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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 527/2007
privind denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 527/2007 privind
denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea
produselor textile, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 426 din 26 iunie 2007, se modifică după cum
urmează:
1. Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare
va avea următorul cuprins:
„Prezenta hotărâre transpune Directiva 96/74/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie
1996 privind denumirile textilelor, publicată în Jurnalul Oficial
al Comunităților Europene, seria L, nr. 32 din 3 februarie 1997,
Directiva 97/37/CE a Comisiei din 19 iunie 1997 de adaptare
la progresul tehnic a anexelor I și II la Directiva 96/74/CE a
Parlamentului European și a Consiliului privind denumirile
textilelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților
Europene, seria L, nr. 169 din 27 iunie 1997, Directiva
2004/34/CE a Comisiei din 23 martie 2004 de modificare, în
scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor I și II la
Directiva 96/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului
privind denumirile produselor textile, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 89 din 26 martie 2004,
Directiva 2006/3/CE a Comisiei din 9 ianuarie 2006 de
modificare, în scopul adaptării lor la progresul tehnic, a
anexelor I și II la Directiva 96/74/CE a Parlamentului

European și a Consiliului privind denumirile produselor textile,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 5
din 10 ianuarie 2006, Directiva 2007/3/CE a Comisiei din
2 februarie 2007 de modificare, în scopul adaptării la
progresele tehnice, a anexelor I și II la Directiva 96/74/CE a
Parlamentului European și a Consiliului privind denumirile
produselor textile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 28 din 3 februarie 2007, și Directiva
2009/121/CE a Comisiei din 14 septembrie 2009 de
modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a
anexelor I și V la Directiva 2008/121/CE a Parlamentului
European și a Consiliului privind denumirile fibrelor textile,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,
nr. 242 din 15 septembrie 2009.”
2. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu
anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 527/2007 privind
denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea
produselor textile, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 426 din 26 iunie 2007, cu modificările aduse prin
prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Președintele Autorității Naționale
pentru Protecția Consumatorilor,
Constantin Cerbulescu
București, 20 octombrie 2010.
Nr. 1.070.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 527/2007)

TA B E L U L F I B R E L O R T E X T I L E
Nr.
crt.

Denumirea

1. Lână1
2. Alpaca, lamă, cămilă,
cașmir, mohair, angora,
vigonie, iac, guanaco,
cașgora, castor, vidră,
precedată sau nu de
denumirea „lână” sau „păr”

Descrierea fibrelor

Fibră din cojocul oilor și mieilor (Ovis aries)
Părul de la următoarele animale: alpaca, lamă, cămilă, capră, capră angora, iepure angora,
vigonie, iac, guanaco, capră de cașgora (încrucișarea dintre capra de cașmir și capra de
angora), castor, vidră
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Nr.
crt.

Denumirea

3

Descrierea fibrelor

3. Păr de animal sau de cal,
Păr de la diferite animale, altele decât cele prevăzute la nr. crt. 1 și 2
cu sau fără indicarea
speciei animale (de
exemplu, păr de bovine, de
capră, părul de cal)
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mătase
Bumbac
Capoc
In
Cânepă
Iută

Fibră provenind exclusiv de la insectele sericigene
Fibră provenind de la capsulele de bumbac (Gossypium)
Fibră provenind din interiorul fructului de capoc (Ceiba pentandra)
Fibră provenind din tulpina de in (Limnum utilissimum)
Fibră provenind din tulpina de cânepă (Cannabis sativa)
Fibre provenind din tulpina de Corchorus olitorius și din Chorcorus capsularis. În sensul
prezentei hotărâri, sunt asimilate iutei fibrele liberiene provenind de la: Hibiscus
cannabinus, Hibiscus sabdarifa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

Abacă
Alfa
Cocos
Drob (grozamă)
Ramie
Sisal
Sunn
Henequen
Maguey
Acetat

Fibră provenind de la frunza de Musa textilis
Fibră provenind de la frunza de Stipa tenacissima
Fibră provenind de la fructul Cocos nucifera
Fibră provenind din tulpini de Cytisus scoparius și de Spartium junceum
Fibră provenind din tulpina de Boehmeria nivea și de la Boehmeria tenacissima
Fibră provenind de la frunza de Agave Sisalana
Fibră provenind din tulpina de Crotalaria juncea
Fibră provenind din tulpina de Agave Fourcroydes
Fibră provenind din tulpina de Agave Cantala
Fibră de acetat de celuloză unde maximum 92% și minimum 74% din grupele hidroxil sunt
acetilate

20. Alginat
21. Cupro
22. Modal

Fibră obținută provenită de la sărurile metalice ale acidului alginic
Fibră de celuloză regenerată obținută prin procedeul cupro-amoniacal
Fibră de celuloză regenerată obținută prin intermediul unui procedeu de viscoză modificat,
având o forță de rupere ridicată și un modul în stare umedă ridicat. Forța de rupere (BC)
după condiționare și forța (BM) necesară pentru producerea unei alungiri de 5% în stare
umedă sunt după cum urmează:
BC (CN) ≥ 1,3 √T + 2T
BM (CN) ≥ 0,5 √T,
în care T este densitatea medie pe unitatea de lungime în dtex

23. Proteinică

Fibre obținute plecând de la substanțele proteinice naturale regenerate și stabilizate sub
acțiunea agenților chimici

24. Triacetat
25. Viscoză

Fibră de acetat de celuloză unde minimum 92% din grupele hidroxil sunt acetilate
Fibră de celuloză regenerată obținută prin procedeul viscoză pentru filamente și pentru fibre
discontinue

26. Acrilică
27. Clorofibră

Fibră formată din macromolecule lineare având în lanț cel puțin 85% acrilonitril
Fibră formată din macromolecule liniare prezentând în lanț mai mult de 50% din masa
totală, unități monomerice de clorură de vinil sau clorură de viniliden

28. Fluorofibră
29. Modacrilică

Fibră formată din macromolecule liniare obținute din monomeri alifatici fluorocarbonați
Fibră formată din macromolecule liniare conținând în lanțul lor minimum 50% și maximum
85% din masa totală unități acrilonitrilice

30. Poliamidă sau nailon

Fibră formată din macromolecule lineare de sinteză conținând în lanț grupări amidice care
se repetă, din care minimum 85% se leagă la unități alifatice sau cicloalifatice

31. Aramidă

Fibră constituită din macromolecule liniare de sinteză formate din grupe aromatice legate
prin grupări amidă sau imidă, din care minimum 85% se leagă direct la două inele
aromatice, numărul de grupări imidice, în cazul în care acestea există, neputând să
depășească numărul de grupări amidice

32. Poliimidă

Fibră formată din macromolecule liniare de sinteză conținând în lanț unități imidice care se
repetă
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Denumirea

Descrierea fibrelor

33. Lyocell

Fibră de celuloză regenerată obținută prin dizolvare și printr-un proces de filare cu solvent
organic2, fără formare de derivați

34. Polilactidă

Fibră formată din macromolecule liniare care prezintă în lanțul lor minimum 85% (din masă)
unități de esteri ai acidului lactic obținuți din zaharuri naturale și care are o temperatură de
topire de cel puțin 135°C

35. Poliester

Fibră formată din macromolecule liniare conținând în lanț minimum 85% ester al unui diol cu
acidul tereftalic

36. Polietilenă

Fibră formată din macromolecule liniare de hidrocarburi alifatice saturate nesubstituite

37. Polipropilenă

Fibră formată din macromolecule liniare de hidrocarburi alifatice saturate, unde un atom de
carbon din 2 se leagă la o grupare metil în poziție izotactică, și fără altă substituție

38. Policarbamidă

Fibră formată din macromolecule liniare conținând în lanț grupe funcționale ureilenă
(NH-CO-NH), care se repetă

39. Poliuretan

Fibră formată din macromolecule liniare constituite din lanțuri cu grupe funcționale uretan

40. Vinilică

Fibră formată din macromolecule liniare al căror lanț este constituit din alcool polivinilic cu
diferite grade de acetilare

41. Trivinilică

Fibră formată din terpolimer de acrilonitril, dintr-un monomer vinilic clorurat și dintr-un al
treilea monomer vinilic, dar niciunul să nu depășească 50% din masa totală

42. Elastodienă

Elastofibră constituită fie din poliizopren natural sau sintetic, fie din una ori mai multe diene
polimerizate cu sau fără unul ori mai mulți monomeri vinilici, care, alungită sub o forță de
tracțiune până la de 3 ori lungimea inițială, revine rapid și în mod substanțial la această
lungime, de îndată ce forța de tracțiune încetează să mai fie aplicată

43. Elastan

Elastofibră constituită din poliuretan segmentat cel puțin 85% din masă, care, alungită sub o
forță de tracțiune până la de 3 ori lungimea sa inițială, revine rapid și în mod substanțial la
această lungime, de îndată ce forța de tracțiune încetează să mai fie aplicată

44. Sticlă textilă

Fibră constituită din sticlă

45. Denumire corespunzând
Fibre obținute din amestecuri de materiale sau materiale noi, altele decât cele prezentate
materialului din care sunt
mai sus
compuse fibrele, de
exemplu din: metal
(metalic, metalizat), azbest,
hârtie (din hârtie),
precedată ori nu de
cuvântul „fir” sau „fibră”
46. Elastomultiester

Fibră obținută prin interacțiunea chimică a două sau mai multe macromolecule liniare
distincte, în două ori mai multe faze distincte (niciuna dintre ele să nu depășească 85% din
masă), care conțin ca unitate funcțională dominantă grupuri esterice (cel puțin 85%) și care,
alungită sub o forță de tracțiune până ce atinge o dată și jumătate lungimea inițială, revine
rapid și substanțial la această lungime, de îndată ce forța de tracțiune încetează să mai fie
aplicată

47. Elastolefină

Fibră compusă din cel puțin 95% (din masă) macromolecule parțial reticulate, formate din
etilenă și cel puțin o altă olefină, și care, alungită sub o forță de tracțiune până când atinge
o dată și jumătate lungimea inițială, revine rapid și substanțial la această lungime, de îndată
ce forța de tracțiune încetează să mai fie aplicată

48. Melamină

Fibră formată în proporție de cel puțin 85% din masă de macromolecule reticulate alcătuite
din derivați ai melaminei

1 Denumirea „lână” de la nr. crt. 1 poate, de asemenea, să fie utilizată pentru a indica un amestec de fibre provenind de la cojoc de oaie și tipuri de păr
indicate la nr. crt. 2, coloana a treia.
Această prevedere se aplică produselor textile prevăzute la art. 4 și 5 din hotărâre, precum și celor prevăzute la art. 6 din hotărâre, în măsura în care
acestea din urmă sunt parțial compuse din fibrele prevăzute la nr. crt. 1 și 2.
2 Prin solvent organic se înțelege în esență un amestec de produse chimice organice și apă.
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 527/2007)

REPRIZE CONVENȚIONALE

folosite la calculul masei fibrelor conținute de un produs textil
Numerele
fibrelor

1—2

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

Fibre

Lână și păr
— fibre pieptănate
— fibre cardate
Păr
— fibre pieptănate
— fibre cardate
Păr de cal
— fibre pieptănate
— fibre cardate
Mătase
Bumbac
— fibre pieptănate
— fibre cardate
Capoc
In
Cânepă
Iută
Abacă
Alfa
Cocos
Drob (grozamă)
Ramie (fibră înălbită)
Sisal
Sunn
Henequen
Maguey
Acetat
Alginat
Cupro
Modal
Proteinică
Triacetat
Viscoză
Acrilică
Clorofibră
Fluorofibră
Modacrilică
Poliamidă sau nailon
— fibră discontinuă
— filament
Aramidă
Poliimidă
Lyocell
Polilactidă
Poliester
— fibră discontinuă
— filament

Procent

18,25
17,001
18,25
17,001
16,00
15,00
11,00
8,50
10,50
10,90
12,00
12,00
17,00
14,00
14,00
13,00
14,00
8,50
14,00
12,00
14,00
14,00
9,00
20,00
13,00
13,00
17,00
7,00
13,00
2,00
2,00
0,00
2,00
6,25
5,75
8,00
3,50
13,00
1,50
1,50
1,50
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Numerele
fibrelor

Fibre

Procent

36

Polietilenă

1,50

37

Polipropilenă

2,00

38

Policarbamidă

2,00

39

Poliuretan
— fibră discontinuă

3,50

— filament

3,00

40

Vinilică

5,00

41

Trivinilică

3,00

42

Elastodienă

1,00

43

Elastan

1,50

44

Sticlă textilă

45

— de un diametru mediu superior 5 ųm

2,00

— de un diametru egal sau inferior 5 ųm

3,00

Fibră metalică

2,00

Fibră metalizată

2,00

Azbest

2,00

Fir din hârtie

13,75

46

Elastomultiester

1,50

47

Elastolefină

1,50

48

Melamină

7,00

1 Procentul convențional de 17% este aplicat în cazurile în care nu este posibil să se stabilească dacă produsul textil conținând
lână și blană aparține ciclului de periat sau dărăcit.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și
regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie
2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. Descrierea tehnică și valorile de inventar ale bunurilor
imobile înregistrate la pozițiile MFP nr. 33711 și nr. 144777

se modifică, conform anexei nr. 1, ca urmare a efectuării
unor lucrări de investiții care au fost puse în funcțiune.
2. Descrierea tehnică și valorile de inventar ale bunurilor
imobile înregistrate la pozițiile MF nr. 33595 și nr. 33709 se
modifică, conform anexei nr. 2, ca urmare a efectuării
lucrărilor de cadastru și înscriere în cartea funciară.
Art. II. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 3 noiembrie 2010.
Nr. 1.098.
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ANEXA Nr. 1

Majorări ale valorii bunurilor cuprinse în inventar ca urmare a unor lucrări de investiții puse în funcțiune
1. Ordonator principal de credite

13633330

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

11087755

Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” — S.A.
Constanța

2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți
naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal

Număr
M.F.P.

Valoare
de inventar
(lei)

Denumire

Descriere tehnică (pe scurt)

33711

Șenal, diguri, consolidări, drumuri de
exploatare, km 8 + 000—km 14 + 815,
mal stâng + mal drept,
C.P.A.M.N.
nr. cad. 1297;
nr. cad. 2519;
nr. cad. 2528

Șenal: L = 6.815 m; l = 47 m—50 m;
Tip de protecție: — saltea de fascine și prism de
anrocamente, în secțiunea udată, km 8 + 000—km 10
+ 300;
— pereu din piatră brută în zona valurilor; km 8 +
000—km 10 + 300;
— caroiaje și însămânțări între cotele + 9 m—+ 10 m,
km 8 + 000—km 10 + 300;
— ziduri de trecere, km 10 + 300—km 12 + 020;
— ziduri de căptușire, km 12 + 020—km 14 + 815;
Drumuri pe bancheta de cota + 10 m:
— mal stâng: L = 6.815 m; l = 6,50 m;
— mal drept: L = 6.815 m.; l = 6,50 m;
— apărări și consolidări maluri

20.090.924

144777

Consolidări taluzuri — drumuri de
acces pe taluz cota + 10 m. A1—A12;
Podețe dalate, tubulare; șanțuri și
rigole pe diferite cote; caroiaje, drenuri,
gabioane, plase ancorate torcretate, cu
ochiuri, mască, cordon drenat;
descărcători; rigole ranforsate, ranforti,
consolidări cu cadre prefabricate, cu
ziduri de beton, cu căsoaie; pilaștri;
mal stâng + mal drept,
km 40 + 000—km 61 + 597, C.D.M.N.
nr. cad. 13199;
nr. cad. 2138;
nr. cad. 1893;
nr. cad. 1232;
nr. cad. 10125;
nr. cad. 1779;

L = 43,194 m

40.606.016

ANEXA Nr. 2

Descrierea tehnică și majorări ale valorii bunurilor cuprinse în inventar ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru
și înscriere în cartea funciară
1. Ordonator principal de credite

13633330

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

11087755

Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” — S.A.
Constanța

2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți
naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal
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Denumire

TERENURI AFERENTE CANALULUI
DUNĂRE—MAREA
NEAGRĂ,
INCLUSIV ZONELE DE SIGURANȚĂ

Descriere tehnică (pe scurt)

Suprafața totală: 21.587.784,54 mp, din care:

1. Ter. adm. Cernavodă: S = 2.024.273,00 mp; Val. =
33.890.378,6 lei; nr. cad. 1272; înscris în CF nr. 4619
2. Ter. adm. Saligny: S = 1.784.694,00 mp; Val. =
9.561.391,0 lei; nr. cad. 959; înscris în CF nr. 4864
3. Ter. adm. Mircea Vodă: S = 1.523.163,00 mp; Val. =
10.200.318 lei; nr. cad. 1235; înscris în CF nr. 4863
4. Ter. adm. Medgidia: S = 2.291.353,00 mp; Val. =
23.017.099,2 lei; nr. cad. 2744; înscris în CF nr. 12149
5. Ter. adm. Medgidia — drum acces nr. 2 port; S =
10.838 mp; Val. = 108.921,90; nr. cad. 10900; înscris
în CF nr. 5528
6. Ter. adm. Castelu: S = 392.723,00 mp; Val. =
2.103.989,9 lei; nr. cad. 715; înscris în CF nr. 10516
7. Ter. adm. Poarta Albă: S = 1.404.356,87 mp; Val. =
14.107.045,6 lei; nr. cad. 1321; înscris în CF nr. 10519
8. Ter. adm. Basarabi: S = 1.376.753,19 mp; Val. =
13.829.761,1 lei; nr. cad. 1779; înscris în CF nr. 15308
9. Ter. adm. Valul lui Traian: S = 990.506,26 mp; Val. =
16.594.808,7 lei; nr. cad. 1893; înscris în CF nr. 54416
10. Ter. adm. Cumpăna: S = 3.194.955,21 mp; Val. =
64.187.928,2 lei; nr. cad. 2138; înscris în CF nr. 51154
11. Ter. adm. Bărăganu: S = 172.619,00 mp; Val. =
751.396,7 lei; nr. cad. 10125; înscris în CF nr. 15640
12. Ter. adm. Topraisar: S = 257.728,88 mp; Val. =
862.979,4 lei; nr. cad. 1232; înscris în CF nr. 2924
13. Ter. adm. Agigea: S = 3.466.161,00 mp; Val. =
89.371.431,9 lei; nr. cad. 13199; înscris în CF
nr. 66537
14. Ter. adm. Basarabi — drum acces radioreleu: S =
1.808 mp; Val. = 16.345,5 lei; nr. cad. 10078; înscris în
CF nr. 9316
15. Ter. adm. Cumpăna — depozit pam. „b” ms: S =
1.014.807,777 mp; Val. = 20.387.894,0 lei; nr. cad.
2137; înscris în CF nr. 51155
16. Ter. adm. Cumpăna depozit pam. „c + d” ms: S =
938.071,13 mp; Val. = 18.846.224,2 lei; nr. cad. 2179;
înscris în CF nr. 8334
17. Ter. adm. Topraisar — depozit pam. „f1” md:
S=108.895,76 mp; Val. = 364.626,6 lei; nr. cad. 1169;
înscris în CF nr. 15350
18. Ter. adm. Topraisar — depozit pam. „f2” md: S =
77.490,47 mp; Val. = 259.469,1 lei; nr. cad. 1170;
înscris în CF nr. 15349
19. Ter. adm. Agigea = depozit pam. „Agigea” ms: S =
45.033,00 mp; Val. = 1.161.071,4 lei; nr. cad. 10209;
înscris în CF nr. 9325

Valoare
de inventar
(lei)
332.812.314
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Număr
M.F.

Denumire

Descriere tehnică (pe scurt)
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Valoare
de inventar
(lei)

20. Ter. adm. Agigea = depozit pam. „g” md: S =
511.554,00 mp; Val. = 13.189.233,1 lei; nr. cad. 10195;
înscris în CF nr. 9333
33709

TERENURI AFERENTE CANALULUI
POARTA
ALBĂ
—
MIDIA,
NĂVODARI, INCLUSIV ZONELE DE
SIGURANȚĂ

Suprafața totală: 9.836.870,02 mp, din care:
1. Ter. adm. Poarta Albă: S = 2.017.759,63 mp; Val. =
20.268.799,0 lei; nr. cad. 1297; înscris în CF nr. 4865
2. Ter. adm. Ovidiu 1: S = 1.892,0 mp; Val. = 44.346,2 lei;
nr. cad. 2519; înscris în CF nr. 54409
3. Ter. adm. Ovidiu 2: S=2.384.514,0 mp; Val. =
55.890.146,7 lei; nr. cad. 2528; înscris în CF nr. 54399
4. Ter. adm. Lumina: S = 362.150,0 mp; Val. =
8.488.361,4 lei; nr. cad. 1807; înscris în CF nr. 54412
5. Ter. adm. Năvodari: S = 3.836.603,36 mp; Val. =
64.218.949,9 lei; nr. cad. 2486; înscris în CF nr. 12948
6. Ter. adm. Năvodari — drum acces 1: S = 1.713,03 mp;
Val. = 11.471,8 lei; nr. cad. 2472; înscris în CF nr. 8331
7. Ter. adm. Năvodari — drum acces 2: S = 4.732,25
mp; Val. = 31.690,9 lei; nr. cad. 2473; înscris în CF nr.
8328
8. Ter. adm. Corbu — drum acces: S = 6.241,93 mp;
Val. = 54.341,2 lei; nr. cad. 2137; înscris în CF nr. 8315
9. Ter. adm. Corbu 1: S = 1.572,56 mp; Val. = 18.429,5 lei;
nr. cad. 2138; înscris în CF nr. 8322
10. Ter. adm. Corbu 2: S=12.843,38 mp; Val. =
150.516,7 lei; nr. cad. 2141; înscris în CF nr. 8324
11. Ter. adm. Corbu 3: S = 1.648,62 mp; Val. =
19.320,8 lei ; nr. cad. 2139; înscris în CF nr. 8309
12. Ter. adm. Corbu 4: S = 1.148,97 mp; Val. =
13.465,2 lei; nr. cad. 2140; înscris în CF nr. 8318
13. Ter. adm. Poarta Albă — depozit pam. „D1” md: S =
362.917,35 mp; Val. = 3.645.577,4 lei; nr. cad. 1296;
înscris în CF nr. 4862
14. Ter. adm. Poarta Albă — depozit pam. „D2/1” md: S =
232.574,94 mp; Val. = 2.336.261,8 lei; nr. cad. 1295; înscris
în CF nr. 4860
15. Ter. adm. Poarta Albă — depozit pam. „D2A” ms: S =
152.958,00 mp; Val. = 1.536.498,3 lei; nr. cad. 1322;
înscris în CF nr. 13420
16. Ter. adm. Ovidiu — depozit pam. „D4” ms: S =
275.600,00 mp; Val. = 6.459.733,3 lei; nr. cad. 2518;
înscris în CF nr. 54403
17. Ter. adm. Ovidiu — depozit pam. „D5” md: S =
64.000,0 mp; Val. = 1.500.083,2 lei; nr. cad. 2520;
înscris în CF nr. 54406
18. Ter. adm. Lumina — depozit pam. „D6” ms: S =
116.000,0 mp; Val. = 2.641.217,9 lei; nr. cad. 1810;
înscris în CF nr. 15303

167.329.211
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unor părți din imobile aflate
în domeniul public al statului din administrarea
Ministerului Apărării Naționale în administrarea
Ministerului Administrației și Internelor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1)
și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea unor părți din imobile aflate în domeniul
public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naționale
în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru implementarea
Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1
se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de ce mult
60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 3 noiembrie 2010.
Nr. 1.102.

ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale unor părți de imobile pentru care se schimbă titularul dreptului de administrare

Codul de clasificare din inventarul bunurilor
aflate în administrarea Ministerului Apărării
Naționale care alcătuiesc domeniul public
al statului

Locul unde este situat
Persoana juridică de la
imobilul care se
care se transmite imobilul
transmite

Persoana juridică la
care se transmite
imobilul

1.

Municipiul
Reșița, str.
Lupac, județul
Caraș-Severin

Statul român,
din administrarea
Ministerului
Apărării Naționale

Statul român,
în administrarea
Ministerului
Administrației
și Internelor

— imobil 2905 — parțial
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 103544
— valoare de inventar 656,61 lei

Suprafața totală
a terenului = 225 m2

2.

Comuna
Adamclisi, județul
Constanța

Statul român,
din administrarea
Ministerului
Apărării Naționale

Statul român,
în administrarea
Ministerului
Administrației
și Internelor

— imobil 2920 — parțial
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 107057
— valoare de inventar 3.559,5 lei

Suprafața totală
a terenului = 225 m2

Nr.
crt.

Caracteristicile tehnice
ale imobilului
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A C TE A L E C AMEREI AUDITO RI LO R FI NANCI ARI DI N RO M Â N I A
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari și a firmelor de audit
din alte state membre ale Uniunii Europene și din terțe țări
În temeiul prevederilor:
— art. 6 alin. (3) și art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 24 și 26 din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 24 iunie 2010, h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — Se adoptă Normele privind aprobarea auditorilor
financiari și a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii
Europene și din terțe țări, prezentate în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Departamentul de admitere, pregătire continuă și
stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Ion Mihăilescu
Baia Mare, 24 iunie 2010.
Nr. 164.
ANEXĂ

NORME

privind aprobarea auditorilor financiari și a firmelor de audit din alte state membre
ale Uniunii Europene și din terțe țări
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — Prevederile prezentelor norme se aplică
persoanelor fizice și juridice care posedă o calificare
profesională în audit financiar, atribuită de alt stat membru al
Uniunii Europene sau de o terță țară, în acord cu reglementările
specifice din acel stat, și care doresc să exercite această
profesie în România.
Art. 2. — Exercitarea în România a profesiei de auditor
financiar se realizează în condițiile prevăzute în Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit
financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
și potrivit prezentelor norme.
Art. 3. — Autoritatea competentă responsabilă pentru
aprobarea auditorilor financiari și a firmelor de audit din alte state
membre ale Uniunii Europene, precum și din terțe țări este
Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în
continuare Camera.
CAPITOLUL II
Aprobarea auditorilor financiari din alte state membre
ale Uniunii Europene
Art. 4. — (1) Camera aprobă auditorii financiari care au fost
autorizați în alt stat membru al Uniunii Europene și care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
A. Persoana fizică
a) posedă o calificare profesională în audit financiar atribuită
de alt stat membru al Uniunii Europene în acord cu
reglementările specifice din acel stat;

b) a fost pentru cel puțin 3 ani auditor independent sau a
prestat activitatea de audit financiar în calitate de angajat,
asociat, acționar al unei societăți ori al unui grup de societăți
care are în obiectul de activitate auditul financiar;
c) satisface cerințele Codului de etică profesională al
Federației Internaționale a Contabililor (IFAC);
d) face dovada că posedă cunoștințele necesare pentru
desfășurarea activității de audit financiar în România, prin
susținerea unui test în limba română, care include cunoștințe
din legislația românească, în măsura în care acestea sunt
relevante pentru auditul financiar.
B. Persoana juridică
a) este membră a unui organism profesional cu atribuții în
domeniul auditului financiar în respectivul stat membru al Uniunii
Europene;
b) persoanele fizice care efectuează auditul financiar în
numele firmei de audit trebuie să fie aprobate ca auditori
financiari de Cameră și să aibă o bună reputație;
c) majoritatea drepturilor de vot trebuie să fie deținută de
firme de audit care sunt autorizate în orice stat membru al
Uniunii Europene sau de persoane fizice care sunt aprobate de
Cameră;
d) majoritatea membrilor organului administrativ sau de
conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie să
fie reprezentată de firme de audit care sunt autorizate în orice
stat membru al Uniunii Europene sau de persoane fizice care
sunt aprobate de Cameră;
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e) firma de audit trebuie să aibă o bună reputație.
(2) Prezentele norme se aplică persoanelor fizice și juridice
străine, precum și celor române care au dobândit calitatea de
auditor financiar atribuită de alt stat membru al Uniunii Europene
în acord cu reglementările specifice din acel stat.
Art. 5. — (1) Persoana fizică care solicită să îi fie aprobată
autorizarea ca auditor financiar în România potrivit prezentelor
norme trebuie să depună la sediul Camerei un dosar care va
conține următoarele documente:
a) cerere-tip pentru aprobarea calității de auditor financiar,
conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte
integrantă din prezentele norme;
b) copie de pe pașaport sau alt act de identitate;
c) copie de pe certificatul/diploma sau alte acte oficiale care
atestă calitatea de membru al unui organism profesional
membru al unui stat al Uniunii Europene;
d) scrisoare de recomandare de la organismul profesional
autorizat al cărui membru este, cu precizarea următoarelor
elemente:
— calitatea de membru pe care o deține la data emiterii
scrisorii, că are o bună reputație profesională și că nu a primit
nicio sancțiune disciplinară rămasă definitivă de la organismul
profesional respectiv;
— faptul că respectivul organism profesional reglementează
activitatea de audit financiar în statul membru al Uniunii
Europene și a adoptat și supraveghează respectarea cerințelor
Codului de etică profesională al IFAC;
e) scrisoare de confirmare din partea organismului
profesional care să ateste dreptul candidatului de a desfășura
activitatea de audit statutar în statul membru respectiv;
f) curriculum vitae care să ateste cei 3 ani de experiență în
activitatea de audit financiar;
g) 3 fotografii tip legitimație (3/4);
h) copie de pe documentul care atestă achitarea taxei de
înscriere la interviul-test;
i) cazier judiciar în termenul legal de valabilitate.
(2) Taxa de înscriere la testul de aptitudini se stabilește prin
hotărâre a Consiliului Camerei.
Art. 6. — (1) Persoana juridică care solicită să îi fie aprobată
autorizarea ca firmă de audit în România potrivit prezentelor
norme trebuie să depună la sediul Camerei un dosar care va
conține următoarele documente:
a) cerere-tip pentru aprobarea ca firmă de audit în România,
conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte
integrantă din prezentele norme;
b) copie de pe autorizația/diploma sau alte acte oficiale care
atestă calitatea de membru al unui organism profesional
membru al unui stat al Uniunii Europene;
c) scrisoare de recomandare de la organismul profesional
autorizat al cărui membru este, cu precizarea următoarelor
elemente:
— calitatea de membru pe care o deține la data emiterii
scrisorii, că are o bună reputație profesională și nu a primit nicio
sancțiune disciplinară rămasă definitivă de la organismul
profesional respectiv;
— faptul că respectivul organism profesional reglementează
activitatea de audit financiar în statul membru și a adoptat și
supraveghează respectarea cerințelor Codului de etică
profesională al IFAC;

d) scrisoare de confirmare din partea organismului
profesional care să ateste dreptul firmei de audit de a desfășura
activitatea de audit statutar în statul membru respectiv;
e) copie de pe actul constitutiv sau alte acte oficiale care
atestă structura organului administrativ sau de conducere al
firmei de audit, precum și modul de repartizare a drepturilor de
vot în cadrul acesteia;
f) lista cu persoanele fizice care efectuează auditul financiar
în numele firmei de audit;
g) copie de pe documentul care atestă achitarea tarifului de
înscriere.
(2) Tariful de înscriere se va stabili prin hotărâre a Consiliului
Camerei.
Art. 7. — Documentele prevăzute la art. 5 și 6 trebuie să fie
însoțite de traducerea în limba română, legalizată de un notar
public din România.
Art. 8. — Camera poate solicita autorităților competente din
statul membru al Uniunii Europene confirmarea autenticității
oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 5 și 6.
Art. 9. — (1) Pentru persoane fizice și juridice, Departamentul
de admitere, pregătire continuă și stagiari verifică dosarele
depuse și notifică solicitanților, în termen de 30 de zile de la data
depunerii acestora, dacă documentele înaintate sunt
corespunzătoare sau nu.
(2) În cazul în care documentele depuse nu sunt
corespunzătoare, termenul pentru completarea dosarului este
de cel mult 15 zile de la data primirii notificării prevăzute la
alin. (1).
(3) Dacă dosarul nu a fost completat în termenul prevăzut la
alin. (2), cererea este considerată respinsă, iar Departamentul
de admitere, pregătire continuă și stagiari comunică solicitantului
această situație.
(4) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) și (3) se face
de către Departamentul de admitere, pregătire continuă și
stagiari, prin notă scrisă, care se anexează la dosarul
solicitantului.
Art. 10. — (1) Solicitanții, persoane fizice, a căror
documentație este completă vor susține un test de aptitudini,
organizat de către Cameră, conform programei stabilite de
comisia de examinare și comunicate solicitanților de către
Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari. Testul
de aptitudini va fi susținut în limba română, iar rezultatele vor fi
disponibile la sediul Camerei și se vor publica, totodată, pe
site-ul acesteia.
(2) Testul de aptitudini se organizează de două ori pe an, în
lunile iunie și noiembrie ale fiecărui an.
(3) Persoanele declarate admise la testul de aptitudini
organizat de către Cameră vor fi autorizate prin hotărâre a
Consiliului Camerei.
(4) Solicitanții, persoane juridice, care au dosarul complet vor
fi autorizați prin hotărâre a Consiliului Camerei.
Art. 11. — (1) Persoanele fizice și juridice cărora li s-a
aprobat autorizarea ca auditori financiari în România vor primi
din partea Departamentului de admitere, pregătire continuă și
stagiari o adeverință de autorizare provizorie.
(2) Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari
va trimite lista persoanelor fizice și juridice aprobate Consiliului
pentru supravegherea publică a activității de audit statutar
(CSPAAS), în vederea aprobării acestora ca auditori statutari,
respectiv firme de audit.
(3) Persoanele fizice și juridice aprobate de Cameră și de
CSPAAS se vor adresa Departamentului de servicii pentru
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membri în vederea înregistrării în Registrul public și a eliberării
autorizației de membru al Camerei.
Art. 12. — (1) Camera poate aproba auditori financiari dintr-un
alt stat membru al Uniunii Europene în baza unui protocol privind
recunoașterea reciprocă a membrilor profesiei încheiat cu
organismul profesional din acel stat.
(2) Protocolul privind recunoașterea reciprocă a membrilor
profesiei încheiat între Cameră și un organism profesional dintr-un
alt stat membru al Uniunii Europene va cuprinde cerințele
prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și
cerințele Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind
auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor
financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Protocolul privind recunoașterea reciprocă a membrilor
profesiei încheiat între Cameră și un organism profesional dintr-un
alt stat membru al Uniunii Europene va fi avizat de către
CSPAAS.
CAPITOLUL III
Aprobarea auditorilor financiari din terțe țări
Art. 13. — (1) Camera poate aproba auditori financiari dintr-o
terță țară în baza unui protocol privind recunoașterea reciprocă
a membrilor profesiei.
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(2) Protocolul privind recunoașterea reciprocă a membrilor
profesiei încheiat între Cameră și un organism profesional dintr-o
terță țară va cuprinde cerințele prevăzute de Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cerințele Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Protocolul privind recunoașterea reciprocă a membrilor
profesiei încheiat între Cameră și un organism profesional dintr-o
terță țară va fi avizat de către CSPAAS.
CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 14. — Prezentele norme se aplică începând cu data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 15. — La data intrării în vigoare a prezentelor norme,
Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
România nr. 42/2005 pentru aprobarea Normelor privind
atribuirea calității și a dreptului de exercitare a profesiei de
auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare
profesională în audit financiar sau profesii asimilate acestuia,
atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel
stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305
din 12 aprilie 2005, se abrogă.

ANEXA Nr. 1
la norme

CERERE

pentru acordarea calității de auditor financiar
— model —
Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., născut(ă) la data de ................ în localitatea/județul ................................,
cu domiciliul în ...................., str. .................................. nr. ..........., bl. ......., sc. ....., ap. ................, județul .................., telefon (fix,
mobil) ..............................................., adresa de corespondență ........................................................., e-mail ...................................,
legitimat(ă) cu buletin/carte de identitate/pașaport seria ............... nr. ................, eliberat/eliberată de ..............................................
la data de .................., cod numeric personal ........................................, persoană de contact .........................., telefon ..................,
solicit atribuirea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.
Anexez următoarele documente:
• copie de pe pașaport sau alt act de identitate;
• copie de pe certificatul/diploma sau alte acte oficiale care atestă calitatea de membru al unui organism profesional
membru al unui stat al Uniunii Europene;
• scrisoare de recomandare de la organismul profesional autorizat al cărui membru sunt, cu precizarea următoarelor
elemente:
— calitatea de membru pe care o dețin la data emiterii scrisorii, că am o bună reputație profesională și nu am primit nicio
sancțiune disciplinară rămasă definitivă de la organismul profesional respectiv;
— faptul că respectivul organism profesional reglementează activitatea de audit financiar în statul membru al Uniunii
Europene și a adoptat și supraveghează respectarea cerințelor Codului de etică profesională al Federației Internaționale
a Contabililor;
• scrisoare de confirmare din partea organismului profesional care să ateste dreptul de a-mi desfășura activitatea de audit
statutar în statul membru respectiv;
• curriculum vitae care să ateste cei 3 ani de experiență în activitatea de audit financiar;
• 3 fotografii tip legitimație (3/4);
• copie de pe documentul care atestă achitarea taxei de înscriere la interviul-test;
• cazier judiciar în termenul legal de valabilitate.
Data
............................

Semnătura
....................................
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ANEXA Nr. 2
la norme

CERERE

pentru aprobarea ca firmă de audit în România
— model —
Societatea .............................................................................................., cu sediul în localitatea ........................................,
str. ...................................... nr. .........., bl. ....., sc. .........., et. ....., ap. ..., județul............................, având codul unic de
înregistrare...................., numărul de ordine în registrul comerțului ..............., reprezentată prin domnul/doamna ..........................,
în calitate de ................................................................, născut/ă la data de ............. în localitatea/județul ............................., cu
domiciliul în ......................................., str. .................nr. ............, bl. ......., sc. ......, ap. ............... județul ................................, telefon
(fix, mobil) ............................................, e-mail ........................................................, legitimat/ă cu buletin/carte de identitate/pașaport
seria ..... nr. .............., eliberat/eliberată de .................... la data de ....................., cod numeric personal ..............................................,
solicit aprobarea ca firmă de audit în România.
Anexez următoarele documente:
• copie de pe autorizația/diploma sau alte acte oficiale care atestă calitatea de membru al unui organism profesional
membru al unui stat al Uniunii Europene;
• scrisoare de recomandare de la organismul profesional autorizat al cărui membru este firma de audit, cu precizarea
următoarelor elemente:
— calitatea de membru pe care firma de audit o deține la data emiterii scrisorii, că are o bună reputație profesională și
nu a primit nicio sancțiune disciplinară rămasă definitivă de la organismul profesional respectiv;
— faptul că respectivul organism profesional reglementează activitatea de audit financiar în statul membru și a adoptat
și supraveghează respectarea cerințelor Codului de etică profesională al Federației Internaționale a Contabililor;
• scrisoare de confirmare din partea organismului profesional care să ateste dreptul firmei de audit de a desfășura
activitatea de audit statutar în statul membru respectiv;
• copie de pe actul constitutiv sau alte acte oficiale care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei
de audit, precum și modul de repartizare a drepturilor de vot în cadrul acesteia;
• lista cu persoanele fizice care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit;
• copie de pe documentul care atestă achitarea tarifului de înscriere.

Data
............................

Semnătura
....................................

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea firmelor de audit
În temeiul prevederilor:
— art. 6 alin. (3) și art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 24 și 26 din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 983/2004,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din 24 iunie 2010, h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — Se aprobă Normele privind autorizarea firmelor de
audit, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. — Departamentul de admitere, pregătire continuă

și stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 3. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Ion Mihăilescu
Baia Mare, 24 iunie 2010.
Nr. 165.
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ANEXĂ

NORME

privind autorizarea firmelor de audit
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — Prezentele norme stabilesc cadrul legislativ privind
autorizarea firmelor de audit la Camera Auditorilor Financiari din
România, în conformitate cu prevederile reglementărilor în
vigoare.
Art. 2. — Autoritatea competentă responsabilă pentru
autorizarea firmelor de audit este Camera Auditorilor Financiari
din România, denumită în continuare Camera.
Art. 3. — Responsabilitatea finală pentru aprobarea firmelor
de audit revine organismului de supraveghere publică.
Art. 4. — În contextul prezentelor norme, firma de audit este
persoana juridică sau orice altă entitate, indiferent de forma
juridică a acesteia, care este autorizată de autoritatea
competentă, respectiv Camera, să efectueze audit financiar.
CAPITOLUL II
Autorizarea firmelor de audit
Art. 5. — (1) Camera poate autoriza ca firme de audit doar
entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) persoanele fizice care efectuează auditul financiar în
numele firmei de audit trebuie să fie autorizate ca auditori
financiari de către Cameră și să aibă o bună reputație;
b) majoritatea drepturilor de vot în firma de audit trebuie să
fie deținută de firme de audit care sunt autorizate în oricare
dintre statele membre ale Uniunii Europene sau de persoane
fizice care sunt autorizate de către Cameră;
c) majoritatea membrilor organului administrativ sau de
conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie să
fie reprezentată de firme de audit autorizate în oricare dintre
statele membre ale Uniunii Europene sau de persoane fizice
autorizate de către Cameră. În cazul în care organul
administrativ sau de conducere al firmei de audit nu are mai mult
de 2 membri, unul dintre aceștia trebuie să îndeplinească cel
puțin condițiile menționate în prezentul articol;
d) firma de audit trebuie să aibă o bună reputație;
e) să aibă inclus în obiectul de activitate exercitarea activității
de audit financiar.
(2) Pentru autorizarea firmelor de audit, membre ale unui
organism profesional dintr-un stat membru al Uniunii Europene
sau din terțe țări, se vor aplica normele emise de Cameră în
acest sens.
Art. 6. — (1) Persoana juridică care solicită să fie autorizată
ca firmă de audit în România potrivit prezentelor norme trebuie
să depună la Departamentul de admitere, pregătire continuă și
stagiari, la sediul Camerei, un dosar care va conține următoarele
documente:
— cerere-tip pentru autorizarea ca firmă de audit, conform
modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din

prezentele norme, care va fi semnată de reprezentantul legal al
persoanei juridice;
— copia actului constitutiv și toate documentele de
modificare a acestuia care atestă structura organului
administrativ sau de conducere al firmei de audit, precum și
repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia;
— copia certificatului de înmatriculare;
— copiile carnetelor de membru al Camerei ale tuturor
auditorilor financiari din firma de audit, cu viza la zi;
— lista cu persoanele fizice sau juridice care efectuează
auditul financiar în numele firmei de audit;
— dovada privind achitarea tarifului de înscriere.
(2) Tariful de înscriere se va stabili prin hotărâre a Consiliului
Camerei.
Art. 7. — (1) Departamentul de admitere, pregătire continuă
și stagiari verifică dosarele depuse și notifică solicitanților, în
termen de 30 de zile de la data depunerii acestora, dacă
documentele înaintate sunt corespunzătoare sau nu.
(2) În cazul în care documentele depuse nu sunt
corespunzătoare, termenul pentru completarea dosarului este
de cel mult 15 zile de la data primirii notificării prevăzute la
alin. (1).
(3) Dacă dosarul nu a fost completat în termenul prevăzut la
alin. (2), cererea este considerată respinsă, iar Departamentul
de admitere, pregătire continuă și stagiari comunică în scris
solicitantului această situație și îi restituie jumătate din taxa de
înscriere.
(4) În cazul aprobării cererii de autorizare, Camera, prin
Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari, îi
eliberează firmei de audit o adeverință de autorizare provizorie.
(5) Lunar, Departamentul de admitere, pregătire continuă și
stagiari va trimite Consiliului pentru supravegherea publică a
activității de audit statutar (CSPAAS), în vederea aprobării, lista
firmelor de audit autorizate.
(6) Firmele de audit autorizate de Cameră și aprobate de
CSPAAS se vor adresa Departamentului de servicii pentru
membri în vederea înregistrării în Registrul public și a eliberării
autorizației de membru al Camerei.
CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art. 8. — Prezentele norme se aplică începând cu data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 9. — La data intrării în vigoare a prezentelor norme,
Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
România nr. 2/2001, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 192 din 17 aprilie 2001, cu modificările ulterioare, se
abrogă.
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ANEXĂ
la norme

CERERE

pentru autorizarea ca firmă de audit
— model —
Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................................................., auditor financiar, carnetul nr....................,
în calitate de reprezentant legal al Societății Comerciale ........................................................., solicit autorizarea acesteia ca firmă
de audit.
Anexez la prezenta următoarele:
• copia actului constitutiv și toate documentele de modificare a acestuia care atestă structura organului administrativ sau
de conducere al firmei de audit, precum și repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia;
• copia certificatului de înmatriculare;
• copiile carnetelor de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România ale tuturor auditorilor financiari din firma de
audit, cu viza la zi;
• lista cu persoanele fizice sau juridice care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit;
• dovada privind achitarea tarifului de înscriere.
Subsemnatul confirm că informațiile furnizare sunt corecte și complete.
Auditor financiar — administrator,
.............................

L.S.

Data ..................

Date de contact ale firmei de audit:
Telefon fix/mobil: ..............................
Fax: ...............................................
Adresă de e-mail: ...............................
Adresa de corespondență (alta decât sediul social, dacă este cazul): localitatea ......................., str. ....................................
nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ....., ap. ......, județul/sectorul ............................ .
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