
 
ANEXA NR. 1 

 

 

TEMATICĂ 
EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ 

 
1. Expertiza contabilă judiciară - definiţie, comparaţie cu controlul financiar, obiectivele expertizei contabile 

judiciare, reguli procedurale privind expertiza contabilă judiciară:  
 numirea experţilor contabili judiciari;  
 elementele pe care organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei judiciare le stabileşte în   

încheierea de şedinţă sau în ordonanţă;  
 expertul contabil judiciar recomandat de parte; 
 stabilirea onorariului cuvenit expertului contabil judiciar; 
 plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli cuvenite expertului contabil judiciar; 
 efectuarea expertizei contabile judiciare;  
 conţinutul raportului de expertiză contabilă judiciară; 
 depunerea raportului de expertiză;  
 valorificarea expertizei contabile judiciare; 

2. Răspunderile expertului contabil judiciar. 
3. Deontologia expertului contabil judiciar; norme de comportament profesional specifice misiunilor privind 
expertizele contabile: independenţa expertului contabil, competenţa expertului contabil, calitatea expertizelor 
contabile, secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil, acceptarea expertizelor contabile, 
responsabilitatea efectuării expertizelor contabile. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

 
1. ***Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor 

autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare (publicată şi pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro); 
2. ***Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România, cu modificările şi completările ulterioare, republicat în Monitorul Oficial, partea I,  nr. 466 din 
23.06.2008, (publicat şi pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro); 

3. ***Regulament privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, cu modificările ulterioare, 
(publicat şi pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro); 

4. *** Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi 
Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 305 din 08.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. ***Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 25.01.2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
(publicată şi pe site-ul Ministerului Justiţiei, www.just.ro); 

6. ***Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile, ediţia a IV-a, revizuită, Editura CECCAR, Bucureşti, 
2011;  

7. ***Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a Editura CECCAR, 2011, secţiunile 100-150 
şi secţiunile 210-290 (publicat şi pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro); 

8. ***Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei – Serviciul profesii 
juridice conexe a "Listelor experţilor contabili pe specializări"(publicată pe site-ul CECCAR, 
www.ceccar.ro); 

9. ***Normele privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, nr. 1044/2010" cu 
modificările ulterioare (publicate pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro); 

10. ***Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, capitolele referitoare la expertiză; 
11. ***Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, capitolele referitoare la expertiză. 
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