Expertiza tehnică judiciară/extrajudiciară, consultanţa tehnică de specialitate și
evaluarea bunurilor – activităţi de excelenţă inginerească. Considerații generale
Activitatea în domeniul expertizei tehnice este reglementată, în mod special, de
Ordonanța Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activitatii de expertiză tehnică
judiciară și extrajudiciară [M.O. Partea I, nr. 26/25.01.2000], aprobata prin Legea
nr.156/2002, cu modificările si completările ulterioare (prin 9 acte normative). Setul
complet de acte normative care guvernează expertiza tehnică se regăseşte pe site-ul
http://www.setec.ro/legislatie . Actualmente, se află în analiză la comisiile juridice ale
parlamentului proiectul de lege de modificare a OG nr. 2/2000. Pentru înscrierea la
examenul organizat de Ministerul Justiţiei durata minimă a stagiului în specialitatea
absolvită este de 3 ani.
Principalele domenii de atestare profesională a experţilor tehnici judiciari, membri CETR sunt: construcţii, autovehicule şi circulaţie rutieră, agricultură, industrie, arhitectură şi
urbanism, cadastru şi topografie, bunuri mobile. (Detalii în Nomenclatorul specializarilor
expertizei tehnice judiciare aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr.199/2010 [M.O.
Partea I, nr.78 /04.02.2010], cu modificarile si completarile ulterioare; 106 specializări).
Experţii tehnici judiciari înregistraţi la MJ sunt repartizaţi pe listele Birourilor Locale
pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul tribunaleleor judeţene.
Detalii: http://www.just.ro/MeniuStanga/Listapersoanelorautorizate/Expertijudiciari/tabid/
160/Default.aspx .
Pentru soluţionarea unor cauze în diferite dosare civile sau penale, experţii judiciari pot
fi numiţi de către judecători din judecătorii, tribunale, curţi de apel, procurori din
parchete, DNA, etc. O mare parte din experţii tehnici judiciari fac parte din Corpul
Expertilor Tehnici din Romania - CET-R, asociatie profesionala infiinţată în 1991.
(Detalii: http://www.asociatia-cet-r.ro) . CET-R este membru colectiv al AGIR şi
membru fondator al Uniunii Profesiilor Liberale din România - UPLR; de asemenea, are
încheiat un protocol de colaborare cu SETEC-AGIR.
Experţii tehnici extrajudiciari şi consultanţii fac parte din Societatea Expertilor Tehnici
Extrajudiciari si Consultanti – SETEC, din cadrul AGIR, organizaţie profesională
ştiinţifica. (Detalii: http://www.setec.ro). SETEC este membră a AEXEA (Asociatia
Expertilor Europeni Agreati) şi CECIA (Confederatia Expertilor si Consultantilor

Europeni si Africani). În cadrul SETEC-AGIR funcţionează Oficiul pentru Certificarea
Experţilor Tehnici Extrajudiciari şi Consultanţi – CERTEXPERT.
În multe expertize unul dintre obiective este evaluarea unui bun imobil sau a unui bun
mobil, a unei investiţii, a unui prejudiciu, a unui bun necorporal, etc. Pentru a răspunde
şi la acest obiectiv, expertul tehnic trebuie să fie şi evaluator autorizat
membru ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din
România). Activitatea de evaluare precum şi modalitatea de organizare şi funcţionare a
profesiei de evaluator autorizat sunt reglementate de OG nr. 24/2011 aprobată prin
Legea nr. 99/2013 şi HG nr. 353/2012. Specializările în domeniul evaluării sunt: EI –
evaluarea întreprinderii, EPI – evaluarea proprietăţii imobiliare, EBM – evaluarea
bunurilor mobile (maşini, utilaje, echipamente, instalaţii, etc.), EIF – evaluarea
instrumentelor financiare. (detalii: http://nou.anevar.ro/)
Ne propunem să actualizăm continuu această prezentare în funcție de noutățile apărute
în domeniu, de propunerile și sugestiile pe care le vom primi de la dumneavoastră și
pentru care vă mulțumim anticipat.
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