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                                                                                                           ANEXA NR. 1 
TEMATICĂ 

EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ 
 

1. Expertiza contabilă judiciară - definiţie, comparaţie cu controlul financiar, obiectivele expertizei 
contabile judiciare,  reguli procedurale privind expertiza judiciară:  
 numirea experţilor contabili,  
 elementele pe care organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei judiciare le stabileşte în   

încheierea de şedinţă sau în ordonanţă,  
 expertul consilier nominalizat de parte, 
  stabilirea onorariului, 
 plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli cuvenite expertului, 
  efectuarea expertizei contabile judiciare,  
 conţinutul raportului de expertiz 
 depunerea raportului de expertiză;  
 actele de expertiză contabilă judiciară - conţinut şi valorificare. 

2. Răspunderile expertului contabil judiciar. 
3. Deontologia expertului contabil - norme de comportament profesional specifice   misiunilor privind 

expertizele contabile. 
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Nu au fost introduse 
10. ***Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 48, art. 50 - 54, art. 112, 

art. 116-126, art. 189, art. 190, art. 195, art. 196, art. 198, art. 199, art. 319, art. 327, art. 362, art. 
394, art. 4081; 

11. ***Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 24-36, art. 1081 alin. (1) lit. 
c), lit. d), lit. e), lit. f) şi lit. h), art. 1085 alin. (1)-(3) , art. 130, art. 170, art. 179, art. 188, art. 198, art. 
199, art. 201-214, art. 235, art. 274, art. 322, art. 324; 

 


