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                                                                    RAPORT 

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 

privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară 
 

         În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară şi extrajudiciară, transmisă cu adresa nr. Pl.x 98 din 24 martie 2010 şi înregistrată sub nr. 31/203 din 25 martie 
2010. 
         Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
        Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 
1069 din 23 septembrie 2009. 
        Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 102 din 19 ianuarie 2010, nu susţine adoptarea acestei 
propuneri legislative. Ulterior, Ministerul Justiţiei a transmis o serie de amendamente care susţin adoptarea cu modificări 
şi completări a iniţiativei legislative. 
       Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ propunerea legislativă, prin avizul  nr. 27/213 din 12 
aprilie 2010. 
      Comisia pentru buget finanţe si bănci a avizat negativ propunerea legislativă, prin avizul nr. 145 din 13 aprilie 
2010. 
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        Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil propunerea legislativă, prin 
avizul nr. 37/340 din 14 aprilie 2010. 
         Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 
156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării prevederilor care nu asigură o protecţie reală 
experţilor judiciari, privind asigurarea plăţii onorariilor şi deconturilor datorate, după predarea rapoartelor de expertiză. 
Se propune de asemenea, eliminarea disfuncţionalităţilor în relaţia dintre experţii judiciari şi instanţele judecătoreşti, 
precum şi eficientizarea activităţii de expertiză judiciară prin completarea atribuţiilor Biroului central cu măsuri 
specifice şi eliminarea categoriei de specialişti care nu sunt incluşi în Tabelul nominal. 
          În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările 
ulterioare, membrii Comisiei juridice au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 06 iulie 2010, votul fiind 
amânat pentru o şedinţă ulterioară. 
        În şedinţa din 07 septembrie 2010, în urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei juridice au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză 
tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu amendamentele admise, prezentate în Anexa la prezentul raport. 
          Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 14               
deputaţi. 

    În raport cu obiectul şi conţinutul său propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
                                                                             
  
   
               
              PREŞEDINTE,                                                                                                SECRETAR, 
               Daniel BUDA                                                                                       Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, Ciprian Bucur 
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ANEXA                                                                                                                                                                       

                                                                     Amendamente admise 
 

 
Nr. 
crt. 

Text în vigoare           Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

1.   
 
     ______________________ 
 
 

                  

                  Titlul Legii 

 Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind 
organizarea activităţii de 
expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară 

 
 
 
                
          
            Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   
    ______________________         ____________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   „Art. I – Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2000 privind 
organizarea activităţii de 
expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.26 din 25 ianuarie 
2000, aprobată prin Legea 
nr.156/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează:” 
     
          Autor: Comisia Juridică
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Nr. 
crt. 

Text în vigoare           Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

3.      
 
Art. 2 -  Expertiza tehnică 
efectuată de experţi sau de 
specialişti, în condiţiile 
prevăzute de prezenta 
ordonanţă, din dispoziţia 
organelor de urmărire penală, a 
instanţelor judecătoreşti sau a 
altor organe cu atribuţii 
jurisdicţionale, în vederea 
lămuririi unor fapte sau 
împrejurări ale cauzei, 
constituie expertiză tehnică 
judiciară. 

1. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins: 
 
 „Art.2. – Expertiza tehnică 
efectuată de experţi judiciari, în 
condiţiile prevăzute de prezenta 
ordonanţă, din dispoziţia organelor 
de urmărire penală, a instanţelor 
judecătoreşti sau a altor organe cu 
atribuţii jurisdicţionale, în vederea 
lămuririi unor fapte sau împrejurări 
ale cauzei, constituie expertiza 
tehnică judiciară.” 

 

1. Articolul 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 „Art. 2 - Expertiza tehnică 
efectuată din dispoziţia organelor 
de urmărire penală, a instanţelor 
judecătoreşti sau a altor organe 
cu atribuţii jurisdicţionale, de 
către expertul sau specialistul 
numit de acestea, în vederea 
lămuririi unor fapte sau 
împrejurări ale cauzei,  constituie 
expertiză tehnică judiciară. “ 
  
       Autor: Comisia Juridică
 

Modificarea art. 2 din 
Ordonanţa 
Guvernului nr. 
2/2000 este necesară 
pentru delimitarea 
clară a expertizei 
tehnice judiciare de 
cea tehnică 
extrajudiciară. 
 

4.   
 
Art. 3 - Expertiza tehnică 
efectuată la cererea persoanelor 
fizice sau juridice cu privire la 
situaţii care nu au legătură 
nemijlocită cu activitatea 
judiciară constituie expertiză 
tehnică extrajudiciară. 
 

2. 
 
 
 

–––––––––––––––––––––– 

2. Articolul 3 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
     
”Art. 3 - Expertiza tehnică 
efectuată la cererea 
persoanelor fizice sau juridice, 
constituie expertiză tehnică 
extrajudiciară.” 
 
            Autor: Comisia Juridică

Modificarea este 
necesară întrucât 
actualul text este 
neclar şi confuz. 
Expertizele tehnice 
pot să aibă legătură 
mijlocită sau 
nemijlocită cu 
activitatea judiciară 
sau cu o cauză aflată 
pe rolul unei instanţe 
de judecată, dar să nu 
fie efectuate din 
dispoziţia instanţei,  
de expertul numit, ci 
la cererea persoanelor 
fizice sau juridice, de 
către un expert ce nu 
a fost numit de 
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Nr. 
crt. 

Text în vigoare           Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

instanţă. Astfel, 
trebuie făcută 
distincţia clară între 
cele două tipuri de 
expertiză (judiciară şi 
extrajudiciară), în 
funcţie de subiecţii 
care solicită şi cei 
care efectuează 
aceste expertize. 

5.   
   
         ___________________ 

3. La articolul 7 se introduce un 
nou alineat (2) cu următorul 
cuprins: 
 
 
(2) Pentru înscrierea la examenul 
pentru dobândirea calităţii de 
expert tehnic judiciar, candidaţii 
plătesc o taxă al cărei cuantum 
este stabilit prin ordin al 
ministrului justiţiei.

3. 
 
             
                 
                 Se elimină          
 
 

    Autor: Comisia Juridică
 
 
 
 
 
 

În ceea ce priveşte 
introducerea alin. (2) 
în cadrul art. 7, 
precizăm că aceasta 
nu este necesară, 
întrucât această 
prevedere există deja 
la art. 12 alin. (3) din 
Ordonanţă, textul de 
lege amintit fiind 
acoperitor şi pentru 
ipoteza susţinerii 
unui interviu pentru 
dobândirea calităţii 
de expert tehnic 
judiciar. 

6.       
 
 
 
Art. 9 - Examenul de expert 
tehnic judiciar şi testarea 
profesională a specialiştilor 
care efectuează expertize 

4.      
 
 
 
 
         __________________

 4. Articolul 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
”Art. 9 – Examenul şi interviul 
pentru atribuirea calităţii de 
expert tehnic judiciar şi 
testarea profesională a 
specialiştilor care efectuează 

Modificarea este 
necesară în vederea 
corelării art. 9 cu 
celelalte texte din 
ordonanţă 
(dispoziţiile art. 12 
reglementează 
dobândirea calităţii 
de expert tehnic 
judiciar pe bază de 
interviu). 
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Nr. 
crt. 

Text în vigoare           Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

tehnice judiciare se 
organizează şi se desfăşoară 
potrivit regulamentului aprobat 
de ministrul justiţiei în termen 
de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanţe. 
 

expertize tehnice judiciare se 
organizează de către Ministerul 
Justiţiei şi se desfăşoară potrivit 
regulamentului aprobat prin 
ordin al ministrului justiţiei. 
  
         Autor: deputat Daniel Buda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7.  
Art. 11  
 
 
 
(2)  Calitatea de expert tehnic 
judiciar şi specialitatea se 
dovedesc cu legitimaţia de 
expert, eliberată de Biroul 
central pentru expertize tehnice 
judiciare din Ministerul 
Justiţiei. 
 

  
5.     _____________________ 

 
5.   La articolul 11, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
”(2) Calitatea de expert tehnic 
judiciar şi specializarea acestuia 
se dovedesc cu autorizaţia de 
expert tehnic judiciar, 
eliberată de Biroul Central de 
Expertize Judiciare din 
Ministerul Justiţiei.” 
 
         Autor: Comisia Juridică 

Este necesară 
înlocuirea termenului 
„legitimaţie” cu cel 
de „autorizaţie”, 
pentru corelarea 
dispoziţiilor art. 11 
alin. (2) cu 
prevederile art. 121 
din Ordonanţă, care 
prevăd emiterea unei 
autorizaţii pentru 
dovedirea calităţii de 
expert tehnic 
judiciar. Astfel, 
potrivit art. 121 din 
Ordonanţă 
„Autorizaţia de 
expert tehnic judiciar 
se acordă 
solicitantului de către 
direcţia de 
specialitate din 
cadrul Ministerului 
Justiţiei, în cel mult 
30 de zile 
calendaristice de la 
data la care acesta 
face dovada că 
îndeplineşte 
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Nr. 
crt. 

Text în vigoare           Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

condiţiile pentru 
dobândirea calităţii 
de expert tehnic 
judiciar.” 

8.     
 
 
 
 
Art. 12  (1) - La cerere, poate 
dobândi calitatea de expert 
tehnic judiciar într-o anumită 
specialitate: 
    
  
a) persoana care a dobândit 
calitatea de expert extrajudiciar 
în acea specialitate; 
     
 
 
 
 
b) persoana care a dobândit 
calitatea cerută pentru 
desfăşurarea activităţii în acea 
specialitate în condiţiile legii 
speciale ce reglementează 
organizarea şi desfăşurarea 
unei activităţi sau profesii şi 
modul de acces în aceasta; 

6. Alineatele (1) şi 3 ale articolului 
12 vor avea următorul cuprins: 
 
 
Art. 12. – (1) Calitatea de expert 
tehnic judiciar, se poate dobândi la 
cerere, fără examen, în 
următoarele cazuri: 
 
 
 
a)    persoana care a dobândit 
calitatea de expert tehnic 
extrajudiciar sau expert tehnic 
evaluator, care dovedeşte că a 
practicat această profesie cel 
puţin 3 ani consecutiv, în 
condiţiile art.31 alin.(l); 
 
 
b) persoana care are titlu de 
academician, profesor universitar 
sau conferenţiar universitar, 
doctor docent ori doctor în 
specialitatea respectivă; 
 
 
 

6. La articolul 12 alineatele (1) 
şi (3) se modifică si vor avea 
următorul cuprins:
 
                
                  Se elimină. 
 
            Autor: Comisia Juridică  
 
 
 
a) persoana care a dobândit, de 
la alte ministere sau instituţii 
publice de specialitate 
autorizarea de a realiza lucrări 
în specializarea pentru care 
susţine interviul.” 
 
         Autor: Comisia Juridică 
 
b) persoana care a dobândit 
calitatea cerută pentru 
desfăşurarea activităţii în acea 
specialitate, prevăzută în 
nomenclatorul specializărilor 
expertizei tehnice judiciare, în 
condiţiile legii speciale ce 
reglementează organizarea şi 

Modificarea 
dispoziţiilor art. 12 
alin. (1) este necesară 
pentru 
decongestionarea 
sistemului 
expertizelor tehnice  
judiciare. 
 Astfel, textul actual 
de la lit. a) din cadrul 
art. 12 trebuie 
reformulat pentru a 
putea accepta la 
înscrierea la interviul 
pentru dobândirea 
calităţii de expert 
tehnic judiciar toate 
persoanele care au 
dobândit autorizarea 
de a realiza lucrări 
într-o anumită 
specialitate, nu numai 
pe acelea cărora li s-a 
eliberat un document 
(certificat, 
autorizaţie, etc.) pe 
care este înscrisă 
expres calitatea de 
expert tehnic  
extrajudiciar. 
Apreciem că 
modificarea 
dispoziţiilor art. 12 
alin. (1) din 
ordonanţă este de 
natură să soluţioneze 
problema lipsei acute 
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Nr. 
crt. 

Text în vigoare           Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

  
 
 
 
 
 
c) persoana care are titlul de 
academician, profesor 
universitar sau conferenţiar 
universitar, doctor docent ori 
doctor în specialitatea 
respectivă. 
     
 
 
    
 
 
 ____________________ 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
c) persoana care are calitatea de 
specialist în domeniu, dovedită cu 
documente legale, are cetăţenia 
română sau cetăţenia unui alt stat 
membru al Uniunii Europene, ori 
aparţinând Spaţiului Economic 
European şi îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 10 
alin.(l), literele a ) – f); 1

 
 
 
d) persoana care a dobândit 
calitatea cerută pentru 
desfăşurarea activităţii în acea 
specialitate în condiţiile legii 
speciale ce reglementează 
organizarea şi desfăşurarea unei 
activităţi sau profesii şi modul de 
acces în aceasta. 
 

desfăşurarea unei activităţi sau 
profesii şi modul de acces în 
aceasta. 
 
                        
                   
                    
             
 
 
               Se elimină. 
         Autor: Comisia Juridică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Se elimină. 
 
          Autor: Comisia Juridică 
 
 
 
 
 
 
             

de experţi tehnici 
judiciari în 
specializarea 
„topografie, cadastru, 
geodezie”, dar şi în 
alte specializări, lipsă 
ce influenţează 
celeritatea 
soluţionării 
proceselor. 
 

  
(3) Pentru înscrierea la 

 
(3) Pentru înscrierea la interviul 

 
“(3) Pentru înscrierea la 

Este necesară 
introducerea unei noi 
teze în cadrul art. 12 
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Nr. 
crt. 

Text în vigoare           Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

examenul sau, după caz, 
interviul pentru dobândirea 
calităţii de expert tehnic 
judiciar, candidaţii plătesc o 
taxă al cărei cuantum este 
stabilit prin ordin al ministrului 
justiţiei şi libertăţilor 
cetăţeneşti. 
 

pentru dobândirea calităţii de 
expert tehnic judiciar, candidaţii 
plătesc taxa stabilită la art.7 
alin.(2). 
 

examenul sau, după caz, interviul 
pentru dobândirea calităţii de 
expert tehnic judiciar, candidaţii 
plătesc o taxă al cărei cuantum 
este stabilit prin ordin al 
ministrului justiţiei. Sumele 
astfel colectate sunt evidenţiate 
într-un fond distinct şi folosite 
pentru plata cheltuielilor 
ocazionate de desfăşurarea 
examenului sau interviului. 
Sumele nefolosite până la 
sfârşitul anului sunt reportate 
pentru anul următor cu aceeaşi 
destinaţie.” 
        
 
         Autor: Comisia Juridică 

alin. (3) din 
Ordonanţă, care să 
reglementeze situaţia 
sumelor colectate din 
plata taxelor pentru 
înscrierea la 
examenul sau 
interviul pentru 
dobândirea calităţii 
de expert tehnic 
judiciar. În acest 
sens, precizăm că, în 
lipsa unei prevederi 
legale exprese în 
acest sens, Curtea de 
Conturi a interzis 
efectuarea plăţii către 
membrii comisiilor 
de examinare. Este 
necesară şi 
introducerea unei 
prevederi exprese 
privind reportarea 
pentru anul următor a 
sumelor rămase 
disponibile, întrucât 
nu întotdeauna se 
strâng din taxele de 
examen sume 
suficiente pentru a 
acoperi închirierea 
sălilor de examen, 
plata membrilor 
comisiilor sau pentru 
plata celorlalte 
cheltuieli pt. 
desfăşurarea 
examenului sau a 
interviului. 

9. Art. 13 (1) În lipsa experţilor 7.         7. În ceea ce priveşte 
soluţia legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text în vigoare           Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

tehnici judiciari din 
specialitatea cerută, expertizele 
tehnice judiciare pot fi 
efectuate şi de alţi specialişti 
care nu au calitatea de expert 
tehnic judiciar, dacă 
îndeplinesc condiţiile prevăzute 
la art. 10 alin. (1) lit. a) – f). 
    (2) Persoanele prevăzute la 
alin. (1), selecţionate de Biroul 
central pentru expertize tehnice 
judiciare, la propunerea 
instanţelor judecătoreşti, după 
testare vor fi ţinute într-o 
evidenţă nominală specială. 
Testarea specialiştilor se face 
prin interviu şi constă în 
verificarea gradului de însuşire 
a actelor normative referitoare 
la domeniul respectiv, a 
dispoziţiilor din codurile de 
procedură civilă şi penală cu 
privire la expertiză şi din alte 
acte normative care 
reglementează activitatea de 
expertiză tehnică judiciară, 
drepturile şi obligaţiile 
experţilor. 
    (3) Lista nominală 

 
           Articolul 13 se abrogă. 

 

                Se elimină. 
 
          Autor: Comisia Juridică 
     

privind excluderea 
posibilităţii efectuării 
expertizei tehnice 
judiciare de către 
specialişti, ce rezultă 
din propunerea de 
abrogare a art. 13 din 
O.G nr.2/2000, 
precizăm că 
posibilitatea 
selecţionării unor 
specialişti pentru 
efectuarea expertizei 
tehnice judiciare este 
posibilă numai în 
situaţia în care în 
Tabelul cuprinzând 
experţii tehnici 
judiciari nu se 
regăsesc experţi din 
specializarea pentru 
care s-a dispus 
efectuarea expertizei, 
această procedura 
fiind calificată ca 
„discriminatorie” de 
către iniţiatorul 
propunerii. Precizăm 
că această procedură 
de efectuare a 
expertizelor tehnice 
judiciare nu poate fi 
considerată 
discriminatorie, 
întrucât are în vedere 
exclusiv situaţia în 
care nu există experţi 
pentru specialitatea în 
care se efectuează 
expertiza.  
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Nr. 
crt. 

Text în vigoare           Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

cuprinzând specialiştii 
selecţionaţi, cu datele de 
identificare, întocmită pe 
specialităţi şi pe judeţe, în 
funcţie de domiciliul acestora, 
se comunică periodic birourilor 
locale pentru expertize 
judiciare tehnice şi contabile. 

10.     
 
 
Art. 16 (1) Salariaţii numiţi 
experţi tehnici judiciari 
beneficiază, la unităţile la care 
sunt încadraţi, de timpul 
necesar pentru efectuarea 
expertizelor tehnice judiciare 
ce le-au fost încredinţate. 
    (2) În perioada în care nu 
prestează muncă în calitate de 
salariat, datorită efectuării 
expertizei tehnice judiciare 
încredinţate, expertul tehnic 
judiciar nu va primi salariu; el 
îşi păstrează însă în această 
perioadă celelalte drepturi 
conferite de calitatea de 
salariat. 

8. Articolul 16 va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 16. (1) – Experţii tehnici 
judiciari care au calitatea de 
salariaţi, pot solicita concediu fără 
plată, la unităţile la care sunt 
încadraţi, pentru timpul necesar 
pentru efectuarea expertizelor 
tehnice judiciare care le-au fost 
încredinţate, fără a le fi refuzat 
nejustificat sau a fi afectate, în 
această perioadă, celelalte drepturi 
conferite de calitatea de salariat. 
 

8. Articolul 16 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
  
„Art. 16. (1) - Experţii tehnici 
judiciari care au calitatea de 
salariaţi au dreptul la concediu 
fără plată pe timpul necesar 
pentru efectuarea expertizelor 
tehnice judiciare care le-au fost 
incredinţate. Expertul 
beneficiază în această perioadă 
de toate drepturile cuvenite, 
potrivit legii, altele decât cele 
salariale.” 
  
       Autor: Comisia Juridică. 
 
 
 
 
 

Apreciem că nu se 
justifică instituirea 
unei dispoziţii 
derogatorii de la 
Codul muncii în 
cadrul Ordonanţei 
Guvernului nr. 
2/2000, mai ales în 
condiţiile în care, 
potrivit reglementării 
actuale (art. 16 din 
Ordonanţă), salariaţii 
numiţi experţi tehnici 
judiciari beneficiază, 
la unităţile la care 
sunt încadraţi, de 
timpul necesar pentru 
efectuarea 
expertizelor tehnice 
judiciare ce le-au fost 
încredinţate aceste 
persoane păstrându-şi 
în această perioadă 
toate drepturi 
conferite de calitatea 
de salariat, cu 
excepţia plăţii 
salariului pentru 
perioada de timp 
destinată activităţii de 
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(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

 
 
 

expert tehnic judiciar. 
 

12.      
 
 
Art. 161  (1)  Calitatea de 
expert tehnic judiciar se 
suspendă pentru motive 
temeinice, precum şi în caz de 
incompatibilitate a acestuia, 
potrivit legii. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Articolul 161 va avea următorul 
cuprins: 
 
Art.16 . – (1) Calitatea de expert 
tehnic judiciar se suspendă în 
următoarele cazuri: 

1

 
 
 
a) la cererea organelor cu atribuţii 
jurisdicţionale prevăzute la art.2, în 
condiţiile prevăzute la art.35; 
 
 
b) în caz de incompatibilitate a 
acestuia, potrivit legii, la solicitarea 
oricărei părţi interesate, până când 
expertul face dovada încetării 
incompatibilităţii dovedite; 
 
c) la cererea motivată a expertului, 
dar nu mai mult de 1 an 
calendaristic. Pentru cazuri bine 
justificate, suspendarea poate fi 
prelungită.
 
 

9. 
 
           
                Se elimină. 
          
 
 
 
      
                Se elimină. 
             
  
 
 
                  Se elimină. 
          
 
 
 
              
                Se elimină. 
         Autor: Comisia Juridică 
 
 
 

Întrucât din 
reglementarea 
cuprinsă în art. 35, la 
care se face trimitere, 
nu rezulta că 
aplicarea sancţiunii 
suspendării din 
calitatea de expert 
tehnic judiciar se face 
numai la cererea 
organelor cu atribuţii 
jurisdicţionale 
prevăzute la art. 2, 
consideram ca textul 
Ordonanţei 
Guvernului nr. 
2/2000 este mai 
complet. 
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Motivare 
 

13 Art. 161

 
…………………………… 
 
 
(2) Suspendarea calităţii de 
expert tehnic judiciar se 
dispune de către Biroul central 
pentru expertize tehnice 
judiciare, la cererea motivată a 
expertului. 
 

10. 
 
 
 
 
 
(2) Suspendarea calităţii de expert 
tehnic judiciar se dispune de către 
Biroul central pentru expertize 
tehnice judiciare. 
 

10. 
         
    La articolul 161, alineatul (2) 
va avea următorul cuprins: 
 
(2) Suspendarea, respectiv 
încetarea suspendării calităţii de 
expert tehnic judiciar, se poate 
dispune de către Biroul 
Central de Expertize Judiciare, 
la cererea motivată a 
expertului sau din oficiu, 
motivat. 

 
            Autor: Comisia Juridică 

Amendarea art. 161 
din Ordonanţă 
constituie o  
modificare 
importantă, de natură 
să conducă la 
soluţionarea mai 
rapidă a cauzelor 
aflate pe rolul 
instanţelor de 
judecată. În prezent, 
mulţi experţi refuză 
anumite expertize 
invocând motive 
medicale, această 
situaţie fiind 
semnalată în dese 
rânduri de organele 
judiciare. Astfel, este 
necesară instituirea 
posibilităţii luării 
măsurii suspendării 
expertului tehnic 
judiciar şi din oficiu, 
de către Oficiul 
Central de Expertize 
Tehnice Judiciare. 

    14.      
 
 
Art. 17 - (1) Organul 
îndreptăţit să dispună 
efectuarea expertizei tehnice 
judiciare numeşte expertul sau, 
după caz, specialistul, indică în 
scris, prin încheiere sau prin 
ordonanţă, obiectul expertizei 

11. Articolul 17 va avea 
următorul cuprins: 
 
Art. 17. – (1) Organul îndreptăţit să 
dispună efectuarea expertizei 
tehnice judiciare indică în scris 
expertului judiciar, prin încheiere 
sau prin ordonanţă, obiectul 
expertizei şi întrebările la care 
acesta trebuie să răspundă, 

11. Articolul 17 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
”Art. 17 - (1) Organul îndreptăţit 
să dispună efectuarea expertizei 
judiciare numeşte expertul, sau, 
după caz, specialistul, indică în 
scris, prin încheiere sau prin 
ordonanţă, obiectul expertizei şi 
întrebările la care trebuie să 

Modificarea 
dispoziţiilor actuale 
ale art. 17 din 
Ordonanţa 
Guvernului nr. 
2/2000 în sensul celor 
propuse prin 
amendament 
urmăreşte atingerea 
următoarelor 
obiective: 
- informarea 
completă a 
experţilor tehnici 
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Text în vigoare           Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

şi întrebările la care trebuie să 
răspundă acesta, stabileşte data 
depunerii raportului de 
expertiză, fixează onorariul 
provizoriu, avansul pentru 
cheltuielile de deplasare, atunci 
când este cazul, şi comunică 
biroului local pentru expertize 
judiciare tehnice şi contabile 
numele persoanei desemnate să 
efectueze expertiza. 
 
    
 
 
 
_______________________ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stabileşte data depunerii raportului 
de expertiză, fixează onorariul 
provizoriu, avansul pentru 
cheltuielile de deplasare, atunci 
când este cazul, şi comunică 
biroului local pentru expertize 
judiciare tehnice şi contabile 
numele expertului judiciar 
desemnat să efectueze expertiza. 
 
 
 
 
 
(2) Organul îndreptăţit care a 
dispus efectuarea expertizei 
tehnice judiciare va asigura 
experţilor judiciari accesul la 
dosarele cauzelor, pe toată durata 
programului de lucru a 
personalului propriu care are în 
evidenţă aceste dosare, precum şi 
copii, în regim gratuit, a unor 
documente de la dosar, necesare 
efectuării expertizei. 
 
 
 
 
 
 
 

răspundă acesta, stabileşte data 
depunerii raportului de expertiză, 
fixează onorariul provizoriu, 
avansul pentru cheltuielile de 
deplasare, atunci când este cazul, 
şi comunică Biroului local de 
expertize tehnice judiciare 
numele persoanei desemnate să 
efectueze expertiza. 
 
       Autor: Comisia Juridică. 
 
 
(2) La termenul la care a avut 
loc numirea expertului, 
organul cu atribuţii 
jurisdicţionale care a dispus 
efectuarea expertizei 
înştiinţează partea despre 
suma ce trebuie avansată 
pentru expertiza dispusă în 
contul Biroului local de 
expertize tehnice judiciare şi îi 
pune în vedere să plătească 
această sumă în termen de 5 
zile de la înştiinţare.  
          Autor: Comisia Juridică. 
  
(3) Adresa privind numirea 

judiciari cu privire la 
toate datele necesare 
efectuării expertizei 
şi acordarea 
posibilităţii acestora 
de a-şi îndeplini 
sarcinile încredinţate 
de organele cu 
atribuţii 
jurisdicţionale. În 
acest fel expertul nu 
va mai întârzia 
procedura de citare a 
părţilor, el având 
deja datele 
comunicate de către 
instanţă.  
- evitarea 
situaţiilor în care 
experţii sunt numiţi 
înainte de a se 
efectua plata 
onorariului 
provizoriu în contul  
biroului local, şi a 
abuzului părţii care 
refuză plata 
onorariului şi a 
cheltuielilor făcute 
cu expertiza; 

 - crearea unui cadru 
unitar la nivel 
naţional şi înlăturarea 
discrepanţelor care 
există în practică în 
relaţia organelor 
judiciare cu experţii, 
fapt ce creează 
disfuncţionalităţi în 
realizarea activităţii 
de expertiză tehnică 
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Motivare 
 

 
 
 
––––––––––––––––––––– 

 
 

expertului se comunică 
Biroului local de expertize 
tehnice judiciare şi expertului 
tehnic  judiciar, după 
efectuarea plăţii în condiţiile 
alin. (2) şi cuprinde 
următoarele: 
a) denumirea şi datele de 
contact ale organului cu 
atribuţii jurisdicţionale care a 
dispus numirea;  
b) numărul şi obiectul 
dosarului în care a fost dispusă 
efectuarea expertizei tehnice 
judiciare; 
c) numele sau, după caz, 
denumirea părţilor din dosar şi 
datele de contact ale acestora: 
domiciliul sau, după caz, sediul 
acestora, precum şi numărul 
de telefon, numărul de fax şi 
adresa de e-mail, dacă acestea 
sunt cunoscute. 
d) numărul şi data încheierii 
sau ordonanţei prin care a fost 
numit expertul; 
e) obiectivele expertizei tehnice 
judiciare dispuse la care 
trebuie să răspundă expertul; 

judiciară. 
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f) termenul stabilit pentru 
depunerea raportului de 
expertiză; 
g) suma stabilită cu titlu de 
onorariu provizoriu; 
h) suma stabilită cu titlu de 
cheltuieli provizorii; 
i) menţiunea că sumele 
provizorii, stabilite cu titlu de 
onorariu provizoriu şi 
cheltuieli provizorii au fost 
plătite în contul oficiului local 
de expertize tehnice judiciare. 
    
 
(4) Plata sumei provizorii către 
expertul tehnic judiciar numit 
se va efectua prin intermediul 
Biroului local de expertize 
tehnice judiciare, după 
depunerea raportului de 
expertiză la organul cu 
atribuţii jurisdicţionale care a 
dispus efectuarea expertizei.” 
        
            Autor:Comisia Juridică. 
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15.  

 
 
Art. 18 – (1) Partea interesată 
are dreptul să solicite ca pe 
lângă persoana numită în 
calitate de expert să mai 
participe la efectuarea 
expertizei, pe cheltuiala sa, şi 
un expert sau un specialist, 
nominalizat de ea, din 
categoria persoanelor prevăzute 
la art. 11 - 14. 
 
 
 
 
 
       
 
 –––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 

12. Articolul 18 va avea 
următorul cuprins: 
 
Art. 18. - Partea interesată are 
dreptul să solicite, ca pe lângă 
persoana numită în calitate de 
expert judiciar să mai participe la 
efectuarea expertizei, pe cheltuiala 
sa, şi un expert nominalizat de ea, 
din categoria persoanelor existente 
în tabelul nominal prevăzut la 
art. 11 alin.(3). 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Articolul 18 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
”Art. 18  - (1) Partea interesată 
are dreptul să solicite ca, pe 
lângă expertul tehnic judiciar 
numit, să mai participe la 
efectuarea expertizei, pe 
cheltuiala acesteia, şi un expert 
tehnic judiciar sau un 
specialist, nominalizat de 
aceasta şi încuviinţat de 
organul judiciar care a dispus 
efectuarea expertizei, în 
calitate de consilier al părţii, 
din categoria persoanelor 
prevăzute la art. 11-14.  
    
     
(2) Expertul tehnic judiciar sau 
specialistul nominalizat de 
parte în condiţiile alin. (1) 
trebuie să deţină aceeaşi 
specializare cu cea a expertului 
tehnic  judiciar numit de 
organul judiciar pentru 
efectuarea expertizei. Dacă 
acest lucru nu este posibil, se 

Modificarea 
dispoziţiilor art. 18 
din Ordonanţă este 
necesară pentru a 
realiza o delimitare 
clară între cele două 
tipuri de experţi, 
expertul numit şi 
expertul consultant, 
precum şi a 
consecinţelor 
procedurale, 
financiare sau de altă 
natură ce decurg de 
aici.  
Totodată, 
modificarea vizează 
evitarea confuziei ce 
este creată în prezent 
datorit dispoziţiilor 
legale neclare privind 
plata persoanei care 
participă la 
efectuarea expertizei 
în calitate de expert 
nominalizat de parte. 
De asemenea, prin 
modificare se 
urmăreşte reglarea 
cuantumului sumelor 
cuvenite expertului 
numit, organul 
judiciar având la 
îndemână în acest fel 
şi un alt instrument 
pentru a lua la 
cunoştinţă de 
onorariile plătite de 
părţi experţilor 
nominalizaţi de ele.  
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    ––––––––––––––––––– 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   –––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ––––––––––––––––– 
  

va avea în vedere ca 
specializarea expertului tehnic 
judiciar care participă la 
efectuarea expertizei în calitate 
de consilier al părţii să fie 
înrudită cu cea a expertului 
tehnic judiciar numit şi să 
aparţină aceluiaşi domeniu. 
      
  (3) Onorariul expertului 
tehnic judiciar sau al 
specialistului care participă la 
efectuarea expertizei în 
condiţiile alin. (1) este stabilit 
de parte şi expert de comun 
acord, în temeiul raporturilor 
contractuale dintre aceştia şi 
este plătit acestuia de către 
partea care l-a nominalizat.  
   
(4) Un exemplar original al 
documentului care face dovada 
relaţiilor contractuale dintre 
parte şi expertul tehnic 
judiciar sau specialistul care 
participă la efectuarea 
expertizei în condiţiile arătate 
la alin. (1), precum şi a 
sumelor datorate acestuia, va fi  

Modificarea 
urmăreşte şi 
transpunerea fidelă în 
cuprinsul Ordonanţei 
a  intenţiei 
iniţiatorului, astfel 
cum aceasta rezultă 
din propunerea 
legislativă şi din 
expunerea de motive 
care o însoţeşte. 
  Totodată, intenţia 
este şi aceea de a 
degreva birourile 
locale şi 
compartimentele 
financiar-
contabilitate ale 
tribunalelor de plăţi 
care nu privesc 
activitatea expertului 
numit de organul 
judiciar şi expertiza 
judiciară efectuată de 
acesta în cauză 
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depus la dosarul cauzei cu cel 
puţin 5 zile înainte de termenul 
stabilit pentru depunerea 
raportului de către expertul 
tehnic judiciar sau specialistul 
numit.” 
        
          Autor Comisia Juridică 

16.    
 
 
 
Art. 21 - (1) Raportul de 
expertiză cuprinde: 
    a) partea introductivă, în 
care se menţionează organul 
care a dispus efectuarea 
expertizei, data la care s-a 
dispus efectuarea acesteia, 
numele şi prenumele expertului 
sau ale specialistului, 
specialitatea acestuia, data 
întocmirii raportului de 
expertiză, obiectul acesteia şi 
întrebările la care expertul sau 
specialistul urmează să 
răspundă, materialul pe baza 
căruia expertiza a fost efectuată 
şi dacă părţile care au participat 
la aceasta au dat explicaţii în 

13. Articolul 21 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
Art. 21. - Raportul de expertiză 
cuprinde: 
a) partea introductivă, în care se 
menţionează organul care a dispus 
efectuarea expertizei, data la care s-
a dispus depunerea acesteia, numele 
şi prenumele expertului sau ale 
experţilor, specialitatea acestora, 
data începerii şi finalizării 
raportului de expertiză, obiectul 
acesteia şi întrebările care expertul 
sau experţii urmează să răspundă, 
bibliografia pe baza căreia 
expertiza a fost efectuată şi dacă 
părţile care au fost convocate 
conform art.208 din Codul de 
procedură civilă au participat la 
lucrările acesteia şi au dat 
explicaţii în cursul lucrărilor la 

13. La Articolul 21, alineatul 
(1) lit. (a)  se modifică şi  va 
avea următorul cuprins: 
  
  Art. 21. - Raportul de expertiză 
cuprinde: 
 
a) partea introductivă, în care se 
menţionează organul care a 
dispus efectuarea expertizei, data 
la care s-a dispus depunerea 
acesteia, numele şi prenumele 
expertului sau ale experţilor, 
specialitatea acestora, data 
întocmirii şi finalizării 
raportului de expertiză, obiectul 
acesteia şi întrebările care 
expertul sau experţii urmează să 
răspundă, bibliografia pe baza 
căreia expertiza a fost efectuată 
şi dacă părţile care au 
participat la aceasta au dat 
explicaţii în cursul lucrărilor la 

Referitor la 
propunerea de 
modificare a art. 21 
din Ordonanţă, 
considerăm 
redundantă 
menţionarea în cadrul 
literei a) a articolului 
a dispoziţiilor art. 
208 din Codul de 
procedură civilă, 
întrucât aceste 
dispoziţii sunt oricum 
aplicabile  ori de câte 
ori pentru efectuarea 
expertizei este 
necesară o lucrare la 
faţa locului. În plus, 
în situaţia în care 
părţile nu au fost 
înştiinţate cu privire 
la efectuarea 
expertizei, partea 
interesată poate 
invoca lipsa citării 
sau citarea neregulată 
la primul termen ce 
urmează după 
depunerea raportului 
de expertiză, în 
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cursul expertizei; 
     
 
 
 
 
b) descrierea operaţiunilor de 
efectuare a expertizei, 
obiecţiile sau explicaţiile 
părţilor, precum şi analiza 
acestor obiecţii ori explicaţii pe 
baza celor constatate de expert 
sau de specialist; 
    
 c) concluziile, care cuprind 
răspunsurile la întrebările puse 
şi părerea expertului sau a 
specialistului asupra obiectului 
expertizei. 

care au fost convocaţi; 
 
 
 
 
 
b) descrierea operaţiunilor de 
efectuare a expertizei, obiecţiile sau 
explicaţiile părţilor convocate, 
precum şi analiza acestor obiecţii, 
ori explicaţii pe baza celor 
constatate de expert sau de experţi, 
după caz; 
 
 
c) concluziile care cuprind sinteza 
răspunsurilor la întrebările puse, 
realizate de expertul sau experţii 
desemnaţi. 
 

care au fost convocaţi; 
              
 
         Autor: Comisia Juridică 
 
 
 
                 Se elimină. 
         Autor: Comisia Juridică 
 

 
   

 
 
               
              Se elimină. 
         Autor: Comisia Juridică 
 
 
 

condiţiile art. 108 
alin. (3) din Codul de 
procedură civilă. 
 
 
 
 

17.    
   
 
Art. 22 (1) Raportul de 
expertiză însoţit de nota de 
evaluare a onorariului, 
împreună cu decontul 
cheltuielilor de transport, 
cazare, diurnă sau al altor 
cheltuieli necesare pentru 

14. Articolul 22 va avea 
următorul cuprins: 
 
Art. 22. - (1) Raportul de expertiză 
sau orice supliment la raportul de 
expertiză, însoţit de nota de 
evaluare a onorariului, împreună cu 
decontul cheltuielilor de transport, 
cazare, diurnă, precum şi al altor 
cheltuieli necesare pentru efectuarea 
expertizei, dacă este cazul, se depun 

14.  Articolul 22 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
  
„Art. 22 - (1) Raportul de 
expertiză sau suplimentul la 
raportul de expertiză, însoţit de 
nota de evaluare a onorariului şi, 
dacă este cazul, de decontul 
cheltuielilor de transport, cazare, 
diurnă sau al altor cheltuieli 

Modificarea 
dispoziţiilor art. 22 
din Ordonanţă este 
necesară pentru a 
evita situaţiile 
semnalate de experţi, 
în care partea 
nemulţumită de 
concluziile raportului 
de expertiză depus nu 
plăteşte 
contravaloarea 
expertizei efectuate şi 
nici cheltuielile 
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efectuarea expertizei, dacă este 
cazul, se depun la organul cu 
atribuţii jurisdicţionale care a 
încuviinţat expertiza. 
    
  
 
(2) După stabilirea onorariului 
definitiv, precum şi, dacă este 
cazul, a cuantumului 
cheltuielilor de transport, 
cazare, diurnă sau al altor 
cheltuieli necesare pentru 
efectuarea expertizei, organul 
cu atribuţii jurisdicţionale 
înştiinţează biroul local de 
expertize în vederea efectuării 
plăţii. 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––– 

la organul cu atribuţii 
jurisdicţionale care a dispus 
efectuarea expertizei. 
 
 
 
 
(2) După aprobarea onorariului 
definitiv, precum şi, dacă este cazul, 
a cuantumului cheltuielilor 
prevăzute la alin.(l), organul cu 
atribuţii jurisdicţionale, comunică 
părţii care a solicitat expertiza 
suma rămasă de plată pentru 
expert, termenul de plată a 
acesteia şi înştiinţează biroul local 
de expertize în vederea efectuării 
plăţii respective. 
 
 
 
 
 
 
 
     –––––––––––––––––––––– 

ocazionate de efectuarea 
expertizei şi în strânsă legătură 
cu aceasta, se depun la organul 
cu atribuţii jurisdicţionale care 
a încuviinţat expertiza. 
       
   
(2) La termenul la care se 
pronunţă asupra raportului de 
expertiză sau, după caz, asupra 
suplimentului la raport, depus 
de expertul tehnic judiciar 
numit, organul cu atribuţii 
jurisdicţionale care a dispus 
efectuarea expertizei se 
pronunţă şi asupra sumei 
definitive solicitată de către 
expert, înştiinţând oficiul local 
de expertize tehnice judiciare 
despre suma definitivă 
aprobată la plată expertului.  
  
  (3) La termenul prevăzut la 
alin. (2), organul cu atribuţii 
jurisdicţionale înştiinţează 
partea despre suma rămasă de 
plată şi pune în vedere acesteia 
să efectueze plata în contul 
oficiului local de expertize 

efectuate de experţi.   
Totodată, 
modificările propuse 
instituie o procedură 
clară cu privire la 
efectuarea plăţii 
onorariului şi a 
cheltuielilor 
ocazionate de 
efectuarea expertizei 
către expertul tehnic 
numit de organul 
judiciar. 
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tehnice judiciare în termen de 
5 zile de la înştiinţare. 
 
        
           Autor: Comisia Juridică. 

18.     _____________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––– 

15.   _______________________________ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ––––––––––––––––––––– 

15. După articolul 22 se 
introduce un nou articol, art. 
221, cu următorul cuprins:  
 
 
Art. 221 - (1) Dacă expertul 
tehnic judiciar numit este 
înlocuit din motive imputabile 
acestuia, organele de urmărire 
penala, instanţele judecătoreşti 
sau alte organe cu atribuţii 
jurisdicţionale poate dispune, 
odată cu înlocuirea, şi 
restituirea în contul biroului 
local de expertize tehnice 
judiciare, în tot sau în parte, în 
termen de 30 de zile, a sumelor 
primite pentru activitatea de 
expertiză tehnică judiciară 
efectuată în cauza respectivă.  
       
 
(2) Nerestituirea sumelor în 
termenul stabilit în contul 
biroului local de expertize 

Este necesară 
introducerea unui nou 
articol în cadrul 
Ordonanţei 
Guvernului nr. 
2/2000 care să 
reglementeze situaţia 
în care expertul este 
înlocuit de organul 
judiciar din motive 
imputabile acestuia şi 
trebuie să restituie, în 
parte sau în totalitate, 
onorariul primit 
pentru activitatea de 
expertiză tehnică 
judiciară efectuată în 
cauză. 
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crt. 

Text în vigoare           Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

tehnice judiciare, constituie 
abatere disciplinară.” 
 
            Autor:Comisia Juridică 

19.     
 
 
Art. 23 (1) Onorariul definitiv 
pentru expertiza tehnică 
judiciară se stabileşte de 
organul care a dispus 
efectuarea expertizei, în funcţie 
de complexitatea lucrării, de 
volumul de lucru depus şi de 
gradul profesional ori ştiinţific 
al expertului sau al 
specialistului. 
     
 
(2) Plata onorariului şi 
decontarea altor cheltuieli, 
atunci când este cazul, cuvenite 
expertului sau specialistului, se 
fac numai prin biroul local 
pentru expertize judiciare 
tehnice şi contabile. 
 
 

 
 
 

16. Articolul 23 va avea 
următorul cuprins: 
 
Art. 23. - (1) Onorariul definitiv 
prevăzut la art.22 alin.(2) se 
stabileşte de organul care a dispus 
efectuarea expertizei, în funcţie de 
complexitatea lucrării, de volumul 
de lucru depus şi de gradul 
profesional şi/sau ştiinţific al 
expertului care a executat 
expertiza cu excepţia cazurilor 
prevăzute la art. 18.  
 
 
(2) Plata onorariului definitiv şi a 
decontului prevăzut la art. 22 
alin.(1), cuvenite expertului, se 
realizează numai prin biroul local 
pentru expertize judiciare tehnice şi 
contabile, în condiţiile art.22 
alin.(2). 
 

16. La Articolul 23 alineatul (2) 
va avea următorul cuprins: 
 
               
 
 
                  Se elimină. 
         Autor: Comisia Juridică 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Plata onorariului şi a 
cheltuielilor solicitate prin 
decont, cuvenite expertului 
tehnic judiciar numit de către 
organele de urmărire penală, 
instanţele judecătoreşti sau alte 
organe cu atribuţii 
jurisdicţionale în condiţiile art. 
17, pentru efectuarea 
expertizei, se efectuează numai 
prin biroul local de expertize 
tehnice  judiciare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificarea este 
necesară pentru a 
asigura claritatea 
textului şi pentru  
coroborare cu 
celelalte modificări 
propuse. Astfel, 
numai expertul tehnic 
judiciar numit 
efectuează o 
expertiză tehnică 
judiciară şi, prin 
urmare, numai 
acestuia i se poate 
face plata prin 
intermediul oficiului 
local, nu şi expertului 
tehnic judiciar care 
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(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

          
        Autor: Comisia Juridică 

participă la 
efectuarea expertizei 
în calitate de consilier 
al părţii 

20.       
 
 
 
 
 Art. 25 (1) Birourile locale 
pentru expertize judiciare 
tehnice şi contabile vor reţine o 
cotă de 10% din onorariul 
stabilit pentru expertiza tehnică 
judiciară, pe care o vor vira 
lunar în contul Ministerului 
Justiţiei - Biroul central pentru 
expertize tehnice judiciare. 
   
  
 (2) Sumele reţinute potrivit 
alineatului precedent se 
constituie şi se utilizează ca 
venituri extrabugetare la 
dispoziţia Ministerului Justiţiei 
- Biroul central pentru 
expertize tehnice judiciare, 
pentru: 
    a) cheltuieli privind 
organizarea, funcţionarea, 
coordonarea, îndrumarea şi 

17. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 25 vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
Art.25. - (1) Birourile locale pentru 
expertize judiciare tehnice şi 
contabile vor reţine o cotă de 10% 
din onorariul definitiv stabilit 
pentru expertiza tehnică conform 
art.23 alin.(l), pe care o vor vira în 
contul Ministerului Justiţiei - Biroul 
central pentru expertize tehnice 
judiciare. 
 
 
(2) Sumele reţinute potrivit alin.(1) 
se constituie şi se utilizează ca 
venituri extrabugetare la dispoziţia 
Ministerului Justiţiei - Biroul 
central pentru expertize tehnice 
judiciare, pentru: 
 
a) cheltuieli privind organizarea, 
funcţionarea, coordonarea, 
îndrumarea şi controlul activităţii de 
expertiză tehnică judiciară; 

17. La articolul 25 partea 
introductivă a alineatului (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
                 
               Se elimină. 
         Autor: Comisia Juridică 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Sumele reţinute potrivit 
alin.(1) se constituie şi se 
utilizează prin derogare de la alte 
dispoziţii legale, la dispoziţia 
Ministerului Justiţiei, ca fond 
special pentru: 
 
         
           
              Se elimină. 
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controlul activităţii de 
expertiză tehnică judiciară; 
   
  b) organizarea examenului de 
expert tehnic judiciar şi testarea 
specialiştilor; 
     
 
 
c) organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de perfecţionare a 
pregătirii de specialitate a 
experţilor tehnici judiciari şi a 
specialiştilor prin cursuri, 
consfătuiri şi simpozioane; 
     
d) dotări cu mijloace de 
transport, echipament de 
tehnică de calcul şi programe, 
mobilier de birou, aparate de 
telecomunicaţii fixe şi mobile, 
birotică şi alte dotări necesare 
pentru desfăşurarea activităţii, 
precum şi pentru întreţinere, 
reparaţii şi plata eventualelor 
abonamente;    

 
 
b) cheltuieli privind transmiterea 
corespondenţei şi a rapoartelor de 
expertiză tehnică între experţi şi 
organele jurisdicţionale prevăzute 
la alin.(2); 
 
 
 
c) organizarea examenelor sau a 
interviurilor pentru obţinerea 
calităţii de expert tehnic judiciar, 
 
 
 
 
d) organizarea şi desfăşurarea 
periodică a activităţilor de 
perfecţionare a pregătirii de 
specialitate a experţilor tehnici 
judiciari prin cursuri, publicaţii, 
consfătuiri şi simpozioane; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               Se elimină 
        
 
 
 
 
              Se elimină. 
       
 
 
 
 
             
 
 
               Se elimină. 
       Autor: Comisia Juridică 
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(autorul amendamentului) 
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21 Art. 25 (2) 
…………………………… 
e) stimularea personalului din 
cadrul Biroului central pentru 
expertize tehnice judiciare, al 
birourilor locale pentru 
expertize judiciare tehnice şi 
contabile, precum şi a 
personalului din direcţiile de 
specialitate din cadrul 
Ministerului Justiţiei, care 
participă la organizarea, 
funcţionarea, coordonarea, 
îndrumarea şi controlul 
activităţii de expertiză tehnică 
judiciară. 
 

18. 
 
e) dotări cu echipamente de 
tehnică de calcul şi programe, 
mobilier de birou, aparate de 
telecomunicaţie, birotică şi alte 
dotări necesare pentru realizarea 
atribuţiilor stabilite conform 
prezentei legi, precum şi pentru 
întreţinerea şi repararea 
acestora; 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.  
 
 La  articolul 25,  alin. (2) , 
litera e), se abrogă. 
 
     Autor: Comisia Juridică 

Amendamentul 
propune abrogarea 
dispoziţiilor art. 25 
din Ordonanţa 
Guvernului nr. 
2/2000 care prevede 
reţinerea de către 
birourile locale 
pentru expertize 
tehnice judiciare a 
unei cote de 10% din 
sumele stabilite cu 
titlu de onorariu 
pentru expertizele 
tehnice judiciare 
efectuate. În acest 
sens, precizăm că 
potrivit art. 10 alin. 
(2) din Legea nr. 
500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare „Toate 
veniturile reţinute şi 
utilizate în sistem 
extrabugetar, sub 
diverse forme şi 
denumiri, se introduc 
în bugetul de stat, 
urmând regulile şi 
principiile acestui 
buget, cu excepţia 
celor prevăzute la 
art. 62 alin. (1) lit. b) 
şi c) şi la art. 68, 
precum şi a celor 
pentru constituirea, 
potrivit legii, a 
fondurilor de 
stimulare a 
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personalului.”  Prin 
urmare, Ministerul 
Justiţiei nu mai 
colectează cota de 10 
% prevăzută în cadrul 
art. 25 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 
2/2000 şi nu mai 
aduce la îndeplinire 
obligaţiile prevăzute 
în cadrul articolului 
menţionat. Pe cale de 
consecinţă, 
considerăm necesară 
abrogarea 
dispoziţiilor art. 25 
din Ordonanţă. 
 Prin urmare, sumele 
respective nu se mai 
colectează la bugetul 
Ministerului Justiţiei, 
toate veniturile 
extrabugetare 
colectându-se la 
bugetul de stat.  

22.  19. 
 
 
 
 
 
 
f) asigurarea fondului pentru 
plata onorariilor şi deconturilor 
restante, conform prevederilor 
art.32 lit. k). 
 

19.   După litera e) a articolului 
25 se introduce o noua literă, 
lit. f) cu următorul cuprins:     
 
       Autor: Comisia Juridică 
 
           
              Nemodificat 
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Motivare 
 

  
 
(3) În limita sumelor 
disponibile, veniturile 
prevăzute la alin. (1) pot fi 
utilizate şi pentru a asigura 
buna funcţionare a 
compartimentelor de 
specialitate din cadrul 
Ministerului Justiţiei, a 
instanţelor judecătoreşti şi a 
parchetelor. 

20. 
 
Alineatul (3) al articolului 25 se 
abrogă. 
 

 
 
 
         20. Nemodificat 
 

 

23.        
 
 
Art. 32 - Biroul central pentru 
expertize tehnice judiciare are 
următoarele atribuţii: 
     
 
a) coordonează, îndrumă şi 
controlează din punct de vedere 
administrativ activitatea de 
expertiză tehnică judiciară; 
     
 
 
 
 

21. Articolul 32 va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.32. - Biroul central pentru 
expertize tehnice judiciare are 
următoarele atribuţii: 
 
 
a) coordonează, îndrumă şi 
controlează, din punct de vedere 
administrativ, activitatea 
birourilor locale pentru expertize 
judiciare tehnice şi contabile, 
precum şi activitatea de expertiză 
tehnică judiciară; 
 
 
 

21. La articolul 32, literele b) - 
e) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
       
           
 
 
 
              Se elimină. 
       Autor: Comisia Juridică 
 
 
 
 
 
 

Modificările propuse 
sunt necesare pentru 
actualizarea 
dispoziţiilor legale la 
nivelul tehnicii 
actuale (tabelul 
nominal cuprinzând 
experţii tehnici 
judiciari se comunică 
instant prin accesul la 
server). 
Totodată, 
modificarea este 
necesară pentru a da 
posibilitatea şi 
oficiilor locale de 
expertize tehnice 
judiciare de a 
introduce modificări 
privind datele de 
contact ale experţilor 
tehnici judiciari, 
precum şi pentru 
coroborare cu 



 29

Nr. 
crt. 

Text în vigoare           Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
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b) întocmeşte şi publică pe 
pagina de internet a 
Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti tabelul 
nominal cuprinzând experţii 
tehnici judiciari, cu datele de 
identificare, pe specialităţi şi pe 
judeţe, respectiv pe municipiul 
Bucureşti, în funcţie de 
domiciliul acestora, precum şi 
modificările intervenite în 
cazul radierii unor experţi 
tehnici judiciari; 
  
   c) întocmeşte şi comunică 
birourilor locale pentru 
expertize judiciare tehnice şi 
contabile listele nominale 
cuprinzând experţii şi 
specialiştii care pot efectua 
expertize tehnice judiciare; 
     
 
 
d) organizează desfăşurarea 
examenului pentru atribuirea 
calităţii de expert tehnic 
judiciar şi testarea 
specialiştilor; 

b) întocmeşte şi publică Tabelul 
nominal prevăzut la art. 11 alin.(3), 
precum şi modificările intervenite 
în cazul radierii sau suspendării 
unor experţi tehnici judiciari. 
Actualizează Tabelul nominal şi 
listele nominale transmise 
birourilor locale pentru expertize 
judiciare tehnice şi contabile; 
 
 
 
 
 
c) întocmeşte şi comunică 
birourilor locale pentru expertize 
judiciare tehnice şi contabile listele 
nominale cuprinzând experţii 
judiciari arondaţi, care pot 
efectua expertize judiciare tehnice 
sau contabile în cadrul judeţului 
respectiv; 
 
 
 
d) organizează desfăşurarea 
examenelor sau a interviurilor 
pentru atribuirea calităţii de expert 
tehnic judiciar, 
 
 

b) ia măsurile necesare pentru 
întocmirea, actualizarea şi 
publicarea pe pagina de 
internet a Ministerului Justiţiei 
a tabelului nominal cuprinzând 
experţii tehnici judiciari, cu 
datele de identificare, pe 
specialităţi şi pe judeţe, 
respectiv pe municipiul 
Bucureşti, în funcţie de 
domiciliul acestora; 
 
c) ia măsurile necesare pentru 
întocmirea tabelului nominal şi 
a listei nominale cuprinzând 
experţii tehnici judiciari, 
respectiv specialiştii care pot 
efectua expertize tehnice 
judiciare şi pentru 
comunicarea acestora Oficiilor 
locale de expertize tehnice 
judiciare;  
 
d) organizează desfăşurarea 
examenului şi interviului pentru 
atribuirea calităţii de expert 
tehnic  judiciar; 
    
e) emite autorizaţia de expert 

dispoziţiile privind 
introducerea 
autorizaţiei de expert 
tehnic judiciar. 
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e) întocmeşte şi eliberează 
legitimaţia de expert tehnic 
judiciar, în care se menţionează 
numele şi prenumele, 
specialitatea şi domiciliul 
expertului; 
    
 
  
f) studiază practica de efectuare 
a expertizelor tehnice judiciare, 
în vederea generalizării celor 
mai eficiente metode de 
efectuare a acestora; 
    
 
 
 
  
g) organizează activitatea de 
perfecţionare a pregătirii 
experţilor tehnici judiciari şi a 
specialiştilor; 
    
  
h) îndrumă metodologic şi ia 
măsuri pentru îmbunătăţirea 
calităţii expertizelor; 

e) întocmeşte, eliberează şi vizează 
anual legitimaţia de expert tehnic 
judiciar, în care se menţionează 
numele şi prenumele, specialitatea 
şi domiciliul expertului; 
 
 
 
 
 
f) studiază practicile de efectuare a 
expertizelor tehnice judiciare, în 
vederea generalizării celor mai 
eficiente metode de efectuare a 
acestuia prin publicaţii periodice, 
distribuite obligatoriu, contra 
cost, experţilor judiciari pe 
specialităţi; 
 
 
 
g) organizează periodic activitatea 
de perfecţionare a pregătirii 
experţilor tehnici judiciari; 
 
 
 
h) întocmeşte şi publică 
metodologii şi studii privind 
îmbunătăţirea calităţii 
expertizelor, 

tehnic judiciar, în care se 
menţionează cel puţin, numele 
şi prenumele expertului şi 
specializarea acestuia.” 
 
          Autor: Comisia Juridică. 
 
 
                  
 
 
                  Se elimină. 
 
         
 
 
 
 
 
 
  
                   Se elimină. 
          
 
 
                  
                    
 
                  Se elimină. 
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  i) propune conducerii 
Ministerului Justiţiei folosirea 
fondului de 10%, potrivit 
dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe; 
    
  
j) exercită atribuţiile prevăzute 
în prezenta ordonanţă privind 
stabilirea şi sancţionarea 
abaterilor săvârşite de experţii 
tehnici judiciari. 
 

 
i) propune conducerii Ministerului 
Justiţiei programul anual de folosire 
a fondului de 10%, pentru 
îndeplinirea dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe; 
 
j) exercită atribuţiile prevăzute în 
prezenta ordonanţă privin
stabilirea şi sancţionarea abaterilor 
săvârşite de experţii tehnici judiciari 
precum şi suspendarea calităţii 
acestora; 

d  

 
k) asigură plata onorariilor 
definitive şi deconturilor restante, 
din fondul de 10% şi recuperarea 
acestor restanţe prin intermediul 
organelor prevăzute la art.2, care au 
dispus efectuarea expertizei 
judiciare. 
 
 

                    
                Se elimină. 
 
          
 
 
 
                   Se elimină. 

           
 
 
 
 
     
 
                   Se elimină. 
 

 
 
Autor: Comisia Juridică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.    
 
 
 
Art. 33 - Birourile locale 
pentru expertize judiciare 
tehnice şi contabile au 
următoarele atribuţii: 

21.Literele a), b), c) şi d) ale 
articolului 33 vor avea următorul 
cuprins: 
 
Art.33 - Birourile locale pentru 
expertize judiciare tehnice şi 
contabile au următoarele atribuţii: 
 

 
 
 
 
             
                Se elimină 
         
 

Textul Ordonanţei 
Guvernului nr. 
2/2000 este mai clar 
si mai coerent din 
punct de vedere 
legisltiv, tocmai de 
aceea se propune 
menţinerea 
dipoziţiilor iniţiale. 
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a) ţin evidenţa experţilor 
tehnici judiciari şi a experţilor 
contabili pe baza listelor 
publicate pe pagina de internet 
a Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti şi a 
comunicărilor primite de la 
Biroul central pentru expertize 
tehnice judiciare; 
   
 
 
b) comunică anual organelor 
prevăzute la art. 2 lista 
experţilor sau specialiştilor 
care pot efectua expertize 
judiciare în condiţiile prevăzute 
de lege; 
    
c) urmăresc efectuarea la timp 
a expertizelor judiciare dispuse 
de organele în drept, sesizând 
Biroul central pentru expertize 
tehnice judiciare asupra 
întârzierilor produse din vina 
experţilor tehnici judiciari şi a 
experţilor contabili; 
   

 
 
a) ţin evidenţa experţilor tehnici 
judiciari şi ai experţilor contabili 
arondaţi pe baza listelor prevăzute 
la art.32 lit.c); 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) comunică anual organelor 
prevăzute la art.2 lista experţilor 
judiciari care pot efectua expertize 
judiciare în condiţiile prevăzute de 
lege; 
 
 
c) comunică la fiecare solicitare a 
organelor prevăzute la alin.(2) o 
listă cu un număr de 10 experţi 
judiciari, în specialitatea 
solicitată, nominalizaţi prin 
rotaţie, în ordinea existentă în 
lista prevăzută la art.32 lit. c), 
care să conţină şi gradul de 
încărcare cu expertize în lucru a 
acestora; 

 
               
               Se elimină 
             
 
 
 
 
 
                
               
 
               
                 
                Se elimină 
 
 
 
 
 
 
             
 
                Se elimină 
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 d) abrogată prin Legea nr. 
178/2009. 
   
 
 
   
 
 
 

 
d) urmăresc depunerea în termen 
a rapoartelor de expertize 
judiciare dispuse de organele în 
drept, sesizând, la cererea 
acestora, Biroul central pentru 
expertize tehnice judiciare asupra 
întârzierilor nejustificate produse 
din vina experţilor tehnici 
judiciari sau a experţilor 
contabili.
 
 
 
 
 

 
             
 
 
                Se elimină 
 
       
         Autor: Comisia Juridică. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Art 35  
 
 
 
 
 
 
(2) În situaţia în care împotriva 
expertului tehnic judiciar este 
pusă în mişcare acţiunea 
penală, se dispune suspendarea 
dreptului de a efectua expertize 
tehnice până la soluţionarea 
definitivă a cauzei. 

22. 
 
 
      
 
      ––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. La articolul 35, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
(2) În situaţia în care împotriva 
expertului tehnic judiciar este 
pusă în mişcare acţiunea 
penală, pentru o infracţiune 
care  aduce atingere 
prestigiului profesiei se 
dispune suspendarea dreptului 

 

https://dias2.cdep.ro/exchange/ciprian.bucur/Inbox/tabel.EML/2-Tabel centalizator-plx 98-2010dupa sedinta.rtf/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00032836.HTML##
https://dias2.cdep.ro/exchange/ciprian.bucur/Inbox/tabel.EML/2-Tabel centalizator-plx 98-2010dupa sedinta.rtf/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00032836.HTML##
https://dias2.cdep.ro/exchange/ciprian.bucur/Inbox/tabel.EML/2-Tabel centalizator-plx 98-2010dupa sedinta.rtf/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00032836.HTML##
https://dias2.cdep.ro/exchange/ciprian.bucur/Inbox/tabel.EML/2-Tabel centalizator-plx 98-2010dupa sedinta.rtf/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00032836.HTML##
https://dias2.cdep.ro/exchange/ciprian.bucur/Inbox/tabel.EML/2-Tabel centalizator-plx 98-2010dupa sedinta.rtf/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00032836.HTML##
https://dias2.cdep.ro/exchange/ciprian.bucur/Inbox/tabel.EML/2-Tabel centalizator-plx 98-2010dupa sedinta.rtf/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00032836.HTML##
https://dias2.cdep.ro/exchange/ciprian.bucur/Inbox/tabel.EML/2-Tabel centalizator-plx 98-2010dupa sedinta.rtf/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00032836.HTML##
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Text în vigoare           Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

  
 
 
 

de a efectua expertize tehnice 
până la soluţionarea definitivă 
a cauzei. 
 
Autor: deputat Mate Andras 
Levente. 
 

  26.  
 
 
Art. 38 (1) Experţii tehnici 
judiciari pot solicita radierea 
lor din evidenţa experţilor. 
Cererile vor fi adresate 
Biroului central pentru 
expertize tehnice judiciare din 
cadrul Ministerului Justiţiei. 
 

23. Alineatul (1) al articolului 38 
va avea următorul cuprins: 
 
Art. 38. - (1) Experţii tehnici 
judiciari pot solicita suspendarea 
sau radierea lor din evidenţa 
experţilor, în condiţiile prezentei 
legi. Cererile vor fi adresate 
Biroului central pentru expertize 
tehnice judiciare din cadrul 
Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti. 
 

23. 
 
 
 
               Se elimină 
 
        Autor: Comisia Juridică. 

 
 
 

27.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
      

 
 
 
 
    _______________________ 

24. După articolul 38 se 
introduce un nou articolul art. 
381, cu următorul cuprins: 
 
Art. 381 - (1) Dacă împotriva sa 
a fost pusă în mişcare acţiunea 
penală în vreo cauză penală 
sau dacă a fost condamnat 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni, expertul tehnic 

Este necesară 
introducerea art. 381 

în cadrul Ordonanţei 
Guvernului nr. 
2/2000  pentru a 
preîntâmpina apariţia 
acelor situaţii în care 
împotriva expertului 
tehnic judiciar s-a pus 
în mişcare acţiunea 
penală sau acesta a 
fost condamnat 
definitiv însă îşi 
desfăşoară în 
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judiciar sau specialistul are 
obligaţia de a comunica de 
îndată această situaţie 
Ministerului Justiţiei. 
Nerespectarea obligaţiei de 
comunicare constituie abatere 
disciplinară. 
 
(2) Instanţele judecătoreşti şi 
unităţile de parchet au 
obligaţia de a comunica de 
îndată, dar nu mai târziu de 10 
zile de la emitere, direcţiei de 
specialitate din Ministerul 
Justiţiei, copii certificate ale 
documentelor prin care a fost 
dispusă punerea în mişcare a 
acţiunii penale sau 
condamnarea asupra unei 
persoane având calitatea de 
expert tehnic judiciar sau de 
specialist. 
 
          Autor: Comisia Juridică. 

continuare 
activitatea, nefiind 
suspendat, respectiv 
radiat. 

  28.  
______________________ 

  
    _______________________ 

  Art. II – (1)  Legitimaţiile de 
expert tehnic judiciar 
întocmite şi eliberate până la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi rămân valabile şi 

Dispoziţiile art. II 
reglementează 
situaţia tranzitorie a 
înlocuirii 
documentului ce se 
eliberează pentru 
dovedirea calităţii de 
expert tehnic judiciar 
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fac dovada calităţii de expert 
tehnic judiciar şi a specializării 
până la înlocuirea acestora cu 
autorizaţii. 
 
(2) Biroul central de expertize 
tehnice judiciare va lua 
măsurile necesare pentru 
înlocuirea legitimaţiilor arătate 
la alin. (1) cu autorizaţii în 
termen de 3 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi. 
 
           Autor: Comisia Juridică. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, Ciprian Bucur 
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