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De la:

Prof.Univ.Dr. Avocat Ion Turculeanu, Decanul Baroului Dolj

Către:

Tribunalul Dolj

În atenţia:

Doamnei judecător Carmen Mititelu, Preşedinte

Data:

14 mai 2009

Ref:

Probleme legate de exercitarea profesiei de avocat

În şedinta din data de 07.05.2009 a Consiliului Baroului Dolj, la care au participat în
calitate de invitaţi şi avocaţi interesaţi în rezolvarea unor probleme legate de exercitarea
profesiei, a avut loc o întâlnire cu Şeful Biroului de Expertize Tehnice şi Contabile de pe lângă
Tribunalul Dolj şi Directorul OCPl Dolj.
În cadrul discuţiilor purtate s-au desprins mai multe aspecte ce necesită a fi analizate
de toţi factorii implicaţi în îmbunătăţirea calităţii expertizelor tehnice şi contabile, urmârind ca
finalitate realizarea la un nivel calitativ superior a actului de justiţie.
Pentru îmbunătăţirea activităţii experţilor judiciari s-au făcut următoarele propuneri
importante:
- convocarea părţilor de către experţi la efectuarea expertizei să se realizeze cu
respectarea normelor de procedură civilă în sensul că fiecare parte să fie încunoştiinţată cu
cel puţin cinci zile libere de la data primirii convocării şi pâna la ziua fixată pentru efectuarea
expertizei;
- efectuarea de către experţi a constatărilor stricte, necesare pentru întocmirea
Raportului de expertiză şi evitarea unor discuţii neprincipiale cu părţile cu privire la calitatea
apărării asigurată prin avocati şi chiar cu privire la oportunitatea dispoziţiitor instanţei;
- întocmirea unor rapoarte de expertiză ştiinţifice, bazate pe realitate, obiectivitate,
respectând drepturile tuturor părţilor, cu abţinerea de la interpretări cu caracter juridic, care
sunt atributul instanţei şi al avocaţilor;
- întocmirea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză şi anexelor la acesta întrun număr de exemplare egal cu numărul părţilor din proces plus exemplarul original pentru
instanţă.
Această ultimă propunere prezintă o importanţă deosebită pentru că se oferă
posibilitatea luării la cunoştină în timp util despre conţinutul raportului de expertiză de către
toate părţile din proces, degrevează de sarcini personalul arhivei instanţelor şi elimină
aglomerarea săililor de studiu care, în condiţiile instanţelor din judeţul nostru, devin deseori
neîncăpătoare.
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Îndeplinirea acestei cerinţe poate fi realizată numai cu sprijinul instanţei, care o poate
impune experţilor.
Cerinţa este în acord cu dispoziţiile legale referitoare la dovada cu înscrisuri, care
presupune depunerea în atâtea copii câte parţi sunt, mai mult, câte o copie pentru instanţă,
cerinţa înscriindu-se între regulile care guvernează desfăşurarea procesului civil. Ori, raportul
de expertiză într-o anume specialitate este un mijloc de probă deosebit de important, care
trebuie să fie cunoscut îndeaproape şi în bune condiţii de către fiecare parte.
Un alt argument este acela că numeroase instanţe din ţară impun de mai multă vreme
această cerinţă, luând chiar măsura comuinicării în copie a raportului de expertiză, părţilor din
proces.
0 alta problemă amplu disputată a fost aceea a contradicţiei ce se constată între
documentaţiile de cadastru întocmite de experţi în topografie autorizaţi, pe baza cărora se
realizează înscrierea proprietăţilor în Cartea Funciară şi expertizele întocmite de experţii
judiciari, care nu respectă datele topografice din astfel de documentaţii avizate de OCPI,
ajungându-se la incertitudine asupra dreptului de proprietate înscris în Cartea Funciară.
În rezolvarea acestei probleme deosebit de importantă s-a ajuns la concluzia că s-ar
impune punerea în aplicare a art.4 lit.I din Legea nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea
imobiliară, pentru ca toate expertizele efectuate de experţii judiciari să fie avizate tehnic de
oficiiie teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
În realizarea acestei cerinţe vă adresăm rugămintea să urmăriţi la nivelul Ministerului
Justitiei, elaborarea Regulamentului comun cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară.
Vă rugăm să analizaţi cele expuse mai sus şi să dispuneţi măsurile pe care le
consideraţi oportune în vederea îmbunătăţirii calităţii expertizelor tehnice şi contabile
efectuate de experţii judiciari.

Pruf.univ.dr.
Ion Turculeanu
Avocat
Decanul Baroului Dolj
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