Guvernul României
Ordonan a nr. 75 din 24 august 2000
privind autorizarea exper ilor criminali ti
modificat prin Legea nr. 488 din 11 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000
privind autorizarea exper ilor criminali ti
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 29 august 2000
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. O
pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonante,
Guvernul României adopt prezenta ordonan
Art. 1. (1) Expertizele criminalistice se efectueaza de experti oficiali in institutele si
laboratoarele de expertiza criminalistica, infiintate potrivit dispozitiilor legale.
(2) La efectuarea expertizelor criminalistice de catre experti oficiali pot participa si
experti numiti de organele judiciare, la cererea partilor si recomandati de acestea,
autorizati in conditiile prezentei ordonante.
Art. 2. (1) Calitatea de expert criminalist autorizat in una dintre specialitatile mentionate
la alin. (2) se dobandeste pe baza de examen, cu respectarea conditiilor prevazute
la art. 4.
(2) Specialitatile in care se poate obtine calitatea de expert criminalist autorizat
sunt: expertiza grafica si tehnica a documentelor, expertiza dactiloscopica,
expertiza traseologica, expertiza balistica judiciara, expertiza fizico-chimica a
probelor materiale, expertiza criminalistica in accidentele de trafic terestru, aerian
si maritim, expertiza criminalistica in explozii si incendii, expertiza vocii si
vorbirii, expertiza fotografiilor si a inregistrarilor video, expertiza biologica,
expertiza tehnicii de calcul, expertiza mijloacelor de telecomunicatii, expertiza
pentru detectia comportamentului simulat (poligraf).
Art. 3. (1) Examenul de expert criminalist autorizat se organizeaza de Ministerul Justitiei
si are scopul de a verifica cunostintele in specialitatea pentru care se candideaza,
gradul de cunoastere a dispozitiilor legale in vigoare referitoare la expertiza
criminalistica si la drepturile si obligatiile expertilor, de catre o comisie formata
din reprezentanti ai institutiilor in domeniu, in functie de specialitatea pentru care
se candideaza.
(2) Examenul de expert criminalist autorizat se organizeaza si se desfasoara
potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Pentru inscrierea la examenul de expert criminalist autorizat candidatii platesc
o taxa.
(4) Sumele incasate din taxa prevazuta la alin. (3) constituie venituri extrabugetare
la dispozitia Ministerului Justitiei. Cuantumul taxei se stabileste prin ordin al

ministrului justitiei si modul de utilizare a veniturilor extrabugetare se face potrivit
legii se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
(5) Sumele prevazute la alin. (4), neutilizate pana la finele anului, se reporteaza in
anul urmator cu aceeasi destinatie.
Art. 4. (1) Dobandeste calitatea de expert criminalist autorizat persoana care indeplineste
urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman si cunoaste limba romana;
b) are capacitate de exercitiu deplina;
c) a absolvit studii superioare, dovedite cu diploma;
d) a desfasurat o activitate de cel putin 4 ani si sau are studii de specialitate,
dovedite cu diploma, in domeniul genului de expertiza criminalistica pentru care
candideaza;
e) este apt din punct de vedere medical pentru indeplinirea calitatii de expert;
f) nu a suferit o condamnare definitiva pentru o infractiune savarsita in imprejurari
legate de exercitarea profesiei sau alte infractiuni savarsite cu intentie, pentru care
legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea de 5 ani sau mai mare;
g) a fost declarat reusit la examenul organizat in acest scop.
(2) Indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedita, dupa
promovarea examenului, cu certificat medical de sanatate, eliberat pe baza
constatarilor facute de comisia medicala constituita potrivit Legii nr. 92/1992
pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 5. (1) Persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4 este inscrisa, la cerere,
in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati, din randul carora
partile interesate pot solicita experti autorizati care sa ii asiste pe expertii oficiali.
(2) Tabelul nominal este intocmit pe specialitati de catre Ministerul Justitiei.
(3) Calitatea de expert criminalist autorizat si specialitatea se dovedesc cu
legitimatia de expert, eliberata de Ministerul Justitiei.
(4) Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati, cu datele de
identificare, intocmit pe specialitati, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, si se transmite instantelor si parchetelor de pe langa acestea.
Art. 6. - Persoanele care au avut calitatea de expert criminalist oficial minimum 4
ani pot fi incluse, la cerere, fara examen, in Tabelul nominal cuprinzand expertii
criminalisti autorizati.
Art. 7. (1) Expertii autorizati, numiti de organele judiciare, la cererea partilor, participa
personal la efectuarea expertizelor prin observatii cu privire la obiectul expertizei,
modificarea sau completarea acestuia, verificarea si completarea materialului
necesar pentru efectuarea expertizei, precum si prin obiectii la raportul de
expertiza, adresate organului judiciar.

(2) Participarea expertilor autorizati numiti de organele judiciare se consemneaza
in partea introductiva a raportului de expertiza intocmit de expertul oficial.
(3) Expertii autorizati, numiti de organele judiciare, la cererea partilor si
recomandati de acestea au dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar
pentru efectuarea expertizei.
Art. 8. (1) Partea din proces care solicita ca, pe langa expertul oficial, sa participe la
efectuarea expertizei si un expert criminalist autorizat recomandat de ea va achita
acestuia un onorariu stabilit de comun acord, adus la cunostinta, in scris, autoritatii
judiciare care il numeste pe expert...
(2) Sumele provenind din impozitele incasate din onorariile expertilor criminalisti
autorizati constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de
venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, avand destinatia prevazuta la art. 25
din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. 9. (1) Pierderea calitatii de expert criminalist autorizat poate interveni in urmatoarele
cazuri:
a) la cerere, prin renuntare facuta in scris, depusa la Ministerul Justitiei;
b) prin deces;
c) cand persoana nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b)
si e);
d) in urma condamnarii definitive pentru comiterea unei infractiuni savarsite in
imprejurari legate de exercitarea profesiei sau altor infractiuni savarsite cu intentie,
pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea de 5 ani sau mai mare.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) numele expertului criminalist autorizat se
radiaza din Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati.
Art. 10. - Expertii criminalisti autorizati pot sa isi exercite activitatea individual
sau in societati comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate
participarea la efectuarea de expertize criminalistice.
Art. 11. (1) In scopul apararii drepturilor si intereselor lor expertii criminalisti autorizati se
pot constitui in asociatii profesionale, in conditiile legii.
(2) In cadrul asociatiilor profesionale expertii criminalisti autorizati pot sa isi
elaboreze statutul lor profesional aprobat de ministrul justitiei.
Art. 12. - Coordonarea activitatii de autorizare si de evidenta a expertilor
criminalisti autorizati se realizeaza in cadrul Ministerului Justitiei, prin
compartimentul de specialitate, care are urmatoarele atributii:
a) organizarea examenului in scopul dobandirii calitatii de expert criminalist
autorizat;

b) tinerea evidentei expertilor criminalisti autorizati;
c) intocmirea si revizuirea periodica a Tabelului nominal cuprinzand expertii
criminalisti autorizati;
d) eliberarea legitimatiilor de expert criminalist autorizat;
e) constatarea pierderii calitatii de expert criminalist autorizat.
Art. 13. - Hotararea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea
Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43
din 14 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod
corespunzator.
Art. 14. (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante va fi
aprobat prin ordin al ministrului justitiei Regulamentul privind organizarea si
desfasurarea examenului de expert criminalist autorizat.
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