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    Având în vedere prevederile: 
    - art. 3 alin. (2) lit. e), art. 5 alin. (5) li t. d), art. 6 alin. (3) 
şi art. 20-25 din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 75/1999  privind 
activitatea de audit financiar, republicat ă, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare; 
    - art. 15 alin. (3), art. 60 şi 61 din Regulamentul de organizare şi 
func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România , aprobat prin 
Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 ; 
    - art. 160 alin. (2) şi art. 163 alin. (2) din Legea societ ăţilor nr. 
31/1990 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
    luând în considerare Adresa Asocia ţiei Auditorilor Interni din România 
nr. 8 din 4 martie 2014, prin care se comunic ă aprobarea acordat ă de 
Institutul Auditorilor Interni (The Institute of In ternal Auditors - IIA 
Global) pentru utilizarea traducerii în limba român ă a defini ţiei 
auditului intern, Codului etic şi Standardelor de audit intern, ca 
elemente obligatorii ale Cadrului interna ţional de practic ă profesional ă 
(IPPF), 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia, întrunit în 
şedin ţa din data de 26 iunie 2014, hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se adopt ă integral Normele obligatorii din Cadrul interna ţional de 
practici profesionale (IPPF), emise de Institutul A uditorilor Interni (IIA 
Global), edi ţia 2013, cu recunoa şterea drepturilor de autor ale IIA Global 
şi a traducerii realizate de Asocia ţia Auditorilor Interni din România 
(IIA România), cu urm ătoarea structur ă: 
    a) Defini ţie; 
    b) Codul etic; 
    c) Standardele interna ţionale pentru practica profesional ă a auditului 
intern (Standardele de audit intern). 
    ART. 2  
    Normele obligatorii din Cadrul interna ţional de practici profesionale 
se aplic ă în totalitate pentru misiunile de asigurare sau de  consiliere 
pentru func ţiile de audit intern externalizate, exercitate în e ntit ăţi din 
sectorul privat, conduse de auditori financiari, me mbri activi ai Camerei 
Auditorilor Financiari din România (CAFR). 
    ART. 3  
    (1) Normele obligatorii din Cadrul interna ţional de practici 
profesionale (IPPF) se public ă pe site-ul CAFR, la sec ţiunea dedicat ă 
membrilor. 
    (2) La sec ţiunea dedicat ă membrilor se va preciza adresa site-ului IIA 
Global, cu instruc ţiunile obligatorii de utilizare. 
    ART. 4  
    În termen de 6 luni de la data adopt ării Normelor obligatorii din 
Cadrul interna ţional de practici profesionale, CAFR va emite un gh id de 
implementare a Standardelor interna ţionale de audit intern. 



    ART. 5  
    În vederea asigur ării alinierii ghidului men ţionat la art. 4 la cele 
mai bune practici interna ţionale, a şa cum sunt definite prin Cadrul 
interna ţional de practici profesionale, CAFR va colabora cu  IIA România, 
în baza unui protocol care se va încheia în acest s ens. 
    ART. 6  
    Nu intr ă sub inciden ţa prezentei hot ărâri activit ăţile legate de 
auditul public intern. 
    ART. 7  
    Normele obligatorii se vor actualiza prin grija  Consiliului CAFR, în 
conformitate cu revizuirile efectuate de IIA Global . 
    ART. 8  
    Prezenta hot ărâre intr ă în vigoare la data public ării ghidului 
menţionat la art. 4, dat ă de la care se va abroga Hot ărârea Consiliului 
Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 88/2 007  pentru aprobarea 
Normelor de audit intern, publicat ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 416 din 21 iunie 2007, cu modific ările ulterioare. 
    ART. 9  
    Nerespectarea prevederilor prezentei hot ărâri constituie abatere 
disciplinar ă şi se sanc ţioneaz ă potrivit prevederilor Regulamentului de 
organizare şi func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România , 
aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 . 
    ART. 10  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 
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