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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 25 

alin. (1) şi art. 32 lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 

privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 

judiciară şi extrajudiciară

Analizând propunerea legislativă pentru modifîcarea art. 25 

alin. (1) şi art. 32 lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 
privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară, (b347/30.05.2022), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr. XXXV/2816/7.06.2022 şi înregistrată Ia 
Consiliul Legislativ cu nr.D670/8.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art 2 alin. (1) lit a) din Legea nr. 73/1993, republicată şi ait. 33 

alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea 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.

Astfel, se preconizează scăderea de la 10% la 1 % a cotei reţinute 

din onorariul stabilit pentru expertiza tehnică judiciară, din care se 

constituie şi se utilizează, la dispoziţia Ministerului Justiţiei, un fond 

special având scopul acoperirii cheltuielilor prevăzute la art. 25 

alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000, aprobată prin Legea 

nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare.



Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art. 75 alin. (1) din 

Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 

Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
3. Precizăm că, potrivit Notei de fundamentare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 88/2018, care completează actul normativ de 

bază, la nivelul fondurilor constituite potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2000 există disponibilităţi băneşti, fiind necesar a se reglementa 

posibilitatea utilizării acestora pentru finanţarea anumitor cheltuieli 
de întreţinere şi funcţionare şi de investiţii ale Ministerului Justiţiei şi 
instanţelor judecătoreşti, astfel încât să se asigure o utilizare eficientă 

a fondurilor publice şi totodată să se degreveze bugetul de stat cu 

aceste cheltuieli.
Aşadar, prin promovarea prezentei propuneri legislative, în 

forma propusă, pot fi afectate veniturile bugetului de stat, devenind 
incidente prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate 

cu art. 21 din Legea responsabilităţii fiseal-bugetare nr. 69/2010, 
republicată, cu referire la obligativitatea solicitării fişei financiare.

In acest context, amintim că, potrivit pct. 71 din considerentele 

Deciziei Curţii Constituţionale nr. 643/2020, „Neîndeplinirea 

obligaţiei solicitării fişei financiare conduce, în mod firesc, la 
concluzia că la adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de fmanţare 

generală şi lipsită de un caracter obiectiv şi real, astfel că au fost 
încălcate prevederile constituţionale cuprinse în art. 138 alin. (5) (n.n. 
din Constituţie) referitoare la stabilirea sursei de fmanţare”.

4. La titlu, în acord cu uzanţele de redactare a actelor normative, 
propunem ca acesta să debuteze, astfel: „Lege pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 ...”.
5. La articolul unic, partea introductivă, pentru o informare 

completă, după datele editorialului va fi inserată sintagma „aprobată 

prin Legea nr. 156/2002”.



6. La pct. 1 şi 2, având în vedere că intenţia de modificare a 

actului normativ de bază a fost exprimată la partea introductivă a 

articolului unic, propunem eliminarea sintagmei „se modifică şi” din 

părţile dispozitive ale punctelor subsecvente.
7. Luând în considerare prevederile art. 70 alin. (1) din Legea 

nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem ca în finalul iniţiativei legislative să fie inserat un articol 
distinct, care să cuprindă dispoziţia de republicare a actului normativ, 
având următoarea formulare:

„Art. II. - 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, precum şi modificările aduse prin prezenta lege, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare.”
In acest caz, actualul articol unic va deveni „Art. I”.
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/CEVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 26/25 ian. 2000O.G. nr. 2/2000

Ordonanţă privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
M. Of. nr. 249/15 apr. 2002L. nr. 156/2002aprobată prin

' aprobată prin M. Of. nr. 249/15 apr. 2002L. nr. 156/2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 
privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară

2 modificări prin L. nr. 37/2009
Lege pentm modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de 
expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a Ordonanţei 
Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor 
criminalişti care pol fi recomandaţi de părţi să participe la 
efectuarea expertizelor criminalistice

M. Of. nr. 182/24 mar. 2009 modifica art. 10 alin. (I) lit. a), an. 13 alin.

O):
introduce lit. a_l) la art. 10 alin. (1). art. 
10 1. art. 29 1

3 modificări prin L. nr. 178/2009 iM. Of. nr. 335/20 mai 2009
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de 
expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară

modifică art. 10 alin. (1) lit. d). art. 11 alin. 
(3). art. 12, art. 14 alin. (2). art. 22, art. 32 
lit. h). art. 33 lit. a), h) şi e); 
introduce alin. (2) la art. 1, art. 16_1; 
abrogă art. 33 lit. d)

<» modificări prin M. Of. nr. 70/30 ian. 2010O.G. nr. 13/2010
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii 
Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadnji 
pieţei interne

aprobată cu modificări prin L. nr. 128/2010

modifică art. 10 alin. (1) Ut. a), art. 13 alin.
0):
introduce alin. (8) - (11) la art. 10_]. art. 
10_2. art. 12_1. alin. (2) la art. 34. art. 
40_1;
abrogă art. 10 o//n.\2^M. Of.hr. 453/2 iul. 2010

5 modificări prin L. nr. 128/2010 U. Of. nr. 453/2 iul. 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2010 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 
2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne

aprobă cu modificări O.G. nr. 13/2010

simodificări prin M. Of. nr. 784/24 nov. 2010
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de 
expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară

L. nr. 208/2010 modifică aii. 2, aii. 3. art. 9. art. 11 alin.
(2) . art. 12 alin. (1) Ut. a), b), art. 12 alin.
(3) . art. 16. art. 16_1 alin. (2), art. 17, art. 
18. art. 21 Ut. a), art. 22. art. 23 alin. (2). 
art. 25 alin. (2) partea introductivă, art. 32 
lit. b)-e), art. 35 alin. (2);
introduce an. 22_1. art. 38_1; 
abrogă art. 25 alin. (2) lit. e), art. 25 alin.
(V

t completat prin O.U.G. nr. 88/2018 'M. Of. nr. 840/2 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor (2_1) la art. 25 
acte normative în domeniul insolventei şi a altor acte normative

M. Of. nr. 600/8 iul. 2020

introduce lit. e) la art. 25 alin. (2) şi alin.

aprobată cu modificări şi L. nr. 113/2020 
completări prin




