
 

 

 

 
 
 

nr. 301 din 19.12.2016                 . 

la nr. 15-04/631 din 05.12. 2016 

                                                                                       Dnei Veronica VRAGALEVA 

VICEMINISTRU  

                     Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 

str. Constantin Tănase 7, mun. Chişinău, MD-2005 

 
AVIZ 

la proiectul Legii privind auditul situațiilor financiare 
 

       AO Asociația Contabililor şi Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP RM) Vă prezintă opiniile membrilor expuse cu privire noul 

Proiect al Legii privind auditul situațiilor financiare stipulate în Anexa ”Sinteza rezultatelor examinării obiecțiilor și propunerilor ACAP la noul 

Proiect al Legii privind auditul situațiilor financiare”. 

Totodată, vă informăm că urmare a consultării Proiectului de Lege privind auditul situațiilor financiare în comun cu reprezentanții Asociației 

Auditorilor și Societăților de Audit ”AFAM” am constatat că opiniile noastre coincid la multe articole din Proiectul propus. 

Astfel, în speranța că propunerile comune de modificare și completare se vor regăsi în noul Proiect de lege privind auditul situațiilor financiare, 

vă prezentăm 7 (șapte) puncte formulate ca fiind cele mai principale:  

1. Obligativitatea auditorilor și entităților de audit de a fi membru al unui organism profesional; 

2. Excluderea din art. 9 al Proiectului obligațiunii ca la entitatea de audit să fie angajați nu mai puțin de doi auditori; 

3. Delegarea către organizații profesionale din domeniul auditului funcția de control extern al calității auditului la alte entități decât cele de interes 

public cu mecanismul determinat ulterior; 

4. De stabilit posibilitatea delegării în componența Consiliului de supraveghere a auditului public a 2 auditori nepracticieni; 

5. De indicat concret ce sancțiuni și pentru ce fel de încălcări se vor aplica; 

6. Consiliul să elaboreze și să publice ghidul ”Standarde minime de control al calității”; 

7. Finanțarea Consiliului să fie din buget și de la organul Regulator.  Nu este etic ca auditorii să finanțeze angajații  Consiliului. Prin astfel de 

acțiuni se încalcă principiul independenței. 

        Cu deosebit respect, 

Dr.Viorel DANDARA     Marina ŞELARU   

Preşedintele ACAP RM     Director executiv ACAP RM  
 
 

 

Ex. Antonia Șchendra,  tel. 022-54-14-95 



 

 

 

 

Anexa la Avizul proiectului de  Lege   

privind auditul situațiilor financiare nr. 301 din 19.12.16 

 

 

 

SINTEZA 

rezultatelor examinării obiecțiilor și propunerilor ACAP la noul Proiect al Legii privind auditul situațiilor financiare  

 

Numărul şi conţinutul articolelor din noul Proiect de  lege Propunerile de modificare şi completare Expunerea explicită a motivelor şi argumentul 

propunerilor de modificare şi completare 

1 2 3 

Articolul 2 Noțiuni 

 

alin.(1) În sensul prezentei legi, se definesc următoarele 

noțiuni: 

audit - auditul situațiilor financiare individuale sau al 
situațiilor financiare consolidate în măsura în care: 

a) este obligatoriu conform prevederilor legislației în vigoare; 

b) este efectuat la solicitarea acționarilor (asociaților) 

entităților auditate, organelor de stat, investitorilor, 

creditorilor, organelor de urmărire penală, instanțelor 

judecătorești; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiția nu corespunde conținutului noțiunii 

și de acea nu este deplină. De ce să nu fie 

conformă cu cea dată în ISA-uri? 

 

 

Articolul 2 Noțiuni 
(2) Noţiunile utilizate în prezenta lege şi neprevăzute în 

alin. (1) sunt definite în standardele de audit şi Codul etic. 

Articolul 2 Noțiuni 
De adăugat după cuvântul Codul etic ”și Legea 
contabilității” 

 

Articolul 4 Cerinţe privind admiterea la examenul pentru 

obținerea calificării profesionale a auditorului. 

 

(3) Pentru admiterea la examen Comisiei de cerificare a 

auditorilor se prezintă: 
g) carnetul de muncă sau documentul ce confirmă 

activitatea de muncă tradus în limba română şi legalizat în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, după caz, care confirmă 

o vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economic 

sau juridic, sau de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau 

Articolul 4 Cerinţe privind admiterea la 

examenul pentru obținerea calificării 

profesionale a auditorului. 

(3) Pentru admiterea la examen Comisiei de 

cerificare a auditorilor se prezintă: 
g) se propune ca pentru inspector al 

Serviciului Fiscal de Stat, după caz să fie 

stipulat termen de stagiu în audit (de exemplu 

de cel puțin un an);  

 

Activitatea colaboratorilor SFS nu reprezintă 

audit și nu poate fi echivalată cu stagiu în 

audit, având completamente ale obiective. Se 

manifestă o discriminare evidentă în cerințele 

față de calificare comparativ cu stagiarii 

ordinari. Afară de cele expuse, auditul nu se 

reduce doar la verificarea corectitudinii 

calculării declarării și achitării impozitelor, 



 

 

 

juridic, din care cel puțin șapte ani în calitate de auditor public 

al Curții de Conturi sau inspector al Serviciului Fiscal de 

Stat, după caz;  

 

 

taxelor etc. 

 
Articolul 9 Înregistrarea entităţilor de audit 

(1) Consiliul de supraveghere publică a auditului 
înregistrează în calitate de entitate de audit dacă se 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
(a) are ca angajați nu mai puțin de doi auditori 

 
Articolul 9 Înregistrarea entităţilor de audit 
Se propune excluderea cerinței ca entitatea de 

audit aibă angajați nu mai puțin de doi 

auditori 

 

Articolul 10. Registrul public al entităţilor de audit 
(4) Dacă datele stipulate în alin. (2) lit. e), f) și j) - l) s-au 

modificat, entitatea de audit este obligată să  prezinte în 
termen de 30 de zile din data modificării, declarația semnată 
cu anexarea copiilor documentelor confirmative pentru 
actualizarea informaţiei din Registrul public al entităților de 
audit. Formatul și conținutul declarației este stabilit de  
Consiliul de supraveghere publică a auditului. 

 

(4) De stabilit  modalități de penalizare a 

societăților de audit care nu prezintă declarația și 

documentele confirmative și nu modifică anexa la 

licență. 

 

(4) Prin tergiversarea termenului de 

modificare a licenței (în special în cazul 

demisiei auditorului), se creează probleme 

auditorului și altor societăți de audit prin 

faptul că acesta nu poate fi inclus în licența 

companiei în care s-a angajat ulterior. 

Articolul 30.Obligaţiile auditorului şi entităţii de audit 

 
(1) Auditorul este obligat:  

 
 

h) să achite: 
- plata unică pentru înregistrarea în Registrul public al 
auditorilor; 
 
 
 
 

(2) Entitatea de audit este obligată 
h) să informeze organele competente conform prevederilor 
legislației în vigoare, referitor la nereguli, inclusiv frauda care s-
au produs la entitatea auditată 

 

Alineatul (1) se va completa cu lit. i) cu următorul 

conținut: 

i) ”să fie membru al organismului profesionalal 

auditorilor instituit prin lege”; 

h) de clarificat cum se răsfrânge această prevedere 

asupra auditorilor care dețin deja certificate de 

calificare la intrării în vigoare a Legii. De inclus 

prevederea conform căreia certificatele de 

calificare existente vor fi schimbate pe altele de 

model nou în mod gratuit. 
 

(2) Entitatea de audit este obligată: 
h) de exclus noțiunea ”nereguli” și/sau de făcut 

referință directă la Legea privind spălarea banilor 

și finanțării terorismului. 

 

Legea nouă urmează să consolideze 

profesia de audit. Proiectul propus al Legii 

nu rezolvă această problemă. Profesia de 

audit va fi dispersată și nu va participa la 

autoreglementarea profesiei și la instruirea 

profesională a auditorilor. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Articolul 31. Drepturile entităţii auditate 
a) să primească de la entitatea de audit, de la auditor 

informaţie exhaustivă despre cerinţele standardelor de audit şi 

 

Art.31  

a) de exclus sintagma ”exhaustivă” și/sau de 

 

Nu este o obligație a auditorului depistarea 



 

 

 

ale legislaţiei în vigoare referitor la efectuarea auditului şi ale 
altor acte pe care se bazează auditorul la exprimarea opiniei 
asupra situațiilor financiare;  

înlocuit cu altă noțiune potrivită (exemplu 

”suficientă”. 
 

cazurilor de încălcare a cerințelor legislației si 

respective entitatea auditată nu poate cere de 

la auditor prezentarea recomandărilor privind 

înlăturarea încălcărilor. 

Art. 36. Statutul juridic, funcțiile și atribuțiile 
(5) Consiliul are dreptul de a delega organizațiilor profesionale 

din domeniul auditului funcția de control extern al calității 
auditului la membrii săi-entități de audit, care efectuează 
auditul la entități care nu sunt de interes public. 

 

(5) Consiliul are dreptul de a delega organizațiilor 

profesionale din domeniul auditului funcția de 

control extern al calității auditului la membrii 

săi-entități de audit, care efectuează auditul la 

entități care nu sunt de interes public, cu 

mecanismul determinat ulterior. 

 

De adăugat denumirea organului care va elabora 

criteriile de selectare a organizațiilor profesionale 

cărora vor fi delegate funcția de control extern. 

 

Art. 37Structura organizatorică, alin.(2): 
(2) Comitetul se aprobă pe un termen de 3 ani și este format 
din 7 membri nepracticieni care posedă cunoștințe în domenii 
relevante pentru audit și are următoarea componență: 2 
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, un reprezentant ai 
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, un reprezentant al Băncii 
Naţionale a Moldovei, un reprezentant al Curții de Conturi, 2 
reprezentanţi ai instituţiilor de învățământ superior, dintre care 
un specialist în audit și al doilea în drept. Componenţa nominală 
și modul de activitate a Comitetului sunt stabilite de 
Regulamentul de activitate a Consiliului, aprobat de Guvern. 

 

 (2) Propunem să fie incluși în componența 

Comitetului 2 reprezentanţi ai profesiei de audit 

delegați de Organismul profesional al auditorilor 

din Republica Moldova.  

 

 

Acest articol să fie completat cu un nou alineat în 

care să fie stipulate cerințele privind pregătirea și 

reputația profesională a membrilor Comitetului: 

„(3) Membrii Comitetului urmează să fie atașați 

profesiei de audit: să cunoască ISA și Codul etic 

IFAC; să dețină o experiență profesională în 

calitate de auditor (extern sau intern) nu mai mică 

de 5 ani; să dețină o certificare internațională 

privind pregătirea profesională (ACCA) sau să fie 

o persoană înalt apreciată în domeniul profesional 

(publicații în edițiile periodice de specialitate; 

prezentări în cadrul conferințelor de specialitate); 

să dețină o reputație profesională cunoscută 

impecabilă; să cunoască o limbă străină la nivel de 

comunicare liberă. 

Persoanele înaintate (delegate) în Comitet de 

instituțiile nominalizate în alin.(2) nu este 

Se propune ca doi membri în componența 

Comitetului să fie delegați de profesia de 

audit: adunarea generală a organismului 

profesional a auditorilor din RM, acest fapt nu 

contravine prevederilor Directivei UE privind 

auditul. În așa fel, va fi stabilită o legătură mai 

strânsă între organul de supraveghere și 

profesie. În prezent această legătură lipsește și 

acest fapt constituie un impediment. 

 

Urmează să fie identificate surse viabile de 

finanțare a activităților Agenției. BNM și 

CNPF sunt beneficiarii principali ai 

rezultatelor muncii auditorilor, dețin surse 

suficiente pentru a contribui la finanțarea 

sistemului de supraveghere a activității de 

audit. Acest fapt corespunde practicii 

europene (UE) de finanțare a agențiilor 

similare. 

Conform Regulamentului UE pentru audit din 

16.04.2014, auditorii și firmele de audit nu 

pot finanța direct sistemul de supraveghere a 

auditului entităților de interes public. 

 



 

 

 

obligatoriu să fie din cadrul statelor de personal a 

instituțiilor care deleagă”. 

Articolul 38.  Finanţarea Consiliului 

 

(3) FinanțareaConsiliului se asigură din: 

a) mijloace alocate din contul bugetului de stat; 

b) plățile obligatorii anuale de până la 4 la sută din 

venitul din vânzări pentru auditele la entitățile de 

interes public; 

c) plățile obligatorii anuale de până la 2 la sută din 

venitul din vânzări pentru auditele la alte entități, 

decât cele de interes public; 
 

e) taxe anualeale auditorilor; 

f) taxe anuale ale stagiarilor; 

 

 

 

 

 
 

(6)Pentru cheltuielile curente care nu pot fi acoperite din 

sursele prevăzute în alin. (1) Consiliul are dreptul să 

contracteze împrumuturi și credite bancare privind 

remunerarea muncii la dobânzi rezonabile. 

 

 

 

De exclus din alin (3) lit. b) și c). 

 

 

 

 

 

 
 

e) și f) Mărimea taxei anuale urmează a fi stabilită 

in lege. 

 

 

 
 

 

 

(6) De exclus cuvintele ”Pentru cheltuielile 

curente care nu pot fi acoperite din sursele 

prevăzute în alin. (1) Consiliul are dreptul să 

contracteze împrumuturi și credite bancare la 

dobânzi rezonabile. 

 

 

 

(3) Finanțarea Consiliului se asigură din 

buget. Conform Regulamentului UE 537 

pentru audit din 16.04.2014, auditorii și 

firmele de audit nu pot finanța direct sistemul 

de supraveghere a auditului desfășurat la 

entitățile de interes public. 
 

Societățile de audit achită impozite, taxe și 

alte plăți obligatorii la buget ca și ceilalți 

agenți economici. Plus, societățile de audit 

sunt obligate să constituie provizioane în 

mărime de 15 % pentru asigurarea riscului de 

audit. Care este motivul pentru care se 

discriminează societățile de audit și sunt 

impuse să plătească niște taxe suplimentare 

pentru întreținerea unui organ de control. 

 

(6) Prea mari împuterniciri pentru Consiliu, 

care prin majorări excesive ar putea prejudicia 

starea financiara a firmelor de audit si a 

auditorilor. 

(6) Noțiunea de cheltuieli curente este foarte 

vagă (automobile luxoase, deplasări exagerate 

etc.) 

Articolul 39. Transparența activității 

(2) Consiliul asigură transparența activității și 

plasează pe pagina web: 

a) planul anual de activitate; 

b) planul semestrial de control extern al calității; 

c) deciziile Comitetului; 

d) raportul anual de activitate și alte informații care 

reflectă activitatea desfășurată de Consiliu. 

 

 

 

 

 

De completat articolul 39 cu litera e) ”raportul 

privind executarea bugetului”. 

 

 

 

 

In situația in care entitățile de audit si 

auditorii finanțează activitatea Consiliului, 



 

 

 

bugetul Consiliului urmează sa fie public. 

Articolul 41. Tipurile de sancţiuni şi modul de aplicare 

(2) Auditorilor și entităților de audit li se aplică 

următoarele sancțiuni: 

 
 
 

d) amendă de la 50 până la 150 unități convenționale 

care se fac venit la bugetul Consiliului. Plata amenzii 

se face în termen de 30 de zile de la data emiterii 

deciziei privind aplicarea sancțiunii sub formă de 

amendă; 
 
(5) La aplicarea sancțiunii sub formă de amendă, suplimentar 
prevederilor alin. (4) se va ține cont de venitul din vânzări al 
entității de audit sau de venitul anual al auditorului. 

 

 

 
(2) În mod obligatoriu este necesar să fie 

specificat pentru care încălcare și ce sancțiuni se 

aplică, întru evitarea abuzurilor și neclarităților în 

acest sens. 

 

d) de exclus prevederea că amenzile 

încasate de către Consiliu să fie vărsate în 

bugetul acestuia și de prevăzut ca acestea să 

fie vărsate la bugetul de stat. 

 

Se propune alin.(5) să fie exclus din proiectul 

de lege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Prin această modificare se propune să fie 

exclusă parțial posibilitatea de a manipula cu 

mărimea sancțiunilor aplicate auditorilor. Nu 

poate fi o legătură argumentată, corectă dintre 

mărimea sancțiunii și valoarea venitului anual 

al auditorului.  

 

 


