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Propunerile ACAP, luate în considerare  la proiectul Legii auditului situaţiilor financiare: 
 

Articolul 37 ”Structura organizatorică”  

alin. (2) a fost modificată componenţa 
Comitetului de supraveghere a auditului 
cuvintele ”2 reprezentanţi ai instituţiilor de 
învăţământ superior dintre care un specialist 
în audit și al doilea în drept” au fost 
înlocuite cu „2 reprezentanţi ai mediului de 
afaceri propuși de Ministerul Finanţelor”. 

Candidaţii în calitate de membri ai 
Comitetului de supraveghere propuși 
pentru a fi incluși în componenţa 
nominală vor fi supuși votului de către 
adunarea generală a auditorilor conform 
modului stabilit în Regulamentul de 
activitate al Consiliului, aprobat de 
Ministerul Finanţelor. 

Reieșind din modificările efectuate la 
alin.(2) al art.37 proiectul se completează 
cu articol nou ”Adunarea generală a 
auditorilor” și va avea următorul 
conţinut: 

(1) Adunarea generală a auditorilor se 
convoacă de către Consiliu o dată în trei 

Articolul 38 Finanţarea Consiliului 

alin.(3) Finanţarea Consiliului se asigură din: 

(b) plăţile obligatorii anuale de până la 4 la 
sută din venitul din vânzări pentru auditele la 
entităţile de interes public 

(b) plăţile obligatorii anuale de până la 2,5 
la sută din venitul din vânzări pentru 
auditele la entităţile de interes public. 

(c) plăţile obligatorii anuale de până la 2 la 
sută din venitul din vânzări pentru auditele la 
alte entităţi, decât cele de interes public. 

(c) plăţile obligatorii anuale de până la 1 la 
sută din venitul din vânzări pentru 
auditele la alte entităţi, decât cele de 
interes public. 

Din prezentul articol s-a exclus: 

lit.i) alocaţii anuale în cuantumul de 10 la 
sută din bugetul anual al Consiliului acordate 
de către Banca Naţională a Moldovei și 

Articolul 41 Tipurile de sancţiuni și modul 
de aplicare 

alin. (2) litera d) amenda de la 50 până la 150 
unităţi convenţionale care se fac venit la 
bugetul Consiliului. Plata amenzii se face în 
termen de 30 de zile de la data emiterii 
deciziei privind aplicarea sancţiunii sub 
formă de amendă. 

alin. (2) litera d) amenda de la 50 până la 
150 unităţi convenţionale care se fac venit 
la bugetul de stat. Plata amenzii se face în 
termen de 30 de zile din data înștiinţării 
auditorului privind aplicarea sancţiunii. 
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ani sau la cererea a 1/3 din numărul 
auditorilor înregistraţi în Registrul public 
al auditorilor. 
(2) Adunarea aprobă candidaţii în 
calitate de membrii ai Comitetului pentru 
includerea în componenţa nominală a 
acestuia. 
(3) Adunarea se consideră legal 
întrunită dacă la ședinţele ei participă 2/3 
din numărul auditorilor înregistraţi în 
Registrul public al auditorilor.  
(4) Hotărârile adunării se aprobă cu 
votul majorităţii auditorilor prezenţi. 

Prima ședinţă a Adunării generale a 
auditorilor se va convoca până la intrarea 
în vigoare a legii. Până la alegerea 
președintelui Comitetului de 
supraveghere, Adunarea va fi convocată 
de Ministerul finanţelor și prezidată de 
viceministrul finanţelor care patronează 
subdiviziunea responsabilă de 
reglementarea auditului în sectorul 
corporativ. 

Alin. (3) se prezintă în redacţia;  

Comitetul este condus de președinte, ales 
de membrii Comitetului prin vot secret 
din rândul membrilor Comitetului, pe 
durata mandatului. 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare; 

alin. (6) Pentru cheltuielile curente care nu 
pot fi acoperite din sursele prevăzute în alin. 
(1) Consiliul are dreptul să con tracteze 
împrumuturi și credite bancare privind 
remunerarea muncii la dobânzi rezonabile. 

 
 
 


