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RAPORT
asupra propunerii legislative privind modificarea art.4(d) din Legea
nr.488/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind
autorizarea experţilor criminalişti
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere,
în fond, cu propunerea legislativă privind modificarea art.4(d) din Legea
nr.488/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind
autorizarea experţilor criminalişti, trimisă cu adresa Pl.x 460 din 10 mai 2006,
înregistrată sub nr. 31/686 din 11 mai 2006.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin. (9) pct.1 , din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins prezenta
propunere legislativă, în şedinţa din 4 mai 2006.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele
observaţii, conform avizului nr. 1807 din 19 decembrie 2005.
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil iniţiativa
legislativă în forma adoptată de Senat conform avizului transmis cu adresa nr.
27/358 din 7 iunie 2006.
Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea legislativă
conform avizului transmis cu adresa nr. 675/L/2006 din 8 iunie 2006.
Guvernul, prin punctul său de vedere, transmis prin adresa nr. 510 din 7
februarie 2006, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare
modificarea art. 4 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea
experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea
expertizelor criminalistice, în sensul de a se cere pentru dobândirea calităţii de expert
criminalist autorizat, alături de alte condiţii, fie studii de specialitate, dovedite cu
diplomă în domeniul genului de expertiză criminalistică vizat, fie o activitate de
profil desfăşurată pe o durată de cel puţin 4 ani.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, membrii comisiei au examinat propunerii legislative susmenţionate, în
şedinţa din 1 noiembrie 2006. La lucrările comisiei au participat, în calitate de
invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Katalin Barbara Kibedi – secretar
de stat şi doamna Voleta Belegante - consilier.
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către
membrii Comisie şi de către invitaţi, precum şi a punctului de vedere al Guvernului
s-a constatat că propunerea iniţiatorilor nu ţine cont de faptul că, până în prezent, la
nivel comunitar, nu există nici un act normativ sectorial care să reglementeze
profesia de expert criminalist. Drept urmare, statele au libertatea de a stabili, prin
norme de drept intern, modul şi condiţiile pentru practicarea profesiei, cu respectarea
principiilor fundamentale de drept comunitar, referitoare la asigurarea libertăţii de
stabilire şi a liberei circulaţii a serviciilor.
Pe de altă parte, studiile de specialitate dovedite cu diplomă de licenţă, altele
decât studiile universitare, nu asigură admisibilitatea la examen şi cu atât mai puţin
dobândirea calităţii de expert fără examen. De asemenea, în lipsa studiilor de
specialitate, desfăşurarea activităţii de profil pe o perioadă de cel puţin 4 ani, nu
asigură garanţia pregătirii profesionale a expertului criminalist.
Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
au participat 14 deputaţi.
Faţă de considerentele menţionate mai sus membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi( 13 voturi pentru şi o abţinere), să propună plenului Camerei
Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind modificarea art.4(d) din
Legea nr.488/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind
autorizarea experţilor criminalişti.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.
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