Institutul National de Expertize Criminalistice a fost infiintat prin H.G., nr. 368/1998,
prin transformarea si reorganizarea Laboratorului Central de Expertize Criminalistice
datand din anul 1958.

Hotarare nr. 368
din 3 iulie 1998
privind infiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice I.N.E.C.
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 248 din 3 iulie 1998
Guvernul Romaniei hotaraste:

Art. 1. - Se infiinteaza Institutul National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., denumit
in continuare institut, institutie publica cu personalitate juridica, subordonata Ministerului
Justitiei, prin reorganizarea Laboratorului Central de Expertize Criminalistice Bucuresti,
care se desfiinteaza.
Art. 2. - Institutul are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 53, sectorul
5.
Art. 3. - Institutul are ca obiect de activitate efectuarea urmatoarelor genuri de expertize
criminalistice: expertiza scrisului si a documentelor; expertiza bancnotelor, monedelor
metalice, titlurilor de credit public, cecurilor, precum si a titlurilor de orice fel pentru
efectuarea platilor; expertiza urmelor digitale, palmare si plantare; expertiza urmelor
lasate de fiinte si obiecte; expertiza armelor de foc si a munitiilor; expertiza fizicochimica a probelor materiale; expertiza urmelor biologice; expertiza accidentelor de
trafic; expertiza exploziilor, incendiilor si a accidentelor de munca; expertiza vocii si a
vorbirii; expertiza fotografiilor si a inregistrarilor video; expertiza altor urme, cu exceptia
celor care fac obiectul expertizelor medico-legale.
Art. 4. - Se infiinteaza Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iasi si
Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Timisoara, fara personalitate
juridica.
Art. 5. - Institutul are in subordinea sa Laboratorul Interjudetean de Expertize
Criminalistice Bucuresti, Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Cluj,
Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iasi si Laboratorul Interjudetean de
Expertize Criminalistice Timisoara.
Art.6.
(1) Institutul este structurat pe sectoare, sectii, laboratoare, servicii si birouri.
(2) Structura organizatorica a institutului si a laboratoarelor interjudetene se stabileste
prin regulamentul de organizare si functionare a institutului, aprobat prin ordin al
ministrului justitiei.

Art.7.
(1) Institutul este condus de director, iar in lipsa acestuia, de catre directorul adjunct.
(2) Directorul reprezinta institutul in raporturile cu celelalte persoane fizice si juridice.
(3) Pe langa director functioneaza ca organ consultativ, Consiliul institutului, format din
directorul adjunct, sefii de sectoare, sefii de sectii, sefii laboratoarelor interjudetene si
contabilul-sef.
(4) Laboratoarele interjudetene de expertize criminalistice sunt conduse de catre un sef de
laborator.
Art.8.
(1) Directorul institutului si directorul adjunct sunt numiti prin ordin al ministrului
justitiei,
dintre
expertii
cu
inalta
pregatire
profesionala.
(2) Sefii laboratoarelor interjudetene de expertize criminalistice sunt numiti de directorul
institutului, cu acordul ministrului justitiei.
Art.9.
(1) Institutul este incadrat cu experti criminalisti, personal de specialitate auxiliar,
personal
economic,
administrativ
si
de
serviciu.
(2) Statele de personal si statele de functii ale institutului se aproba de catre ministrul
justitiei.
(3) Numirea si eliberarea din functie a personalului de executie al institutului si al
laboratoarelor
interjudetene
se
fac
de
catre
directorul
institutului.
(4) Personalul institutului este preluat, prin transfer, de la Laboratorul Central de
Expertize Criminalistice Bucuresti si isi pastreaza salariile avute la data transferului.
Art.10.
Institutul
are
urmatoarele
atributii
principale:
a) efectueaza, in toate cazurile, noua expertiza criminalistica; in cazurile de o
complexitate mai mare sau pentru care laboratoarele interjudetene nu au conditii tehnice,
efectueaza
prima
expertiza;
b) organizeaza, indruma si controleaza activitatea laboratoarelor interjudetene sub aspect
stiintific
si
metodologic,
precum
si
financiar
si
administrativ.
c)
desfasoara
activitati
de
documentare
si
de
cercetare
stiintifica;
d)
elaboreaza
lucrari
cu
caracter
de
indrumare
metodologica;
e) in colaborare cu Institutul National al Magistraturii, sprijina invatamantul universitar si
postuniversitar cu material documentar si cu alte mijloace necesare procesului de
invatamant si asigura perfectionarea profesionala a expertilor si pregatirea candidatilor la
functia
de
expert;
f) desfasoara activitatea de prevenire a faptelor de incalcare a legii, pe baza generalizarii
practicii de expertiza si a posibilitatilor oferite de noile descoperiri tehnice si stiintifice;
g) intocmeste propuneri pentru bugetul de venituri si cheltuieli al institutului si al
laboratoarelor interjudetene, pe care le transmite Ministerului Justitiei, pe categorii de
cheltuieli, spre analiza, in vederea includerii lor in proiectul de buget al acestuia;
h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, precum si insarcinari stabilite de
Ministerul Justitiei.

Art. 11. - Laboratoarele interjudetene de expertize criminalistice au urmatoarele atributii
principale:
a) efectueaza prima expertiza, potrivit competentei lor materiale si teritoriale;
b) asigura conditii corespunzatoare pentru pregatirea si perfectionarea profesionala a
personalului,
in
colaborare
cu
Institutul
National
al
Magistraturii;
c) colaboreaza cu organele judiciare din raza teritoriala a laboratorului pentru buna
desfasurare a activitatii de expertiza criminalistica.

Art. 12. - Conditiile si modul in care se efectueaza expertiza criminalistica, precum si
competenta teritoriala a laboratoarelor interjudetene se stabilesc prin regulament, aprobat
prin ordin al ministrului justitiei.
Art.13.
(1)
Expertul
criminalist
este
functionar
public.
(2) Incadrarea ca expert criminalist pe post vacant se face prin concurs sau examen.
Art.14.
(1) Salarizarea si alta drepturi ale personalului institutului si al laboratoarelor
interjudetene se stabilesc conform Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale
personalului din organele autoritatii judecatoresti, cu modificarile ulterioare.
(2) Personalul institutului si al laboratoarelor interjudetene beneficiaza de stimulente din
fondurile rezultate din vanzarea timbrului judiciar, in conditiile legii.
Art.15.
(1) Finantarea institutului se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de
la
bugetul
de
stat.
(2) Pentru efectuarea expertizelor criminalistice prin ordin al ministrului justitiei se
stabilesc tarife, in functie de tipul si complexitatea expertizei, precum si in raport cu
volumul de munca, aparatura si materialele utilizate.
Art. 16. - Numarul maxim de posturi pentru institut este de 54, care se incadreaza in
numarul maxim de posturi stabilit pentru Ministerul Justitiei.
Art. 17. - Litera B din anexa nr. 3 - Unitati subordonate Ministerului Justitiei - la
Hotararea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului
Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997,
se modifica potrivit dispozitiilor prezentei hotarari.
Art. 18. - Prezenta hotarare intra in vigoare de la data de intai a lunii urmatoare publicarii
ei in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia prevederilor art. 15 si 16, care vor intra
in vigoare o data cu rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.
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Contrasemneaza:
--------------p. Ministru de stat, ministrul justitiei, Flavius Baras,
secretar de stat Ministrul finantelor, Daniel Daianu
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