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Expertiza judiciara mijloc de proba 

Cuprins 

 

Capitolul 1 - Expertiza Judiciară 

1.1. Expertiza judiciară în actualul context - elemente generale 

1.2. Istoricul expertizei judiciare 

Capitolul 2 - Expertiza judiciară în România 

Capitolul 3 - Rolul expertului în dreptul jurisprudențial 

Capitolul 4 - Expertiza judiciară în Uniunea Europeană 

4.1. Austria 

4.2. Belgia 

4.3. Bulgaria 

4.4. Cipru 

4.5. Danemarca 

4.6. Estonia 

4.7. Finlanda 

4.8. Franta 

4.9. Germania 

4.10. Grecia 

4.11. Ungaria 

4.12. Irlanda 

4.13. Italia 

4.14. Lituania 



4.15. Letonia 

4.16. Luxemburg 

4.17. Malta 

4.18. Olanda 

4.20. Polonia 

4.21. Portugalia 

4.22. Republica Ceha 

Capitolul 5 - Onorariile experților judiciari 

5.1. Romania 

5.2. Potugalia 

5.3. Regatul Unit 

5.4. Austria 

5.5. Croatia 

5.6. Republica Ceha 

5.7. Germania 

5.8. Ungaria 

5.9. Olanda 

5.10. Polinia 

5.11. Spania 

Capitolul 6 - Elemente comparative ale statutului expertului judiciar. Expert oficial-

Expert martor 

Capitolul 7 - Expertul judiciar în actualul context european 

Capitolul 8 - Expertiza și conotațiile ei în noul cod de procedură civilă 

 8.1. Reglementarea normativa a expertizei judiciare in Romania 

8.2. Dispunerea expertizei judiciare 

8.3. Solicitarea expertizei extrajudiciare 

8.4. Procedura expertizei 

8.5. Reglementari in noul Cod de Procedura Civila 

Capitolul 9 - Procedura 1. Proceduri în expertiza judiciară din România 

 9.1. Prevederi generale 

9.2. Studierea dosarului cauzei 

9.3. Analiza datelor rezultate in urma activitatii de lecturare a dosarului 



9.4. Pregatirea cercetarii la fata locului/inspectia 

9.5. Convocarea partilor 

9.6. Efectuarea cercetarii la fata locului 

9.7. Documentarea post teren 

9.8. Prelucrarea datelor obtinute 

9.9. Analiza explicatiilor partilor 

9.10. Analiza eventualelor acte de control si de expertize tehnice efectuate 

anterior in aceeasi cauza 

9.11. Redactarea raportului de expertiza judiciara 

9.12. Vizarea si depunerea raportului de expertiza tehnica 

9.13. Decontul si plata expertizei 

9.14. Analiza raportului de expertiza 

9.15. Obiectiuni la raportul de expertiza 

9.16. Completarea expertizei, indreptari, contraexpertiza sau o noua expertiza 

Capitolul 10 - Procedura 2. Conținutul cadru al raportului de expertiză judiciară 

 10.1. Elemente generale 

 10.2. Partea introductiva 

 10.3. Descrierea operatiunilor de efectuare a expertizei judiciare 

 10.4. Concluziile raportului de expertiza judiciara 

Capitolul 11 Procedura 3. Efectuarea expertizei judiciare la fața locului,  

materializarea acestei activități, situații ce pot apare din punct de vedere practic  

și moduri de rezolvare - detaliere 

Capitolul 12 Procedura 4. Noțiuni prealabile necesare activității experților judiciari  

privind: încuviințarea expertizei; numirea expertului judiciar; recuzarea expertului  

judiciar; drepturile bănești cuvenite legal expertului; înștiințarea și înlocuirea  

expertului judiciar; ascultarea expertului judiciar – detaliere 

 12.1. Incuviitarea expertizei 

 12.2. Numirea expertului 

 12.3. Recuzarea expertului 

12.4. Drepturile banesti cuvenite legal expertului judiciar/specialistului 

12.5. Instiintarea si inlocuirea expertului 

12.6. Ascultarea expertului 

Capitolul 13 Procedura 5. Expertiza tehnică de calitate a proiectelor  

și a construcțiilor 



 13.1. Prevederi generale 

 13.2. Domenii de aplicare 

 13.3. Exigente ale probei cu expertiza juridica 

Capitolul 14 Procedura 6. Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de către  

specialiști verificatori de proiecte atestați 

 

ANEXA 1 -  ORDONANȚA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 2 din 21 ianuarie  

2000 privind organizarea activității de expertiza  judiciară și extrajudiciară  

actualizată și completată la zi 

 

ANEXA 2 - ORDIN Nr. 199/C din 18 ianuarie 2010  pentru aprobarea  

Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare 

 

ANEXA 3 - ORDIN Nr. 5376/2017 din 19 octombrie 2017 privind aprobarea  

domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu  

sectoarele economice cu potenţial de creştere în România 

 

ANEXA 4 – ORDINUL nr 2264/2018 emis de MDRAP pentru aprobarea Procedurii  

privind atestarea verificatorilor de proiecte si a experților tehnici în construcții 

 

ANEXA 5 - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii republicată in  

M.0. 765/2016 (30.09.2016) 

 

ANEXA 6 - ORDIN nr. 364 din 1 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului  

privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de  

proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si  

extrajudiciari pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente  si instalatii  

tehnologice industriale M.Of. nr. 335/20 mai. 2010 - extras 

 

ANEXA 7 - ORDIN nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor  

metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici  

în domeniul protejării monumentelor istorice 

 

ANEXA 8 - Normele metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii  



și Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a  

efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea  

studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare  

sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură  

din 08.11.2016 

 

ANEXA 9 - Ordinul nr. 1039/2010 Ministerul Mediului și Pădurilor 

 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a experților care certifică, din punct de  

vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor și a Metodologiei de  

atestare ca șefi de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor 

 

ANEXA 10 - LEGEA Nr. 422/2001 actualizată și completată la zi privind  

protejarea monumentelor istorice 

 

ANEXA 11 - Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului  

nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică  

de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor 
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