PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare
anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare
anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.481 din 30 iunie 2008, cu
următoarele modificări:
1. La articolul 5, literele b) şi c) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„b) o majoritate a drepturilor de vot în firma de audit trebuie
să fie deţinută de firme de audit care sunt autorizate în oricare dintre
statele membre sau de persoane fizice care îndeplinesc cel puţin
condiţiile prevăzute la art.4. Pentru scopul auditului statutar al
societăţilor cooperative europene şi al entităţilor similare, autorităţile
competente prevăzute la titlul II pot stabili reglementări specifice cu
privire la drepturile de vot;

2
c) o majoritate a 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
sau de persoane fizice care îndeplinesc cel puţin condiţiile prevăzute la
art.4. În cazul în care un astfel de organ administrativ sau de conducere
nu are mai mult de 2 membri, unul dintre aceştia trebuie să
îndeplinească cel puţin condiţiile menţionate în prezentul articol;”
2. La articolul 73, alineatul (6) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(6) Perioada pentru care sunt numiţi membrii Comisiei de
disciplină este de 3 ani, cu drept de reînnoire a mandatului o singură
dată.”
3. La articolul 82, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 82

(1) În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, se vor modifica şi completa corespunzător
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de
audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi
celelalte acte normative referitoare la activitatea de audit.
(3) Persoanele care au dobândit calitatea de auditor financiar
şi care sunt autorizate pentru exercitarea acestei profesii în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/1999,
republicată, cu modificările ulterioare, sunt considerate ca fiind auditori
statutari,
respectiv
firme
de
audit
aprobaţi/autorizaţi
(aprobate/autorizate) să desfăşoare activitate de audit statutar în
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.”
4. La articolul 83, alineatul (2) se abrogă.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia
României, republicată.
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