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Expertiza judiciara mijloc de proba
Cuprins
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5.8. Ungaria
5.9. Olanda
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8.5. Reglementari in noul Cod de Procedura Civila
Capitolul 9 - Procedura 1. Proceduri în expertiza judiciară din România
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9.10. Analiza eventualelor acte de control si de expertize tehnice efectuate
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Capitolul 11 Procedura 3. Efectuarea expertizei judiciare la fața locului,
materializarea acestei activități, situații ce pot apare din punct de vedere practic
și moduri de rezolvare - detaliere
Capitolul 12 Procedura 4. Noțiuni prealabile necesare activității experților judiciari
privind: încuviințarea expertizei; numirea expertului judiciar; recuzarea expertului
judiciar; drepturile bănești cuvenite legal expertului; înștiințarea și înlocuirea
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Capitolul 13 Procedura 5. Expertiza tehnică de calitate a proiectelor
și a construcțiilor

13.1. Prevederi generale
13.2. Domenii de aplicare
13.3. Exigente ale probei cu expertiza juridica
Capitolul 14 Procedura 6. Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de către
specialiști verificatori de proiecte atestați
ANEXA 1 - ORDONANȚA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 2 din 21 ianuarie
2000 privind organizarea activității de expertiza judiciară și extrajudiciară
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M.0. 765/2016 (30.09.2016)
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