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Camera Auditorilor Financiari            Anexa 1 

                   din                                                                            

               România                                                                                                     

 

 

 

Observatii și propuneri de modificare ale Proiectul Normelor privind autorizarea ca auditor financiar și firmă de audit în România, 

suspendarea exercitării activității, retragerea și redobândirea autorizării elaborat de către ASPAAS 

 

 

Proiectul ASPAAS de Norme privind 

autorizarea ca auditor financiar și firmă de 

audit în România, suspendarea exercitării 

activității, retragerea și redobândirea 

autorizării 

Propuneri de reformulare/modificare 

formulate de CAFR  

Observații formulate de CAFR 

Art. 3, alin. (2) Buna reputaţie se analizează prin 

raportare la îndeplinirea criteriilor stabilite prin 

reglementările ASPAAS privind buna reputație 

și se verifică la înscrierea persoanei fizice în 

vederea susținerii examenului de competență 

profesională. 

 Atragem atenția asupra faptului ca proiectul 

normei de bună reputație adaugă în plus față de 

prevederile Legii nr. 162/2017 două criterii de 

bună reputație suplimentare, fără ca ASPAAS 

să aibă competența de a adăuga la lege. 

Art. 4, alin. (2) În urma promovării examenului 

de competență profesională, se emite un Ordin 

al Președintelui ASPAAS de autorizare ca 

auditor financiar, în trei exemplare. Un 

exemplar al Ordinului va fi transmis auditorului 

financiar, iar un al doilea exemplar către 

Camera Auditorilor Financiari din România, la 

solicitarea organismului profesional, în vederea 

înscrierii auditorului financiar ca membru al 

CAFR, conform legii. 

Art. 4, alin. (2) În urma promovării examenului 

de competență profesională, se emite un Ordin 

al Președintelui ASPAAS de autorizare ca 

auditor financiar, în trei exemplare. Un 

exemplar al Ordinului va fi transmis auditorului 

financiar, iar un al doilea exemplar către Camera 

Auditorilor Financiari din România, în vederea 

înscrierii auditorului financiar ca membru al 

CAFR, conform legii. 

A se elimina “la solicitarea organismului 

profesionala”. Acest ordin de autorizare trebuie 

transmis de către ASPAAS și CAFR, în baza 

acestui document urmand a fi efectuata 

înscrierea ca membru al CAFR. Cum altfel ar 

putea afla CAFR ca ASPAAS a autorizat 

auditori financiari daca nu primeste din partea 

ASPAAS ordinul de autorizare? 

Art. 4, alin. (3) Ordinul Președintelui ASPAAS 

de autorizare ca auditor financiar se emite în 

termen de 45 de zile de la data promovării 

examenului de competență profesională. 

Art. 4, alin. (3) Ordinul Președintelui ASPAAS 

de autorizare ca auditor financiar se emite în 

termen de 20 de zile de la data promovării 

examenului de competență profesională. 

A se reconsidera termenul de 45 de zile în 

sensul micșorarii acestuia, dat fiind faptul ca 

după emiterea ordinul de autorizare mai trebuie 

parcurse alte 2 etape (inscrierea ca membru al 

CAFR și apoi în Registrul public electronic). 
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Proiectul ASPAAS de Norme privind 

autorizarea ca auditor financiar și firmă de 

audit în România, suspendarea exercitării 

activității, retragerea și redobândirea 

autorizării 

Propuneri de reformulare/modificare 

formulate de CAFR  

Observații formulate de CAFR 

Practic o persoana care promovează examenul 

de competenta va avea de așteptat cel putin 

câteva luni pentru a-și exercita profesia de 

auditor financiar ceea ce pentru unii poate 

înseamna contracte pierdute.  

Art. 7, alin. (2) La data expirării termenului 

prevăzut la alin. (1), calitatea de auditor 

financiar încetează de drept și persoanele fizice 

pot redobândi autorizarea ca auditor financiar, 

conform prevederilor art. 28 din prezentele 

norme. 

Art. 7, alin. (2) La data expirării termenului 

prevăzut la alin. (1), autorizarea ca auditor 

financiar încetează de drept și persoanele fizice 

pot redobândi autorizarea ca auditor financiar, 

conform prevederilor art. 28 din prezentele 

norme. 

Calitatea de auditor financiar nu are cum sa 

înceteze vreodată fiind dobândită în urma 

susținerii unui examen de competență 

profesională. Poate înceta autorizarea ca auditor 

financiar în cazul în care nu este respectat 

termenul prevăzut la art. 7, alin. (1) 

Art. 7, alin. (7) Hotărârea privind respingerea 

motivată a cererii auditorului financiar de 

înscriere ca membru al CAFR se contestă la 

ASPAAS, în condițiile legii. 

Art. 7, alin. (7) Hotărârea privind respingerea 

motivată a cererii auditorului financiar de 

înscriere ca membru al CAFR se contestă la 

CAFR, în condițiile legii. 

 

Conform art. 7 din Legea Contenciosului 

Administrativ 554/2004 cu modificarile si 

completarile ulterioare, “Înainte  de  a  se adresa  

instanţei de contencios administrativ 

competente, persoana care se consideră 

vătămată într-un drept al său ori într-un interes 

legitim printr-un act administrativ individual 

trebuie să solicite autorităţii publice emitente 

sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta 

există”. ASPAAS nu este autoritatea ierarhic 

superioară a CAFR și CAFR nu se află într-o 

relație de subordonare față de ASPAAS, prin 

urmare actele emise de CAFR nu pot fi 

contestate decât în  instanța.  

Art. 7 alin. (8) Cererea de înregistrare a 

auditorului financiar în Registrul public 

electronic și declarația pe proprie răspundere  

prevăzută la art. 14 alin. (3) din Legea nr. 

162/2017 se depun la ASPAAS în termen de 6 

Art. 7 alin. (8) Cererea de înregistrare a 

auditorului financiar în Registrul public 

electronic și declarația pe proprie răspundere  

prevăzută la art. 14 alin. (3) din Legea nr. 

162/2017 se depun la ASPAAS în termen de 6 

Pentru declarația pe proprie răspundere  

prevăzută la art. 14 alin. (3) din Legea nr. 

162/2017 ar fi indicat si mai usor pentru auditor 

sa existe un formular tip. 
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Proiectul ASPAAS de Norme privind 

autorizarea ca auditor financiar și firmă de 

audit în România, suspendarea exercitării 

activității, retragerea și redobândirea 

autorizării 

Propuneri de reformulare/modificare 

formulate de CAFR  

Observații formulate de CAFR 

luni de la comunicarea hotărârii CAFR privind 

înscrierea ca membru al CAFR. La data 

expirării acestui termen, atât calitatea de auditor 

financiar, cât și cea de membru al CAFR 

încetează de drept și persoanele fizice pot 

redobândi autorizarea ca auditor financiar, 

conform prevederilor art. 28 din prezentele 

norme. 

luni de la comunicarea hotărârii CAFR privind 

înscrierea ca membru al CAFR. La data expirării 

acestui termen, atât calitatea de auditor 

financiar, cât și cea de membru al CAFR 

încetează de drept și persoanele fizice pot 

redobândi autorizarea ca auditor financiar, 

conform prevederilor art. 28 din prezentele 

norme. 

Calitatea de auditor financiar nu are cum sa 

înceteze vreodată fiind dobândită în urma 

susținerii unui examen de competență 

profesională. Poate înceta autorizarea ca auditor 

financiar în cazul în care nu este respectat 

termenul de 6 luni de la comunicarea hotărârii 

CAFR privind înscrierea ca membru al CAFR. 

Art. 8, lit. b) b) firma de audit trebuie să 

îndeplinească condiția de bună reputaţie, care se 

analizează prin raportare la îndeplinirea 

criteriilor de bună reputație, conform 

reglementărilor ASPAAS privind buna reputație 

 Atragem atenția asupra faptului ca proiectul 

normei de bună reputație adaugă în plus față de 

prevederile Legii nr. 162/2017 două criterii de 

bună reputație suplimentare, fără ca ASPAAS 

să aibă competența de a adăuga la lege. 

Art. 8, alin. (2) Lista codurilor CAEN care pot 

fi înscrise în obiectul de activitate al persoanelor 

juridice care solicită înregistrarea sau 

menținerea în Registrul public electronic al 

auditorilor financiari și firmelor de audit este 

stabilită conform Anexei nr. 2 la prezentele 

Norme. 

(2) Lista codurilor CAEN care pot fi înscrise în 

obiectul de activitate al persoanelor juridice care 

solicită înregistrarea sau menținerea în Registrul 

public electronic al auditorilor financiari și 

firmelor de audit este stabilită conform Anexei 

nr. 2 la prezentele Norme. Nu sunt acceptate alte 

coduri CAEN în obiectul de activitate al firmei 

de audit cu exceptia  celor prevazute in anexa... 

 

Ca o observație generală lipsesc toate anexele la 

care se face trimitere în acest proiect de norma, 

aspect relevant pentru analiza în totalitate. 

Consideram necesara o mențiune cu privire la 

faptul că nu sunt acceptate alte coduri CAEN în 

obiectul de activitate al firmei de audit cu 

exceptia  celor prevăzute în anexă. 

Art. 10, alin. (1), lit. b) b) se constată că 

solicitantul nu îndeplinește unul din criteriile de 

bună reputație și astfel, buna reputație este 

serios compromisă, conform reglementărilor 

ASPAAS privind buna reputație 

 Atragem atenția asupra faptului ca proiectul 

normei de bună reputație adaugă în plus față de 

prevederile Legii nr. 162/2017 două criterii de 

bună reputație suplimentare, fără ca ASPAAS 

să aibă competența de a adăuga la lege.   

Art. 10, alin. (2) În cazul aprobării dosarului de 

autorizare, se va emite în termen de 45 de zile , 

în trei exemplare, un Ordin al Președintelui 

ASPAAS privind autorizarea ca firmă de audit. 

Art. 10, alin. (2) În cazul aprobării dosarului de 

autorizare, se va emite în termen de 20 de zile , 

în trei exemplare, un Ordin al Președintelui 

ASPAAS privind autorizarea ca firmă de audit. 

A se reconsidera termenul de 45 de zile în 

sensul micșorarii acestuia, dat fiind faptul ca 

după emiterea ordinul de autorizare mai trebuie 

parcurse alte 2 etape (inscrierea ca firma de 
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Proiectul ASPAAS de Norme privind 

autorizarea ca auditor financiar și firmă de 

audit în România, suspendarea exercitării 

activității, retragerea și redobândirea 

autorizării 

Propuneri de reformulare/modificare 

formulate de CAFR  

Observații formulate de CAFR 

Un exemplar se comunică firmei de audit, iar un 

al doilea exemplar este transmis către CAFR în 

vederea înscrierii firmelor de audit ca membri ai 

CAFR. 

Un exemplar se comunică firmei de audit, iar un 

al doilea exemplar este transmis către CAFR în 

vederea înscrierii firmelor de audit ca membri ai 

CAFR. 

audit membră a CAFR și apoi în Registrul 

public electronic). Practic o firma de audit va 

avea de așteptat cel putin câteva luni pentru a 

avea activitate ceea ce pentru unii poate 

înseamna contracte pierdute. 

CAPITOLUL IV – RECUNOAȘTEREA 

FIRMELOR DE AUDIT AUTORIZATE ÎN 

ALTE STATE MEMBRE 

 Nu există o abordare unitară în ceea ce priveste 

structurarea normei în sensul ca exista secțiune 

pentru recunoașterea firmelor de audit 

autorizate în alt stat membru dar nu exista o 

sectiune similara pentru recunoasterea 

persoanelor fizice autorizate în alt stat membru 

sau în terte țări sau pentru recunoasterea  

firmelor de audit autorizate în terțe țări 

Art. 12, alin. (1), lit. b) se constată că solicitantul 

nu îndeplinește unul din criteriile de bună 

reputație și astfel, buna reputație este serios 

compromisă, conform reglementărilor 

ASPAAS privind buna reputație; 

 Atragem atenția asupra faptului ca proiectul 

normei de bună reputație adaugă în plus față de 

prevederile Legii nr. 162/2017 două criterii de 

bună reputație suplimentare, fără ca ASPAAS 

să aibă competența de a adăuga la lege.   

Art. 14 alin. (1), lit. a) suspendarea la cerere 

pentru auditorii financiari care beneficiază de 

concediu pentru creşterea sau îngrijirea 

copilului minor. Suspendarea se acordă pentru o 

perioadă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, după 

caz ; 

Art. 14 alin. (1), lit. a) suspendarea la cerere 

pentru auditorii financiari care beneficiază de 

concediu pentru creşterea sau îngrijirea 

copilului minor. Suspendarea se acordă pentru o 

perioadă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în 

cazul în care copilului are un handicap; 

 

Art. 14, alin. (1), lit. e) suspendarea la cerere 

pentru auditorii financiari care nu au obținut 

venituri din exercitarea activității în ultimele 12 

luni anterior formulării cererii de suspendare. 

Suspendarea se acordă  pentru o perioadă de 

până la 3 ani; 

 Ar trebui să fie luat în considerare impactul 

asupra bugetului CAFR în cazul în care rămane 

o astfel de posibilitate de suspendare în norme.  

În situatia asta exista riscul ca auditorii fara 

activitate sa fie intr-o permanenta suspendare. 
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Proiectul ASPAAS de Norme privind 

autorizarea ca auditor financiar și firmă de 

audit în România, suspendarea exercitării 

activității, retragerea și redobândirea 

autorizării 

Propuneri de reformulare/modificare 

formulate de CAFR  

Observații formulate de CAFR 

Art. 15, alin. (2) Cererile auditorilor financiari 

prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al 

președintelui ASPAAS, care se comunică 

auditorului financiar. 

Art. 15, alin. (2) Cererile auditorilor financiari 

prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al 

președintelui ASPAAS, care se comunică 

auditorului financiar și CAFR. 

Avand în vedere prevederile art. 20 din acest 

proiect de norme (Pe perioada suspendării, 

auditorii financiari și firmele de audit nu pot 

exercita niciuna dintre activitățile prevăzute de 

Legea nr. 162/2017 și la art. 3 alin. (3) și alin. 

(4) lit. a)-c) din OUG 75/1999) inseamna ca 

persoana sau firma în cauza trebuie sa fie 

suspendata si ca membru al CAFR. Prin urmare 

ordinul de suspendare emis de ASPAAS trebuie 

comunicat si CAFR  

Art. 16, (2) Ordinul Președintelui ASPAAS 

prevăzut la alin. (1) privind încetarea 

suspendării la cerere înainte de termen începe să 

producă efecte de la data emiterii și se comunică 

auditorului financiar. 

Art. 16, (2) Ordinul Președintelui ASPAAS 

prevăzut la alin. (1) privind încetarea 

suspendării la cerere înainte de termen începe să 

producă efecte de la data emiterii și se comunică 

auditorului financiar și CAFR. 

Se comunică și CAFR.  

   

Art. 16, alin. (3) Suspendarea exercitării 

activităţii  firmei de audit se produce de drept de 

la data suspendării temporare la Oficiul 

Naţional al Registrului Comerţului până la 

împlinirea termenului de 3 ani și se constată prin 

Ordin al Președinteului ASPAAS, care se 

comunică firmei de audit. 

Art. 16, alin. (3) Suspendarea exercitării 

activităţii  firmei de audit se produce de drept de 

la data suspendării temporare la Oficiul Naţional 

al Registrului Comerţului până la împlinirea 

termenului de 3 ani și se constată prin Ordin al 

Președinteului ASPAAS, care se comunică 

firmei de audit și CAFR 

 

Art. 17, alin. (3) Suspendarea exercitării 

activităţii  firmei de audit se produce de drept de 

la data suspendării temporare la Oficiul 

Naţional al Registrului Comerţului până la 

împlinirea termenului de 3 ani și se constată prin 

Ordin al Președinteului ASPAAS, care se 

comunică firmei de audit. 

 Se comunică și CAFR. 
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Proiectul ASPAAS de Norme privind 

autorizarea ca auditor financiar și firmă de 

audit în România, suspendarea exercitării 

activității, retragerea și redobândirea 

autorizării 

Propuneri de reformulare/modificare 

formulate de CAFR  

Observații formulate de CAFR 

Art. 18 Suspendarea exercitării activității, la 

cererea firmelor de audit 

 Atragem atenția asupra faptului că suspendarea 

exercitării activității, la cererea firmelor de 

audit nu este prevăzută de Legea  162/2017, iar 

ASPAAS nu are competența de a adăuga la 

lege. 

Art. 18, alin. (3) Cererile de suspendare se 

aprobă prin ordin al președintelui ASPAAS, 

care se comunică firmei de audit. 

Art. 18, alin. (3) Cererile de suspendare se 

aprobă prin ordin al președintelui ASPAAS, 

care se comunică firmei de audit și CAFR. 

Se comunică și CAFR. 

Art. 19, alin. (2) Încetarea suspendării înainte de 

termen începe să producă efecte de la data 

emiterii Ordinului președintelui ASPAAS 

prevăzut la alin. (1), care se comunică firmei de 

audit. 

Art. 19, alin. (2) Încetarea suspendării înainte de 

termen începe să producă efecte de la data 

emiterii Ordinului președintelui ASPAAS 

prevăzut la alin. (1), care se comunică firmei de 

audit și CAFR. 

Se comunică și CAFR. 

Art. 20, alin. (2) Pe perioada suspendării 

auditorul financiar/ firma de audit este scutit/a 

de plata cotizaţiilor datorate. 

 Ce se întampla pe perioada suspendarii cu restul 

obligatiilor pe care le are (formare profesional 

continuă, rapoarte, declarații)?   

Art. 21 Încetarea calității de auditor financiar  Ar trebui reformulat, calitatea de auditor nu 

inceteaza, este obtinuta în urma unui examen 

Art. 21, alin. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. 

a), se emite un Ordin al Președintelui ASPAAS 

privind retragerea autorizării, care se comunică 

auditorului financiar. 

Art. 21, alin. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. 

a), se emite un Ordin al Președintelui ASPAAS 

privind retragerea autorizării, care se comunică 

auditorului financiar si CAFR 

Se comunică și CAFR. 

Art. 21, alin. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) 

lit. b)-d), se emite un Ordin al Președintelui 

ASPAAS prin care se constată încetarea calității 

de auditor financiar, care se comunică persoanei 

fizice în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și 

d). În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), Ordinul 

Președintelui ASPAAS se comunică, la cerere, 

moștenitorilor persoanei decedate. 

Art. 21, alin. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) 

lit. b)-d), se emite un Ordin al Președintelui 

ASPAAS prin care se constată încetarea calității 

de auditor financiar, care se comunică persoanei 

fizice în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și 

d). În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), Ordinul 

Președintelui ASPAAS se comunică, la cerere, 

moștenitorilor persoanei decedate și CAFR. 

Se comunică și CAFR. 
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Proiectul ASPAAS de Norme privind 

autorizarea ca auditor financiar și firmă de 

audit în România, suspendarea exercitării 

activității, retragerea și redobândirea 

autorizării 

Propuneri de reformulare/modificare 

formulate de CAFR  

Observații formulate de CAFR 

Art. 22, alin. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. 

a), se emite un Ordin al Președintelui ASPAAS 

privind retragerea autorizării, care se comunică 

persoanei juridice . 

Art. 22, alin. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. 

a), se emite un Ordin al Președintelui ASPAAS 

privind retragerea autorizării, care se comunică 

persoanei juridice și CAFR. 

 

Se comunică și CAFR. 

Art. 22, alin. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. 

a), se emite un Ordin al Președintelui ASPAAS 

privind retragerea autorizării, care se comunică 

persoanei juridice . 

Art. 22, alin. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. 

a), se emite un Ordin al Președintelui ASPAAS 

privind retragerea autorizării, care se comunică 

persoanei juridice și CAFR. 

Se comunică și CAFR. 

Art. 22, alin. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. 

b) și c), se emite un Ordin al Președintelui 

ASPAAS prin care se constată încetarea 

autorizării ca firmă de audit. În cazul prevăzut 

la alin. (1) lit. b), Ordinul Președintelui 

ASPAAS se comunică, la cerere, foștilor 

asociați sau acționari ai firmei de audit, după 

caz. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), Ordinul 

Președintelui ASPAAS se comunică persoanei 

juridice. 

Art. 22, alin. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. 

b) și c), se emite un Ordin al Președintelui 

ASPAAS prin care se constată încetarea 

autorizării ca firmă de audit. În cazul prevăzut la 

alin. (1) lit. b), Ordinul Președintelui ASPAAS 

se comunică, la cerere, foștilor asociați sau 

acționari ai firmei de audit, după caz. În cazul 

prevăzut la alin. (1) lit. c), Ordinul Președintelui 

ASPAAS se comunică persoanei juridice și 

CAFR. 

Se comunică și CAFR. 

Art. 23, alin. (2) Hotărârea privind retragerea 

calității de membru al CAFR se contestă la 

ASPAAS, în condițiile legii. 

  

Conform art 7 din Legea Contenciosului 

Administrativ 554/2004 cu modificările și 

completările ulterioare, “Înainte  de  a  se adresa  

instanţei de contencios administrativ 

competente, persoana care se consideră 

vătămată într-un drept al său ori într-un interes 

legitim printr-un act administrativ individual 

trebuie să solicite autorităţii publice emitente 

sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta 

există”. ASPAAS nu este autoritatea tutelara a 

CAFR și CAFR nu se află într-o relație de 
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Proiectul ASPAAS de Norme privind 

autorizarea ca auditor financiar și firmă de 

audit în România, suspendarea exercitării 

activității, retragerea și redobândirea 

autorizării 

Propuneri de reformulare/modificare 

formulate de CAFR  

Observații formulate de CAFR 

subordonare față de ASPAAS, prin urmare 

actele emise de CAFR nu pot fi contestate decât 

în instanță. 

Art. 24, alin. (2) Autorizarea ca auditor financiar 

se retrage prin Ordin al Președintelui ASPAAS 

în oricare din următoarele situaţii: 

Art. 24, alin. (2) Autorizarea ca auditor financiar 

se retrage prin Ordin al Președintelui ASPAAS, 

care se comunica atât persoanei în cauză cât si 

CAFR, în oricare din următoarele situaţii: 

 

Art. 24, alin (2), lit. c) în cazul în care unul din 

criteriile privind buna reputație nu mai este 

îndeplinit și astfel, buna reputație este serios 

compromisă , conform reglementărilor 

ASPAAS privind buna reputație. 

 Atragem atenția asupra faptului ca proiectul 

normei de bună reputație adaugă în plus față de 

prevederile Legii nr. 162/2017 două criterii de 

bună reputație suplimentare, fără ca ASPAAS 

să aibă competența de a adăuga la lege. 

Art. 24, alin. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. 

a), se va comunica către ASPAAS o copie a 

hotărârii judecătoreşti pentru a opera retragerea 

autorizării și radierea auditorului financiar din 

Registrul public electronic. 

 Alin (1) litera a) nu exista.  Radierea din registru 

ar trebui facuta in baza unui Ordin al 

Președintelui ASPAAS 

Art. 28, alin. 3, lit. a) cerere de înscriere la 

interviu; 

 Consideram ca ar trebui sa fie un formular tip, 

anexa la prezenta norma 

Art. 25, alin. (1), lit. c) în cazul în care unul din 

criteriile privind buna reputație nu mai este 

îndeplinit și astfel, buna reputație este serios 

compromisă, conform reglementărilor 

ASPAAS privind buna reputație 

 Atragem atenția asupra faptului ca proiectul 

normei de bună reputație adaugă în plus față de 

prevederile Legii nr. 162/2017 două criterii de 

bună reputație suplimentare, fără ca ASPAAS 

să aibă competența de a adăuga la lege.     

Art. 26 Retragerea autorizării, la cererea 

auditorului financiar sau firmei de audit 

 Atragen atenția asupra faptului că retragerea 

autorizării la cererea firmei de audit nu este 

prevăzută în Legea nr. 162/2017, iar ASPAAS 

nu are competența de a adăuga la lege. 

Art. 28, alin. (3), lit. d)  dovada achitării taxei de 

înscriere la interviu ; 

 Unde anume ar trebui plătită? 
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formulate de CAFR  

Observații formulate de CAFR 

Atragem atenția asupra faptului că ASPAAS nu 

are competența de a realiza alte venituri decât 

cele prevăzute în Legea 162/2017. 

Art. 31, alin. (2) Prin excepție de la prevederile 

art. 14 alin. (1) lit. e), persoanele prevăzute la 

alin. (1), care depun declarația prevăzută la alin. 

(1) și își schimbă statutul de auditor financiar 

nonactiv, pot solicita ASPAAS, în termen de 3 

luni de la data schimbării statutului, suspendarea 

exercitării activității, care se acordă pentru o 

perioadă de până la 3 ani. 

 Atragem atentia asupra valului de suspendari cu 

care ne putem confrunta ca urmare a unei astfel 

de prevederi. 

Care mai sunt obligatiile acestor persoane pe 

parcursul perioadei de suspendare? Ar trebui 

introdus un alin. în acest sens. De câte ori pot 

solicita o astfel de suspendare? 

Art. 28, alin. (3), lit. h)      declarația pe propria 

răspundere privind respectarea condiției de bună 

reputație, conform reglementărilor ASPAAS 

privind buna reputație ; 

 Atragem atenția asupra faptului ca proiectul 

normei de bună reputație adaugă în plus față de 

prevederile Legii nr. 162/2017 două criterii de 

bună reputație suplimentare, fără ca ASPAAS 

să aibă competența de a adăuga la lege.   

Art. 29 Redobândirea autorizării, la cererea 

persoanelor juridice 

 Atragen atenția asupra faptului că redobândirea 

autorizării, la cererea persoanelor juridice este o 

activitate care nu este prevăzută în Legea nr. 

162/2017, fără ca ASPAAS să aibă competența 

de a adăuga la lege. 

Art. 31, alin. (3) Prevederile alin. (2) sunt 

aplicabile și persoanelor care au depus o cerere 

sau o declarație privind schimbarea statutului de 

auditor financiar nonactiv înainte de intrarea în 

vigoare a prezentelor norme, cu condiția să nu fi 

operat înregistrarea noului statut în registrul 

public electronic. 

Art. 31, alin. (3) Prevederile alin. (2) sunt 

aplicabile și persoanelor care au depus o cerere 

sau o declarație privind schimbarea statutului de 

auditor financiar nonactiv de la intrarea în 

vigoare a Legii 162/2017 până la intrarea în 

vigoare a prezentelor norme, cu condiția să nu fi 

operat înregistrarea noului statut în registrul 

public electronic 

Reformulat pentru a nu crea efecte retroactive 

în afara Legii 162/2017. 
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