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HOTĂRÂRE 
 

privind adoptarea Standardelor de Audit 2006 şi a Codului Etic pentru auditorii 

profesionişti 

 

Având în vedere art. 5, alin (3), lit. a), pct. a3) 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 
din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 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 27 martie 2007, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1 –  Se adoptă versiunea 2006 a Standardelor Internaţionale de Audit, Asigurare 
şi Etică pentru auditorii profesionişti emise de Federaţia Internaţională a Contabililor 
Autorizaţi (IFAC). Standardele Internaţionale de Audit, Asigurare şi Etică se vor aplica în 
România sub denumirea de Standarde de audit, respectiv Codul de etică, în conformitate 
cu traducerea oficială a acestora, publicată în volumul „Audit Financiar 2006”, apărut sub 
egida Camerei Auditorilor Financiari din România şi a IFAC. 

 
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, 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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