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HOTĂRÂRE 
privind adoptarea modificărilor Standardelor de Audit 2006 şi a Codului 

Etic pentru auditorii profesionişti 
 
 

Având în vedere art. 5, alin (3), lit. a), pct. a3) şi art. 6 alin (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit 
financiar, republicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 598 din 22 
august 2003, cu modificările ulterioare şi art. 4 şi art. 26 alin.(2) din Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 983/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în 
şedinţa din data de 25 martie 2008, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 – Se adoptă  modificarea Standardelor Internaţionale de Audit, 

Asigurare şi Etică 2006 pentru auditorii profesionişti emise de Federaţia 
Internaţională a Contabililor Autorizaţi (IFAC).  

Standardelor Internaţionale de Audit, Asigurare şi Etică care au suferit 
modificări 

- ISA 240 „Responsabilităţile auditorului referitoare la fraudă într-un 
audit al situaţiilor financiare”, 

-  ISA 300 „Planificarea unui audit al situaţiilor financiare” şi 
-  ISA 315 „Identificarea şi evaluarea riscurilor unor denaturări 

semnificative prin înţelegerea entităţii şi a mediului în care îşi 
desfăşoară activitatea” 

            sunt cele publicate pe site-ul CAFR. 
 

Art. 2 – Conform declaraţiei de la pag. 5 a publicaţiei „Audit Financiar 
2006”, în orice situaţie în care înţelegerea şi interpretarea textului în limba 
română, a unor paragrafe ale Standardelor de audit sau Codului de etică, vor da 
naştere unor eventuale contradicţii (litigii), textul original în limba engleză din 



„Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements”, 
ediţia 2006 cu modificările ulterioare, emis de către IFAC va fi cel de referinţă, în 
condiţiile legii române. 
 

Art. 3 – Profesioniştii care efectuează lucrări de audit financiar au obligaţia 
de a respecta Standardele de audit şi Codul de etică. 
 

Art. 4 – Nerespectarea Standardelor de audit şi a Codului de etică se 
sancţionează potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin H.G. nr. 983/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Art. 5 – Conducerea executivă şi Compartimentul Secretariat vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 6 – Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 

Preşedinte, 
 

Prof. univ. dr. Ion Mihăilescu 
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