pe viaţă, ele nu constau în „însuşirea unor reguli de perfectare a careva 
documente” sau altceva de genul ăsta, ci sunt studii de bază, prin care persoana se 
manifestă ca cercetător științific. În scopul efectuării expertizelor judiciare de 
diferite genuri, el aplică metode, utilaj, procedee ştiinţifice de cercetare, interpretează 
prin prisma realizărilor de ultimă oră a ştiinţelor naturale, sociale (nu juridice) a 
legităţilor acestora,  referitoare la obiectul de studiu în fiecare caz de expertiză şi 
obiect în parte şi expune opinii ştiinţifice în privinţa explicării mecanismului de 
formare a urmelor, fenomenelor, obiectului/persoanei creatoare, etc., care sunt 
folosite ca probe în procesul judiciar atât civil, cât şi penal.  

În toate ţările, persoanele care capătă studiile date obţin documente de confirmare 
personale, ca şi altele, cum ar fi cele de studiu a limbilor, altor studii profesionale, cu 
valabilitate fără termen şi  care nu sunt retrase în niciun mod. În cazul nostru, în 
procesul elaborării legii în cauză, nu s-a ținut cont de faptul că formarea (obținerea 
calificării) şi admiterea în profesia de expert judiciar sunt două procese total 
diferite şi trebuie efectuate separat unul de altul. 

Asupra formării m-am expus destul de clar mai sus; altceva este admiterea în 
profesie a experţilor judiciari.  Procesul dat nu are nimic comun cu formarea 
profesională a reprezentanţilor acestei bresle. Admiterea trebuie să se bazeze deja pe 
careva studii – în calitate de act confirmător ar putea servi,  de exemplu,  certificatul 
de calificare, care nu poate fi retras, şi anumite criterii, cum ar fi cele expuse în art. 
40 al Legii. Comisia care admite persoana în profesie nu trebuie să fie una de 
calificare, ci de admitere în profesie. În cazul experţilor, comisia  de calificare trebuie 
să ofere certificate de calificare în anumite specialităţi, dar  nu licențe de activitate pe 
anumit termen. Însăși licenţa de activitate presupune verificarea corespunderii 
anumitor criterii prestabilite: 

- a condițiilor de realizare a activității (încăperi, echipament, logistică); 
- studiile și competențele demonstrate ale persoanei care solicită 

admiterea în profesie etc., necesare  pentru  realizarea anumitor genuri de 
activitate, dar nici de cum nu aprecierea gradului de posedare a cunoștințelor în 
anumite domenii, acesta fiind confirmat de actele de studii, specifice pentru 
exercitarea anumitor profesii. 

Cu referire la gradele de calificare ale experților, care la fel sunt concepute de 
către MJ ca similare celor  ale funcționarilor publici,  acestea fiind lucruri cu totul 
diferite, gradele de calificare ale experților fiind similare gradelor acordate 
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cercetătorilor științifici. Asupra acestuia, dacă este necesar,  mă voi expune cu 
argumente  separat. 

Concluzii:  Din cauza abordării  confuze a  proceselor de formare a experților 
judiciari și de admitere în profesie, mai precis confundarea sau egalarea proceselor de 
formare (pregătire, instruire) a unui profesionist în domeniul specialităţilor de 
expertiză  judiciară şi  admitere în profesia de expert judiciar, s-a ajuns la 
imposibilitatea elaborării cu succes a actelor normative calitative conexe cadrului 
legal  pentru implementarea Legii cu  privire la expertiza judiciară şi statutul 
expertului judiciar, s-a pierdut calitatea de „specialist” şi există risc real de a o pierde 
şi pe cea de „expert”, având în vedere, chiar şi faptul că nici doritori nu vor fi să facă 
studii similare celor expuse mai sus, care nu sunt din cele mai uşoare, din punct de 
vedere a timpului, costului, resurselor intelectuale depuse, pentru obținerea în final al 
unui act nu se ştie de care importanţă, valabil pe 5 ani.  

 Cu atât mai mult, că  actualmente sunt mari probleme cu cadrele de experţi 
capabili să pregătească  specialişti şi apoi să crească din ei experți, cu suportul 
ştiinţifico-practic de asigurare a procesului de instruire, finanțare, etc. De exemplu, pe 
domeniile expertizei materialelor de scris (documentelor), actualmente nu sunt 
experți atestați, dar soluționarea problemelor  de acest gen este cerută de către 
ordonatori la fiecare a doua expertiză grafoscopică sau tehnică a documentelor. La 
acest capitol se încearcă reabilitarea din contul ex-experţilor în domeniu, instruiţi încă 
în timpurile URSS, pentru a pregăti experți activi în acest domeniu. Menţionez, că 
pentru a ajunge să poţi căpăta  acest permis, este necesar să deţii cel puţin trei 
permise în specialităţile: traseologie, expertiza tehnică a documentelor, grafoscopie şi 
să ai studii chimice superioare și să-ţi dorești acest lucru. Persoane care să 
întrunească cumulativ aceste cerințe la moment în CNEJ  este doar una și tot atâta în  
subdiviziunile de expertiză din cadrul MAI, şi ele au vârsta în jurul de 50 ani.  

În baza unui singur exemplu, încerc să demonstrez că lucrurile nu stau bine, și 
dacă nu vor fi întreprinse măsuri urgente de modificare: 

- în primul rând a statutului CNEJ în instituţie de cercetare ştiinţifică, ceea 
ce corespunde pe deplin scopului şi sarcinilor, pe cât încă este posibil de 
reabilitat domeniul de cercetare, cu posibilitatea de a pregăti experţi judiciari în 
domeniile solicitate; 

- a cadrului normativ, cu stabilirea clară în lege a  atribuţiilor comisiei  care 
realizează admiterea în profesia de expert, şi a criteriilor după care are loc 
această admitere, dar nu de atribuire a calificării de expert judiciar în anumită 
specialitate, cum este prevăzut actual şi ; 

 - asigurării financiare a domeniului de expertiză judiciară (logistică, salarii, 
suport pentru dezvoltarea domeniului de cercetări  necesare, etc.) – riscăm să 
punem în imposibilitate efectuarea mai multor genuri de expertiză judiciară, cu 
pierderea treptată a   majorității specialităţilor de expertiză, după cum am relatat 
mai sus. 

Ţin să menționez, că nu ne prezentăm bine la capitolul dat şi pe fon internaţional, 
starea de lucruri fiind una de prost gust, care dovedeşte lacune esenţiale în ceea ce 
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priveşte perceperea profesiei de expert judiciar de către factorii de decizie de la noi 
din ţară.  

În notele pregătite cu diferite ocazii, inclusiv în propunerile către Parlament pe 
ultima sută de metri înainte de lectura a doua a proiectului legii în cauză, 
subdiviziunile  de expertiză judiciară (CNA, CNEJ, MAI, CML) au încercat să atragă 
atenția asupra consecințelor, în caz de publicare a variantei proiectului. S-au elaborat 
chiar textele pentru substituire cu argumentarea respectivă, în scopul evitării 
neconformităților constatate azi.  Probabil din cauza că nu ni s-a dat importanţă din 
partea factorilor de decizie ori că noi nu ne-am dat seama de pricinile reale care au 
generat aceste perceperi eronate a profesiei expertului judiciar (având în vedere că 
cele expuse mai sus cu referire la noțiunile ce caracterizează expertiza judiciară sunt 
elemente obligatorii în materia de curs în  învățământul pentru specialitățile juridice), 
ca una similară notarilor, avocaţilor şi nu am insistat prea  mult, niciuna din  
propuneri, alarmări, cu excepția celei despre impunerea acreditării laboratoarelor de 
expertiză (în lege este înlocuită cu autorizarea) nu au fost susţinute de către MJ şi s-a 
obţinut ceea ce s-a obţinut.  

Totuşi, cred că actualii factori de decizie vor fi atenţi la cele elucidate în acest 
articol şi împreună vom putea schimba lucrurile spre bine. 
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