
HOTĂRÂRE 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor 

Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea 
auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii 

Europene şi din ter ţe ţări 
 
 
    În temeiul prevederilor: 
    - art. 6 alin. (3) şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind 
activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - art. 15 alin. (3) şi art. 38 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei 
Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data 25 
august 2011, hotărăşte: 
 
    ART. I 
    Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru 
adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte 
state membre ale Uniunii Europene şi din terţe ţări, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 762 din 16 noiembrie 2010, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "HOTĂRÂRE 
    pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de 
audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic 
European ori Confederaţiei Elveţiei şi din terţe ţări" 
 
    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "Art. 1. - Se adoptă Normele privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de 
audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic 
European ori Confederaţiei Elveţiei şi din terţe ţări, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre." 
 
    3. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
    a) Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "NORME 
    privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale 
Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei 
şi din terţe ţări" 
 
    b) Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "CAPITOLUL II 



    Aprobarea auditorilor financiari din alte state membre ale Uniunii Europene sau 
aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei" 
 
    c) La articolul 1, articolul 3, articolul 4 alineatul (1), articolul 4 alineatul (1) literele 
A.a), B.a), B.c) şi B.d), articolul 5 alineatul (1) literele c) şi d), articolul 6 alineatul (1) 
litera b), litera c) liniuţa a 2-a şi litera d), articolul 8 şi articolul 12, după sintagma 
"stat/stat membru al Uniunii Europene sau statul membru, după caz" se introduce textul: 
"sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei". 
 
    d) La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), 
cu următorul cuprins: 
    "(4) Auditorii financiari dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei, pentru care există protocol 
privind recunoaşterea reciprocă a membrilor profesiei încheiat cu organismul profesional 
din acel stat, vor respecta prevederile protocolului respectiv. 
    (5) Auditorii financiari dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei, pentru care nu există protocol 
privind recunoaşterea reciprocă a membrilor profesiei încheiat cu organismul profesional 
din statul respectiv, vor respecta prevederile prezentei hotărâri." 
 
    ART. II 
    Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
    ART. III 
    Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supraveghere Publică a Activităţii de 
Audit Statutar. 
 
    ART. IV 
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Preşedintele Camerei Auditorilor 
Financiari din România, 

Horia Neamţu 
 

 
    Bucureşti, 25 august 2011. 
    Nr. 243. 
 


