Acest material conține :
-L 178/2009 de modificare a OG 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și
extrajudiciară
-OG 2/2000 (cu modificările stabilite de L 178/2009)
-Decret nr. 79/1971 privind expertiza contabilă și expertiza tehnică
prof. I.Schileru
13/3/2012

Legea nr. 178/2009 - modificarea OG nr. 2/2000 privind
organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si
extrajudiciara
Legea nr. 178/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind
organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara a fost publicata in Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 335, din 20 mai 2009.
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic. — Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica
judiciara si extrajudiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie
2000, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Este expert tehnic judiciar orice persoana fizica ce dobandeste aceasta calitate in conditiile
prezentei ordonante si este inscrisa in tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, intocmit, pe
specialitati si pe judete, respectiv pe municipiul Bucuresti. Expertul tehnic judiciar este expert oficial si
poate fi numit de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti sau de alte organe cu atributii
jurisdictionale pentru efectuarea de expertize tehnice judiciare.”
2. La articolul 10 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„d) are un stagiu de cel putin 3 ani in specialitatea in care a obtinut diploma;”.
3. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, intocmit pe
specialitati si pe judete, in functie de domiciliul acestora, se publica anual pe pagina de internet a
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Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare
tehnice si contabile din cadrul tribunalelor.”
4. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12. — (1) La cerere, poate dobandi calitatea de expert tehnic judiciar intr-o anumita specialitate:
a) persoana care a dobandit calitatea de expert extrajudiciar in acea specialitate;
b) persoana care a dobandit calitatea ceruta pentru desfasurarea activitatii in acea specialitate in
conditiile legii
speciale ce reglementeaza organizarea si desfasurarea unei activitati sau profesii si modul de acces in
aceasta;
c) persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor
docent ori doctor in specialitatea respectiva.
(2) Dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in conditiile alin. (1) are loc cu sustinerea unui interviu
organizat de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, care are drept scop verificarea gradului de
insusire a dispozitiilor din codurile de procedura civila si penala referitoare la expertiza, precum si a
prevederilor din alte acte normative care reglementeaza activitatea de expertiza tehnica judiciara,
precum si drepturile si obligatiile expertilor.
(3) Pentru inscrierea la examenul sau, dupa caz, interviul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic
judiciar, candidatii platesc o taxa al carei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justitiei si
libertatilor cetatenesti.
(4) Prevederile art. 11 se aplica in mod corespunzator si pentru persoanele care au dobandit calitatea de
expert tehnic judiciar cu scutire de examen, in conditiile prezentului articol.”
5. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Specializarile expertizei tehnice judiciare sunt stabilite in Nomenclatorul specializarilor expertizei
tehnice judiciare, aprobat prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.”
6. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu urmatorul cuprins:
„Art. 161 . — (1) Calitatea de expert tehnic judiciar se suspenda pentru motive temeinice, precum si in
caz de
incompatibilitate a acestuia, potrivit legii.
(2) Suspendarea calitatii de expert tehnic judiciar se dispune de catre Biroul central pentru expertize
tehnice judiciare, la cererea motivata a expertului.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si specialistilor.”
7. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 22. — (1) Raportul de expertiza insotit de nota de evaluare a onorariului, impreuna cu decontul
cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei,
daca este cazul, se depun la organul cu atributii jurisdictionale care a incuviintat expertiza.
(2) Dupa stabilirea onorariului definitiv, precum si, daca este cazul, a cuantumului cheltuielilor de
transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, organul cu
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atributii jurisdictionale instiinteaza biroul local de expertize in vederea efectuarii platii.”
8. La articolul 32, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) intocmeste si publica pe pagina de internet a Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti tabelul
nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialitati si pe judete,
respectiv pe municipiul Bucuresti, in functie de domiciliul acestora, precum si modificarile intervenite in
cazul radierii unor experti tehnici judiciari;”.
9. La articolul 33, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) tin evidenta expertilor tehnici judiciari si a expertilor contabili pe baza listelor publicate pe pagina de
internet a Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si a comunicarilor primite de la Biroul central
pentru expertize tehnice judiciare;
b) comunica anual organelor prevazute la art. 2 lista expertilor sau specialistilor care pot efectua
expertize judiciare in conditiile prevazute de lege;”.
10. La articolul 33, litera d) se abroga.
11. La articolul 33, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) platesc onorariile cuvenite expertilor tehnici judiciari, specialistilor si expertilor contabili si sumele
reprezentand cheltuieli de transport, cazare, diurna sau alte cheltuieli necesare pentru efectuarea
expertizei, dupa comunicarea cuantumului acestora in conditiile art. 22. intocmirea lucrarilor financiarcontabile aferente activitatii de expertiza tehnica si contabila revine compartimentelor financiarcontabile din cadrul tribunalelor;”.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76
alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Presedintele Camerei Deputatilor
ROBERTA ALMA ANASTASE

Presedintele Senatului
MIRCEA-DAN GEOANA
Bucuresti, 13 mai 2009.
Nr. 178.

Deci, OG2/200 devine:
ORDONANŢĂ nr.2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară
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ORDONANŢĂ nr.2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză
tehnică judiciară şi extrajudiciară
Textul actului publicat în M.Of. nr. 26/25 ian. 2000
În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr.
206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite
următoarea ordonanţă:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Activitatea de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, precum şi modul de
dobândire a calităţii de expert tehnic se organizează şi se desfăşoară în condiţiile prevăzute în
prezenta ordonanţă.
„(2) Este expert tehnic judiciar orice persoana fizica ce dobandeste aceasta calitate in conditiile
prezentei ordonante si este inscrisa in tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, intocmit, pe
specialitati si pe judete, respectiv pe municipiul Bucuresti. Expertul tehnic judiciar este expert oficial si
poate fi numit de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti sau de alte organe cu atributii
jurisdictionale pentru efectuarea de expertize tehnice judiciare.”

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.
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.
Art. 4. - (1) În scopul coordonării şi îndrumării, din punct de vedere administrativ şi
metodologic, precum şi al controlului activităţii de expertiză tehnică judiciară, în cadrul
Ministerului Justiţiei funcţionează Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.
(2) În cadrul tribunalelor funcţionează birouri locale pentru expertize judiciare tehnice şi
contabile.
Art. 5. - Activitatea de expertiză tehnică se poate exercita la alegere de către experţii tehnici,
individual sau în societăţi comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate
efectuarea de expertize tehnice.
Art. 6. - Experţii tehnici se pot constitui în asociaţii profesionale, în condiţiile legii.

CAPITOLUL II
Calitatea de expert tehnic judiciar
Art. 7. - Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândeşte pe bază de examen, cu respectarea
condiţiilor prevăzute la art. 10.
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Art. 8. - Examenul de expert tehnic judiciar se organizează de Ministerul Justiţiei şi are scopul de
a verifica nivelul cunoştinţelor viitorilor experţi în specialitatea pentru care candidează, gradul de
însuşire a actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, a dispoziţiilor din codurile de
procedură civilă şi penală referitoare la expertiză şi din alte acte normative care reglementează
activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile şi obligaţiile experţilor.
Art. 9. - Examenul de expert tehnic judiciar şi testarea profesională a specialiştilor care
efectuează expertize 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.
Art. 10. - (1) Dobândeşte calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplineşte
următoarele condiţii:
a) este cetăţean român şi cunoaşte limba română;
b) are capacitate de exerciţiu deplină;
c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert,
dovedite cu diplomă;
d) are un stagiu de cel puţin 5 ani în specialitatea în care a obţinut diploma;
„d) are un stagiu de cel putin 3 ani in specialitatea in care a obtinut diploma;”.

e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert;
f) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie profesională şi socială;
g) a fost declarat reuşit la examenul organizat în acest scop.
(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedită, după promovarea
examenului, cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de comisia
medicală constituită potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu
modificările ulterioare.
Art. 11. - (1) Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 este înscrisă în tabelul
nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit, pe specialităţi şi pe judeţe, de Biroul
central pentru expertize tehnice judiciare.
(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.
(3) Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, cu datele de identificare, întocmit pe
specialităţi şi pe judeţe, în funcţie de domiciliul acestora, se publică anual în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, şi se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi
contabile din cadrul tribunalelor.
„(3) Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, intocmit pe
specialitati si pe judete, in functie de domiciliul acestora, se publica anual pe pagina de internet a
Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare
tehnice si contabile din cadrul tribunalelor.”

Art. 12. - Persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar
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universitar, doctor docent ori doctor în ştiinţe tehnice pot dobândi calitatea de expert tehnic
judiciar cu scutire de examen în ceea ce priveşte pregătirea de specialitate.
„Art. 12. — (1) La cerere, poate dobandi calitatea de expert tehnic judiciar intr-o anumita specialitate:
a) persoana care a dobandit calitatea de expert extrajudiciar in acea specialitate;
b) persoana care a dobandit calitatea ceruta pentru desfasurarea activitatii in acea specialitate in
conditiile legii
speciale ce reglementeaza organizarea si desfasurarea unei activitati sau profesii si modul de acces in
aceasta;
c) persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor
docent ori doctor in specialitatea respectiva.
(2) Dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in conditiile alin. (1) are loc cu sustinerea unui interviu
organizat de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, care are drept scop verificarea gradului de
insusire a dispozitiilor din codurile de procedura civila si penala referitoare la expertiza, precum si a
prevederilor din alte acte normative care reglementeaza activitatea de expertiza tehnica judiciara,
precum si drepturile si obligatiile expertilor.
(3) Pentru inscrierea la examenul sau, dupa caz, interviul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic
judiciar, candidatii platesc o taxa al carei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justitiei si
libertatilor cetatenesti.
(4) Prevederile art. 11 se aplica in mod corespunzator si pentru persoanele care au dobandit calitatea de
expert tehnic judiciar cu scutire de examen, in conditiile prezentului articol.”

Art. 13. - (1) În lipsa experţilor 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 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.
Art. 14. - (1) Persoana care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist, în
condiţiile prezentei ordonanţe, poate efectua expertize tehnice judiciare numai în specialitatea în
care a fost atestată.
(2) Denumirea specialităţii expertizei tehnice judiciare este stabilită în Nomenclatorul
specializărilor din învăţământul superior, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
„(2) Specializarile expertizei tehnice judiciare sunt stabilite in Nomenclatorul specializarilor expertizei
tehnice judiciare, aprobat prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.”

Art. 15. - Efectuarea expertizei tehnice judiciare, dispusă de organele prevăzute la art. 2, este
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obligatorie, ea neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice.
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.
„Art. 161 . — (1) Calitatea de expert tehnic judiciar se suspenda pentru motive temeinice, precum si in
caz de incompatibilitate a acestuia, potrivit legii.
(2) Suspendarea calitatii de expert tehnic judiciar se dispune de catre Biroul central pentru expertize
tehnice judiciare, la cererea motivata a expertului.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si specialistilor.”

CAPITOLUL III
Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară
Art. 17. - Organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei tehnice judiciare numeşte expertul
sau, după caz, specialistul, indică în scris, prin încheiere sau prin ordonanţă, obiectul expertizei 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.
Art. 18. - 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.
Art. 19. - În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în
altă localitate decât cea în care domiciliază, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de
transport, de cazare şi la plata diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi
pentru salariaţii din instituţiile publice.
Art. 20. - Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare,
atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului, de partea la cererea
căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei, în contul special al biroului local pentru expertize
judiciare tehnice şi contabile, deschis în acest scop.
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 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 cursul expertizei;
b) descrierea operaţiunilor de efectuare a expertizei, obiecţiile sau explicaţiile părţilor, precum şi
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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.
Art. 22. - Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului, împreună cu decontul
cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea
expertizei, dacă este cazul, se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile,
în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei.
„Art. 22. — (1) Raportul de expertiza insotit de nota de evaluare a onorariului, impreuna cu decontul
cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei,
daca este cazul, se depun la organul cu atributii jurisdictionale care a incuviintat expertiza.
(2) Dupa stabilirea onorariului definitiv, precum si, daca este cazul, a cuantumului cheltuielilor de
transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, organul cu
atributii jurisdictionale instiinteaza biroul local de expertize in vederea efectuarii platii.”

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.
Art. 24. - (1) Dispoziţiile art. 15-23 se aplică şi în cazul expertizei contabile judiciare.
(2) Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experţi contabili atestaţi în condiţiile
legii.
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 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;
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,
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funcţionarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de expertiză tehnică judiciară.
(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.
(4) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum şi detalierea cheltuielilor
prevăzute la alin. (2) se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei.
(5) Disponibilităţile rămase la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu
aceeaşi destinaţie.
(6) Evidenţa contabilă a sumelor prevăzute la alin. (1), precum şi verificarea respectării
destinaţiei acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor şi din
cadrul Ministerului Justiţiei.
CAPITOLUL IV
Organizarea activităţii de expertiză tehnică extrajudiciară
Secţiunea I
Calitatea de expert tehnic extrajudiciar
Art. 26. - Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se dobândeşte pe bază de examen, care are
scopul de a verifica pregătirea de specialitate, nivelul cunoaşterii actelor normative referitoare la
specialitatea respectivă, precum şi a prezentei ordonanţe de către candidaţi.
Art. 27. - Organizarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar şi
eliberarea legitimaţiei de expert tehnic extrajudiciar revin ministerelor şi altor instituţii centrale,
fiecare în domeniul său de specialitate, stabilit conform legii.
Art. 28. - (1) Examenul de expert tehnic extrajudiciar se organizează şi se desfăşoară potrivit
regulamentului elaborat de ministerele şi de instituţiile centrale abilitate.
(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 29. - (1) Dobândeşte calitatea de expert tehnic extrajudiciar persoana care îndeplineşte
condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) şi la art. 14 şi care a promovat examenul organizat potrivit
art. 27 şi 28. Condiţia minimă de stagiu în specialitate, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. d), poate
fi majorată prin regulamentul elaborat potrivit art. 28 alin. (2).
(2) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar şi specialitatea se dovedesc cu legitimaţia de expert
eliberată de ministerul sau de instituţia centrală abilitată să organizeze examenul de expert tehnic
extrajudiciar, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă.
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Secţiunea a II-a
Efectuarea expertizei tehnice extrajudiciare
Art. 30. - (1) Expertul tehnic judiciar poate efectua şi expertize tehnice extrajudiciare, la
solicitarea persoanelor fizice şi juridice.
(2) Expertul tehnic extrajudiciar poate efectua numai expertize tehnice extrajudiciare în
specialitatea pentru care a fost atestat, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.
Art. 31. - (1) Relaţiile expertului tehnic cu solicitantul expertizei tehnice extrajudiciare se
stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.
(2) Obligaţia de a calcula şi de a vărsa impozitul aferent sumelor plătite cu titlu de onorariu de
către persoanele juridice pentru expertizele tehnice extrajudiciare ce li s-au efectuat în condiţiile
prezentei ordonanţe revine acestora. Pentru onorariile încasate de la persoanele fizice obligaţia
de a stabilii şi de a vira la buget impozitul aferent, potrivit legii, revine expertului tehnic care a
executat lucrarea individual, cu respectarea dispoziţiilor legale privind impozitul pe venitul
global.
CAPITOLUL V
Atribuţiile Biroului central pentru expertize tehnice
judiciare şi ale birourilor locale pentru expertize judiciare
tehnice şi contabile
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;
b) întocmeşte şi publică în Monitorul Oficial al României 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;
„b) intocmeste si publica pe pagina de internet a Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti tabelul
nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialitati si pe judete,
respectiv pe municipiul Bucuresti, in functie de domiciliul acestora, precum si modificarile intervenite in
cazul radierii unor experti 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;
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;
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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.
Art. 33. - Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile au următoarele atribuţii:
a) ţin evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a experţilor contabili pe baza listelor publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi a comunicărilor primite de la Biroul central
pentru expertize tehnice judiciare;
b) recomandă organelor prevăzute la art. 2 experţi sau specialişti care pot efectua expertize
judiciare în condiţiile prevăzute de lege;
„a) tin evidenta expertilor tehnici judiciari si a expertilor contabili pe baza listelor publicate pe pagina de
internet a Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si a comunicarilor primite de la Biroul central
pentru expertize tehnice judiciare;
b) comunica anual organelor prevazute la art. 2 lista expertilor sau specialistilor care pot efectua
expertize judiciare in conditiile prevazute 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;
d) asigură primirea rapoartelor de expertize şi a deconturilor de cheltuieli ocazionate de
efectuarea expertizelor judiciare. Verifică şi vizează deconturile de cheltuieli pe care, împreună
cu rapoartele de expertiză, le înaintează organelor care au dispus efectuarea expertizelor
judiciare;
e) plătesc onorariile cuvenite experţilor tehnici judiciari, specialiştilor şi experţilor contabili.
Întocmirea lucrărilor financiar-contabile aferente activităţii de expertiză tehnică şi contabilă
revine compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor;
„e) platesc onorariile cuvenite expertilor tehnici judiciari, specialistilor si expertilor contabili si sumele
reprezentand cheltuieli de transport, cazare, diurna sau alte cheltuieli necesare pentru efectuarea
expertizei, dupa comunicarea cuantumului acestora in conditiile art. 22. Intocmirea lucrarilor financiarcontabile aferente activitatii de expertiza tehnica si contabila revine compartimentelor financiarcontabile din cadrul tribunalelor;”.

f) acordă sprijin Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului
Justiţiei în organizarea examenului de expert tehnic judiciar şi în selecţionarea specialiştilor;
g) întocmesc şi trimit periodic Biroului central pentru expertize tehnice judiciare situaţii statistice
privind dinamica efectuării expertizelor judiciare.
CAPITOLUL VI
Răspunderi şi sancţiuni
Art. 34. - Neefectuarea expertizei tehnice datorită unor cauze imputabile sau efectuarea acesteia
cu nerespectarea dispoziţiilor legale atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă,
civilă sau penală a expertului tehnic judiciar ori a expertului tehnic extrajudiciar vinovat.
Art. 35. - (1) Experţilor tehnici judiciari vinovaţi de abateri comise în exercitarea activităţii de
expert li se pot aplica de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în raport cu
gravitatea abaterii săvârşite, următoarele sancţiuni disciplinare:
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a) avertisment scris;
b) suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice judiciare pe o perioadă cuprinsă între 3
luni şi un an;
c) retragerea calităţii de expert tehnic judiciar.
(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.
(3) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate expertul poate face plângere în termen de 15 zile de
la comunicare. Plângerea făcută în termen suspendă executarea sancţiunii.
(4) Plângerea se rezolvă în termen de 30 de zile de la data înregistrării de către ministrul justiţiei
sau de un împuternicit anume desemnat de acesta.
(5) Hotărârea ministrului justiţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ
competentă, potrivit legii.
(6) Hotărârea instanţei este definitivă.
(7) Sancţiunea rămasă definitivă va fi comunicată în termen de 15 zile de Biroul central pentru
expertize tehnice judiciare biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile în
evidenţa căruia se află expertul tehnic judiciar sancţionat.
Art. 36. - (1) Abaterile săvârşite de experţii tehnici extrajudiciari şi sancţiunile disciplinare ce li
se pot aplica vor fi stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 28 alin. (2).
(2) Cercetarea şi aplicarea sancţiunilor pentru abaterile prevăzute la alin. (1) revin
compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului sau al instituţiei centrale în evidenţa
căreia se află expertul tehnic extrajudiciar.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 37. - Persoanele care au dobândit calitatea de expert tehnic în condiţiile Decretului
nr.79/1971 privind expertiza contabilă şi expertiza tehnică sau în baza altor acte normative îşi
păstrează această calitate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f).
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.
(2) Radierea din evidenţă a experţilor tehnici judiciari se dispune din oficiu, de către Biroul
central pentru expertize tehnice judiciare, în caz de deces, în cazul în care au devenit inapţi din
punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert, precum şi în urma condamnării
definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului
profesiei.
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Art. 39. - Radierea din liste a experţilor tehnici extrajudiciari se dispune de către ministerele sau
instituţiile centrale în evidenţa cărora se află, pentru motivele prevăzute la art. 38.
Art. 40. - Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la expertiza tehnică judiciară se
completează cu dispoziţiile privind expertiza din Codul de procedură civilă sau, după caz, din
Codul de procedură penală, în măsura în care prin această ordonanţă nu se dispune altfel.
Art. 41. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile în situaţia în care expertiza urmează
să fie efectuată de un serviciu medico-legal, de Institutul Central de Expertize Criminalistice sau
de un laborator de expertiză criminalistică, precum şi de orice alt institut de specialitate.
Art. 42. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Decretul nr.79/1971 privind
expertiza contabilă şi expertiza tehnică, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 16
martie 1971, cu modificările ulterioare.
LEGE nr.156 din 8 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000
privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
Textul actului publicat în M.Of. nr. 249/15 apr. 2002
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea
activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, emisă în temeiul art. 1 lit. M pct. 1 din
Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.26 din 25 ianuarie 2000.
/////////////////////////////////////////////

DECRET nr. 79 din 16/03/71 privind expertiza contabila
si expertiza tehnica
EMITENT: CONSILIUL DE STAT
APARUT IN Monitorul oficial nr. 32 din 16/03/71
CAP. 1
ART. 1 .Expertiza contabila si expertiza tehnica sint mijloace de proba care se dispun, la cerere sau din
oficiu, de organul in drept, cind pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei sint necesare
cunostintele unui expert, sau, in cazurile prevazute in decretul de fata, ale unui alt specialist.
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Efectuarea expertizei contabile si a celei tehnice este supusa prevederilor prezentului decret, care se
completeaza cu dispozitiile referitoare la expertiza din codul de procedura civila, sau, dupa caz, din codul
de procedura penala, in masura in care prin acest decret nu se dispune altfel.
ART. 2. Pentru coordonarea, controlul si indrumarea activitatii de expertiza contabila, in cadrul
Ministerului Finantelor functioneaza Serviciul central pentru expertize contabile.
Pentru coordonarea, controlul si indrumarea activitatii de expertiza tehnica, in cadrul Consiliului
National al Cercetarii Stiintifice se infiinteaza Biroul central pentru expertize tehnice.
In cadrul administratiilor financiare judetene si a municipiului Bucuresti functioneaza birouri locale
pentru expertize contabile, carora le revin si sarcinile stabilite prin prezentul decret, cu privire la
expertizele tehnice.
ART. 3. Expertizele pot fi efectuate numai prin birourile prevazute in art. 2 alin. 3 si exclusiv de expertii
care au aceasta calitate conform prevederilor prezentului decret.
In cazuri exceptionale, expertizele pot fi efectuate si de specialisti de inalta calificare - membri ai unei
academii, profesori sau conferentiari din invatamintul superior, doctori docenti in stiinte sau doctori care nu figureaza in evidentele birourilor pentru expertize contabile.
De asemenea, expertizele tehnice pot fi efectuate, in conditiile prevazute de art. 13 alin. 2, si de
persoane care nu au calitatea de experti in sensul prezentului decret.

CAP. 2
ART. 4. Serviciul central pentru expertize contabile are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza, controleaza si indruma activitatea de expertiza contabila;
b) tine evidenta expertilor contabili;
c) studiaza practica de efectuare a expertizelor contabile in vederea generalizarii celor mai bune metode
de efectuare a acestor expertize;
d) da indicatii metodologice si ia orice masuri pentru imbunatatirea calitatii expertizelor contabile;
e) recomanda specialisti de inalta calificare, potrivit art. 3 alin. 2, la cererea organelor judetene ale
Consiliului Securitatii Statului, Ministerului Afacerilor Interne, Procuratura Republicii Socialiste Romania,
a instantelor judecatoresti sau a organelor arbitrajului de stat, comunicind biroului local pentru
expertize contabile numele persoanelor recomandate.
ART. 5. Birourile locale au, cu privire la expertiza contabila, urmatoarele atributii:
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a) controleaza si indruma activitatea de expertiza contabila si urmaresc aducerea la indeplinire a
dispozitiilor date in legatura cu aceasta;
b) tin evidenta expertilor contabili din aceste birouri pe baza comunicarilor primite de la Ministerul
Finantelor;
c) recomanda organelor care au dispus efectuarea expertizei contabile un numar de experti din cei aflati
in evidenta biroului, in vederea numirii unuia sau unora dintre ei pentru efectuarea expertizei;
d) urmaresc efectuarea la timp a expertizelor contabile dispuse de organele de urmarire penala sau de
organele de jurisdictie;
e) verifica rapoartele de expertiza contabila intocmite precum si deconturile de cheltuieli, pe care le
vizeaza.
ART. 6. Calitatea de expert contabil se atribuie de catre Ministerul Finantelor, pe baza de examen, care
are ca scop verificarea pregatirii de specialitate a viitorilor experti.
Modul de constituire a comisiilor de examinare, disciplinele la care sint examinati candidatii si procedura
de examinare se stabilesc de Ministerul Finantelor.
ART. 7. Pentru a se putea prezenta la examenul prevazut in art. 6 candidatii trebuie sa faca dovada ca:
a) au studii superioare de specialitate;
b) sint angajati ai unei organizatii socialiste;
c) au un stagiu de cel putin 5 ani in activitatea financiara contabila sau in munca de cercetare stiintifica
ori in invatamint.
Se pot prezenta la examen si pensionarii care indeplinesc conditiile prevazute in alineatul precedent la
lit. a si c.
In vederea obtinerii calitatii de expert contabil candidatii vor fi verificati daca indeplinesc, pe linga
conditiile prevazute in alin. 1, si pe aceea de a se bucura de o reputatie nestirbita.
ART. 8. Persoanele declarate reusite la examenul prevazut in art. 6 sint inscrise in listele de evidenta ale
Serviciului central si ale birourilor locale pentru expertize contabile din judetul in care domiciliaza, pe
baza comunicarilor facute de Ministerul Finantelor, care le elibereaza si carnetul de expert.
ART. 9. Biroul central pentru expertize tehnice din cadrul Consiliului National al Cercetarii Stiintifice are
urmatoarele atributii:
a) coordoneaza, controleaza si indruma activitatea de expertiza tehnica;
b) tine evidenta expertilor pe specialitati;
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c) studiaza practica de efectuare a expertizelor tehnice in vederea generalizarii celor mai bune metode
de efectuare a acestor expertize;
d) da indicatii metodologice si ia masuri pentru imbunatatirea calitatii expertizelor tehnice;
e) recomanda specialisti de inalta calificare, potrivit art. 3 alin. 2, la cererea organelor judetene ale
Consiliului Securitatii Statului, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Republicii Socialiste Romania,
a instantelor judecatoresti sau a organelor arbitrajului de stat, comunicind biroului local pentru
expertize contabile numele persoanelor recomandate.
ART. 10. Serviciul central pentru expertize contabile din Ministerul Finantelor urmareste indeplinirea
sarcinilor ce revin birourilor locale pentru expertize contabile si cu privire la expertizele tehnice.
ART. 11. Birourile locale pentru expertize contabile au, cu privire la expertiza tehnica, urmatoarele
atributii:
a) tin evidenta expertilor tehnici din acele birouri, pe baza comunicarilor facute de Consiliul National al
Cercetarii Stiintifice;
b) recomanda organelor care au dispus efectuarea expertizei tehnice un numar de experti din acei aflati
in evidenta biroului, in vederea numirii unuia sau unora dintre ei pentru efectuarea expertizei;
c) urmaresc efectuarea la timp a expertizelor tehnice dispuse de organele in drept, sesizind Biroul
central pentru expertize tehnice asupra intirzierilor produse din vina expertilor tehnici sau din cauze a
caror inlaturare depaseste posibilitatile biroului local;
d) verifica si vizeaza deconturile de cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizei tehnice.
ART. 12. Calitatea de expert tehnic se atribuie de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice, pe baza
de examen, care are ca scop verificarea pregatirii de specialitate a viitorilor experti.
Pentru a se prezenta la examen candidatii trebuie sa faca dovada ca:
a) au studii superioare de specialitate;
b) sint angajati ai unei organizatii socialiste;
c) au un stagiu de cel putin 5 ani in productie, in activitatea de proiectare sau cercetare stiintifica ori in
invatamint.
Se pot prezenta la examen si pensionarii care indeplinesc conditiile prevazute in alineatul precedent la
lit. a si c.
In vederea obtinerii calitatii de expert tehnic, candidatii vor fi verificati daca indeplinesc, pe linga
conditiile prevazute la alin. 1 si 2, si pe aceea de a se bucura de o reputatie nestirbita.

Casa de Expertiza Transilvania dispune de experti judiciari in domeniile: evaluare imobiliara, topografic,
silvic si contabil, de asemenea pentru dosarele mai complexe punem la dispozitia beneficiarului grupuri
de lucru formate din experti si conduse de catre manager de proiect! www.c-e-t.ro / office@c-e-t.ro .

Modul de constituire a comisiilor de examinare, disciplinele la care sint examinati candidatii si procedura
de examinare se stabilesc de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice.
Persoanele declarate reusite la examenul de expert tehnic sint inscrise in listele de evidenta ale Biroului
central pentru expertize tehnice si primesc carnete care atesta aceasta calitate, de la Consiliul National
al Cercetarii Stiintifice.
ART. 13. Organul care dispune efectuarea expertizei numeste expertul contabil sau tehnic, dintre
expertii recomandati de birourile locale pentru expertize contabile potrivit dispozitiilor art. 5 lit. c si art.
11 lit. b.
Daca in listele biroului local nu figureaza experti tehnici din specialitatea ceruta, Biroul central pentru
expertize tehnice va indica biroului local, cu consimtamintul lor, inginerii, arhitectii, tehnicienii sau alti
specialisti care au experienta deosebita in acea specialitate, spre a fi recomandati organului care solicita
efectuarea expertizei, in vederea numirii ca experti.
Numirea ca expert in cazurile prevazute in art. 3 alin. 2 se va face dintre specialistii de inalta calificare
recomandati, in cazul expertizelor contabile, de Serviciul central pentru expertize contabile conform art.
4 lit. e.
Organul care dispune efectuarea expertizei numeste, dupa caz, unu sau mai multi experti.
ART. 14. Organul care dispune efectuarea expertizei contabile sau tehnice este obligat sa indice in scris,
prin ordonanta sau incheiere, dupa caz, obiectul expertizei si intrebarile la care expertul trebuie sa
raspunda, sa stabileasca data depunerii raportului de expertiza, sa fixeze remuneratia expertului
conform art. 27 alin. 1 si sa comunice biroului local pentru expertize contabile numele expertului numit.
In caz de necesitate, prelungirea termenului de depunere a raportului se incuviinteaza de catre organul
care a dispus efectuarea expertizei, la cererea motivata a expertului, insotita de avizul sefului biroului
local pentru expertize contabile.
In faza de urmarire penala, orice alte masuri privitoare la expertiza ordonata, cum sint dispozitia de a se
reface sau de a se completa expertiza conform art. 23, prelungirea termenului de depunere a raportului
sau stabilirea sumei definitive cuvenite expertului, prevazuta de art. 27 alin. ultim, se pot dispune si prin
rezolutia motivata a organului de urmarire penala care a ordonat efectuarea expertizei.
Seful biroului local pentru expertize contabile va urmari ca raportul de expertiza sa fie depus in termen
la organul care a dispus efectuarea expertizei.
ART. 15. Partea interesata are dreptul, afara de cazul cind prin lege se dispune altfel, sa ceara ca pe linga
expertul numit sa participe - pe cheltuiala sa si un expert recomandat de ea, care figureaza in evidenta
birourilor locale pentru expertize contabile.
In cazul in care se dispune efectuarea unei expertize potrivit art. 3 alin. 2, partea interesata va putea
recomanda, in conditiile alineatului precedent, si specialisti de inalta calificare.
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ART. 16. Sarcina efectuarii expertizelor contabile si a celor tehnice de catre expertii numiti este
obligatorie, ea neputind fi refuzata decit numai pentru motive temeinice.
Conducatorii organizatiilor socialiste sint obligati sa acorde, la cerere, angajatilor care sint numiti
experti, timpul necesar pentru efectuarea expertizelor ce le-au fost incredintate.
Pe timpul cit nu presteaza munca in unitatea al carei angajat este, datorita efectuarii expertizei
incredintate, expertul nu va primi salariu; el isi pastreaza insa pe tot acest timp celelalte drepturi
conferite de calitatea de angajat.
Timpul in care expertul nu presteaza munca in unitatea al carei angajat este, datorita efectuarii
expertizei incredintate, se exclude din calculul indemnizatiilor de orice fel cuvenite expertului la locul
sau de munca.
ART. 17. Declaratia de abtinere sau cererea de recuzare a expertului se solutioneaza, dupa caz, in
conformitate cu dispozitiile din codul de procedura penala sau din codul de procedura civila.
ART. 18. In cazul cind expertiza contabila nu se poate efectua fara o prealabila revizie de fond a unitatii,
fara aducerea la zi a evidentelor sau fara efectuarea prealabila a altor asemenea lucrari expertul
intocmeste despre aceasta un proces-verbal pe care il inainteaza, prin biroul local pentru expertize
contabile, organului care a ordonat expertiza.
Acest organ poate cere efectuarea, de catre organele competente, a reviziei de fond sau a celorlalte
lucrari necesare, indeplinirea lor de catre expertul contabil fiind interzisa.
ART. 19. Expertul nu poate incredinta unei alte persoane efectuarea expertizei pentru care a fost numit.
ART. 20. Este interzisa divulgarea de catre expert, sub sanctiunea prevazuta de lege a datelor de care a
luat cunostinta cu ocazia indeplinirii sarcinii primite.
ART. 21. Orice raport de expertiza contabila se verifica in cadrul biroului local pentru expertize contabile
din punct de vedere al calitatii expertizei, precum si cu privire la respectarea dispozitiilor legale.
In cazul in care raportul de expertiza contabila este corespunzator, biroul local pentru expertize
contabile il inainteaza organului care a dispus efectuarea expertizei, impreuna cu decontul de cheltuieli
vizat conform art. 5 lit. e.
Daca biroul local pentru expertize contabile considera ca raportul de expertiza contabila nu este
corespunzator, il restituie expertului in vederea completarii sau refacerii expertizei, dindu-i in acest scop
indrumarile necesare.
In situatia in care raportul de expertiza contabila este intocmit cu respectarea dispozitiilor legale, fara ca
totusi sa se realizeze un punct de vedere unitar intre biroul local pentru expertize contabile si expert,
raportul de expertiza va fi inaintat organului care a dispus efectuarea expertizei cu un aviz in care biroul
local va arata cu privire la care puncte si pentru care motive nu este de acord cu opiniile expertului.
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ART. 22. In cazul expertizei tehnice, raportul se depune la biroul local pentru expertize contabile care il
inainteaza organului care a dispus efectuarea expertizei, impreuna cu decontul de cheltuieli vizat
conform art. 11 lit. d.
ART. 23. Daca organul care a dispus efectuarea expertizei contabile sau tehnice o gaseste
nesatisfacatoare, va dispune refacerea sau completarea ei, fixind in acest scop un termen
corespunzator.

CAP. 3
ART. 24. Expertilor vinovati de abateri comise in executarea sarcinilor primite li se aplica, in raport cu
gravitatea abaterii savirsite, urmatoarele sanctiuni disciplinare:
a) avertisment;
b) interzicerea exercitarii drepturilor conferite de calitatea de expert pe o perioada de la 3 luni la un an;
c) retragerea calitatii de expert.
Sanctiunea prevazuta la lit. a se aplica expertului in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 16 alin. 1, art. 18
alin. 2 si art. 19 din prezentul decret, precum si pentru efectuarea unei lucrari de calitate
necorespunzatoare, intirzierea fara motive temeinice in depunerea raportului de expertiza sau
nearatarea cazului de recuzare in care se gaseste.
Sanctiunea prevazuta la lit. b se aplica expertului in cazul in care acesta savirseste in mod repetat abateri
dintre cele aratate in alineatul precedent, precum si in alte cazuri care prezinta gravitate datorita
urmarilor provocate.
Sanctiunea prevazuta la lit. c se aplica expertului in cazul in care acesta savirseste abateri repetate dupa
executarea sanctiunii aplicate potrivit alineatului precedent sau comite fapte de o gravitate deosebita
care aduc atingere reputatiei de expert.
Pentru expertii contabili, sanctiunea prevazuta la lit. a sau b se aplica de catre biroul local pentru
expertize contabile, iar sanctiunea prevazuta la lit. c, de catre Serviciul central pentru expertize
contabile.
Pentru expertii tehnici, sanctiunile prevazute in alineatul 1 se aplica de catre Serviciul central pentru
expertize contabile.
Impotriva sanctiunii, cel in cauza poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicare. Plingerea
facuta in termen suspenda executarea sanctiunii pronuntate.
Plingerea se rezolva de Serviciul central pentru expertize contabile in cazul sanctiunii aplicate de biroul
local pentru expertize contabile, iar in cazul sanctiunilor aplicate de Serviciul central pentru expertize
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contabile, de ministrul finantelor; in cazul sanctiunilor aplicate de Biroul central pentru expertize
tehnice, plingerea se rezolva de catre presedintele Consiliului National al Cercetarii Stiintifice sau de
catre imputernicitul acestuia.
Sanctiunile ramase definitive vor fi comunicate birourilor locale pentru expertize contabile.
ART. 25. Nedepunerea raportului de expertiza in termenul stabilit, fara motive temeinice, atrage pentru
expertul vinovat de intirziere si sanctiunile prevazute in codul de procedura penala sau in cel de
procedura civila.

CAP. 4
ART. 26. Expertii vor fi retribuiti pentru lucrarile efectuate, tinindu-se seama de complexitatea expertizei
si de gradul de calificare al expertilor, potrivit tarifului stabilit prin hotarire a Consiliului de Ministri.
ART. 27. Organul care a dispus efectuarea expertizei fixeaza, in mod provizoriu, prin ordonanta ori
incheierea prin care expertiza a fost dispusa, remuneratia expertului numit.
Dupa depunerea raportului de expertiza si a decontului de cheltuieli, vizat de biroul local pentru
expertize contabile, acelasi organ stabileste suma definitiva cuvenita.
ART. 28. Suma stabilita potrivit art. 27 alin. 2 se vireaza de catre organul care a dispus efectuarea
expertizei contabile sau tehnice, in contul deschis special in acest scop, la dispozitia biroului local pentru
expertize contabile.
Daca, potrivit legii, costul expertizei se suporta de partea care a cerut efectuarea ei, aceasta va depune
sau vira, dupa caz, suma stabilita provizoriu conform prevederilor art. 27 alin. 1, in acelasi cont, in cel
mult 3 zile de la numirea expertului, urmind ca eventuala diferenta sa fie depusa sau virata, in acelasi
mod, dupa stabilirea sumei definitive cuvenite pentru expertiza efectuata.
In cazul litigiilor de competenta arbitrajului de stat, daca se dispune din oficiu efectuarea unei expertize,
organul arbitral este indreptatit sa stabileasca partea care va suporta costul expertizei, aceasta fiind
obligata sa vireze suma respectiva conform prevederilor alineatului precedent.
ART. 29. Daca pentru efectuarea expertizei incredintate expertul trebuie sa se deplaseze din localitatea
unde domiciliaza in alta localitate, el are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport si cazare, cit si
la plata diurnei, potrivit prevederilor legale care reglementeaza drepturile banesti ale angajatilor care se
deplaseaza in interes de serviciu.
Pentru calcularea acestor drepturi in cazul expertilor angajati ai unor unitati socialiste, se va avea in
vedere salariul tarifar de la locul de munca, iar pentru expertii pensionari, calcularea acestor drepturi se
va face pe baza cuantumului pensiei pe care o primesc.
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Biroul local pentru expertize contabile poate avansa, la cererea expertului, sumele necesare pentru
suportarea cheltuielilor aratate in primul alineat.
ART. 30. Expertul contabil sau tehnic primeste de la biroul local pentru expertize contabile, dupa
terminarea lucrarii, drepturile ce i se cuvin pentru efectuarea expertizei.
ART. 31. Organul care a dispus efectuarea expertizei va putea, chiar si dupa dezinvestirea sa, sa dispuna
masurile necesare pentru a se asigura plata sumei cuvenite expertului.
ART. 32. Birourile locale pentru expertize contabile vor retine o cota de 10% din sumele incasate drept
remuneratie pentru expertizele contabile si cele tehnice efectuate.
Sumele rezultate din retinerea cotei de 10% din remuneratia pentru expertizele tehnice vor fi virate
Biroului central pentru expertize tehnice, iar cele rezultate din remuneratia pentru expertizele contabile
vor fi retinute de birourile locale pentru expertize contabile.
Birourile locale pentru expertize contabile sau, dupa caz, Biroul central pentru expertize tehnice vor
folosi sumele provenite din retinerea cotei de 10% pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de
indrumarea si controlul activitatii de expertiza contabila sau tehnica si pentru organizarea examenului in
vederea atribuirii calitatii de expert contabil sau tehnic.
Sumele ramase disponibile la sfirsitul anului se fac venit la bugetul statului.

CAP. 5 Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 33. Expertii contabili si expertii tehnici pot cere scoaterea lor din evidenta expertilor.
Cererile vor fi adresate, in cazul expertilor contabili, Serviciului central pentru expertize contabile, iar in
cazul expertilor tehnici, Biroului central pentru expertize tehnice.
ART. 34. Dispozitiile prezentului decret nu sint aplicabile cind expertiza urmeaza a fi efectuata de un
serviciu medico-legal, de un laborator de expertiza criminalistica sau de orice alt institut de specialitate.
ART. 35. Persoanele care la data intrarii in vigoare a acestui decret au calitatea de expert contabil
potrivit Decretului nr.434/1957 pentru reglementarea efectuarii expertizelor contabile judiciare, isi
pastreaza aceasta calitate.
ART. 36. Prezentul decret intra in vigoare la 30 zile de la publicare. Pe aceeasi data se abroga Decretul
nr.434/1957 pentru reglementarea efectuarii expertizelor contabile judiciare, modificat prin Decretul
nr.321/1958 si republicat la 31 iulie 1958, precum si orice alte dispozitii contrare.
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