NORME DEONTOLOGICE
referitoare la membrii Corpului – persoane juridice*(nr.3334 /
17.03.2003)
CAPITOLUL I
CARACTERISTICI GENERALE
1. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi îşi pot exercita profesia individual, în
cabinete proprii, ca salariaţi într-un cabinet sau la o societate comercială recunoscută
de Corp sau se pot constitui în societăţi comerciale, potrivit legii.
2. Caracteristicile societăţilor comerciale sunt date de condiţiile pe care acestea
trebuie să le îndeplinească, potrivit art. 9 al Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994,
republicată şi anume:
– Să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil şi/sau de
contabil autorizat.
Această condiţie imperativă exclude înscrierea în contractul de societate şi statut,
ca obiect de activitate distinct, a unor activităţi economice sau comerciale.
– Majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină
majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale.
Pentru respectarea principiului independenţei profesiei şi pentru protejarea
membrilor Corpului de orice presiune din interiorul societăţii comerciale de expertiză
contabilă sau de contabilitate care ar putea aduce atingere acestui principiu, prin
majoritatea acţionarilor sau asociaţilor în cadrul societăţilor comerciale de expertiză
contabilă sau de contabilitate se înţelege că cel puţin 51% din numărul membrilor sunt
experţi contabili şi/sau contabili autorizaţi membri ai Corpului. Prin deţinerea
majorităţii acţiunilor sau părţilor sociale de către experţi contabili sau contabili
autorizaţi se înţelege, de asemenea, că cel puţin 51% din numărul şi valoarea lor totală
sunt deţinute de experţi contabili şi / sau contabili autorizaţi, membri ai Corpului.
În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.31/1990 republicată, o
persoană fizică sau o persoană juridică, membră a Corpului, nu poate fi asociat unic
decât într-o singură societate de expertiză contabilă şi/sau contabilitate. O societate,
membră a Corpului, cu răspundere limitată, nu poate avea ca asociat unic o altă
societate, membră a Corpului, cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură
persoană.
- Consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales, în majoritate,
dintre acţionarii sau asociaţii membri ai Corpului.
Şi în sensul acestei condiţii, prin majoritate se înţelege că în alcătuirea consiliului
de administraţie al societăţii comerciale cel puţin 51% dintre acţionari sau asociaţi sunt
membri ai Corpului.
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Regulile, drepturile, obligaţiile şi răspunderile stabilite de Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale se aplică şi societăţilor comerciale de expertiză contabilă
sau de contabilitate, consiliilor lor de administraţie sau administratorului unic.
Pentru a-şi păstra neatins principiul independenţei, societăţile comerciale membre
ale Corpului nu pot avea participări financiare în unităţi patrimoniale industriale,
comerciale, agricole, bancare sau de asigurări şi nici în societăţi civile.
- Acţiunile sau părţile sociale ale societăţilor comerciale de expertiză contabilă
sau de contabilitate trebuie să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar trebuie
să fie admis de adunarea generală.

CAPITOLUL II
MODALITATEA ÎN CARE SOCIETĂŢILE COMERCIALE
POT DEVENI MEMBRE ALE CORPULUI
Secţiunea 1
Societăţi comerciale de expertiză contabilă sau de contabilitate române
3. Societăţile comerciale de expertiză contabilă şi / sau de contabilitate române
pot deveni membre ale Corpului prezentând, secţiunii profesionale de care aparţin,
cererea de înscriere în Tabloul Corpului filialei pe teritoriul căreia îşi au sediul social,
însoţită de dosarul cuprinzând dovezile din care rezultă îndeplinirea condiţiilor arătate
mai sus. În plus, dosarul va cuprinde şi dovezile privind îndeplinirea următoarelor
condiţii:
- Denumirea socială.
Denumirea socială trebuie să fie conformă cu obiectul societăţii comerciale de
expertiză contabilă sau de contabilitate. Se va evita referinţa la nume de persoane
exterioare societăţii comerciale, numele unor membri ai societăţii comerciale care-şi
angajează răspunderea lor alături de cea a societăţii comerciale. Denumirea nu trebuie
să facă referinţă la un sector economic anume, ceea ce ar facilita racolarea de clientelă.
Este, de asemenea, interzisă orice menţiune susceptibilă să creeze confuzie în legătură
cu exercitarea altei activităţi (ex. consultaţii juridice), sau să inducă publicul în eroare
în ceea ce priveşte independenţa societăţii comerciale faţă de clienţii săi sau asupra
naturii lucrărilor pe care ea este în drept să le execute.
- Înmatricularea societăţii comerciale.
Cunoscând că, potrivit Legii nr. 31/1990, personalitatea juridică se obţine după
înregistrarea societăţii comerciale la registrul comerţului şi, întrucât contractul şi
statutul societăţii comerciale nu pot avea ca obiect de activitate decât activităţile
prevăzute mai sus, îndeplinirea acestei condiţii se va efectua în două etape:
- prima etapă: prezentarea la consiliul filialei a contractului şi statutului societăţii
comerciale pentru avizare, înainte de autentificarea acestora la notarul public; această
cerinţă este motivată de dreptul consiliului filialei de a cere modificările necesare în
proiectul de contract şi statut (de ex.: denumirea, structura capitalului, calitatea
asociaţilor /acţionarilor etc.);

- a doua etapă: depunerea la dosar a dovezii de înregistrare la registrul
comerţului.
- Cumulul de funcţii.
Membrii Corpului, asociaţi sau acţionari ai unei societăţi comerciale recunoscute
de Corp, trebuie să fie înscrişi în Tabloul Corpului filialei în care-şi au domiciliul
stabil, în calitate de experţi contabili sau contabili autorizaţi, exercitându-şi profesia cu
titlu independent.
Secţiunea a 2-a
Societăţi comerciale de expertiză contabilă sau de contabilitate străine
4. Persoanele juridice străine, care au sediul în România, pot exercita activitatea
de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 65/1994, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului şi
ale prezentelor norme.
5. Persoanele juridice străine pot cere înscrierea în Tabloul Corpului la filiala în a
cărei rază teritorială îşi au stabilită reşedinţa, pe baza aprobării Consiliului Superior,
prezentând o cerere în acest sens şi dosarul cu următoarele documente:
- fotocopii de pe dovezile nominale, originale, care le atestă calitatea de expert
contabil şi/sau de contabil autorizat în ţara de origine, însoţite de traducerea
autentificată în limba română pentru tot personalul străin, indiferent dacă aceştia sunt
salariaţi, asociaţi sau acţionari ai societăţii comerciale solicitante;
- dovezile din care să rezulte că cetăţenii străini care fac parte din personalul
societăţii comerciale solicitante ca salariaţi, asociaţi sau acţionari au susţinut şi trecut
examenul vizând cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizării şi
funcţionării societăţilor comerciale, precum şi al celei fiscale şi contabile, potrivit
regulamentului de organizare a acestei examinări şi a programei analitice stabilite de
Consiliul Superior.
6. Înscrierea în Tabloul Corpului filialei respective se face atât în părţile acestuia
rezervate experţilor contabili sau contabililor autorizaţi străini, cât şi în partea
rezervată persoanelor juridice străine sau reprezentanţelor acestora autorizate să
exercite activităţi de expertiză contabilă sau de contabilitate în ţara noastră.
7. În cazurile în care persoana juridică străină încalcă dispoziţiile prezentelor
norme, Corpul va lua legătura cu organizaţia omonimă din ţara de origine a persoanei
juridice străine, informând-o despre fapta comisă şi despre sancţiunea aplicată.
CAPITOLUL III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI / SAU DE CONTABILITATE
8. Drepturile stabilite şi obligaţiile impuse membrilor Corpului se aplică şi
societăţilor comerciale de expertiză contabilă sau de contabilitate recunoscute de Corp,
cu excepţia dreptului de a alege şi de a fi ales.

9. În toate cazurile, membrii Corpului trebuie, pe de o parte, să asigure
conducerea efectivă a societăţilor comerciale de expertiză contabilă sau de
contabilitate ai căror asociaţi sau acţionari sunt, iar, pe de altă parte, să-şi aducă
contribuţia la îndeplinirea lucrărilor ce le-au fost încredinţate, gradul de participare
personală - caracteristică esenţială oricărei activităţi liberale - fiind cerut de natura
lucrărilor executate.
10. Angajarea răspunderii societăţilor comerciale de expertiză contabilă sau de
contabilitate şi a membrilor care le alcătuiesc se realizează prin exercitarea drepturilor
administrative şi a celor de natură tehnică, de către:
- conducătorul (administratorul) societăţii, drepturile administrative şi sociale (de
ex. faţă de bancă, reprezentarea societăţii în faţa terţilor şi a administraţiilor publice
etc.), acesta având dreptul de semnătură în numele acesteia;
- experţii contabili, contabilii autorizaţi şi ceilalţi asociaţi sau acţionari ai
societăţii, care asigură cerinţele de natură tehnică ale propriilor lucrări executate, prin
semnarea acestora alături de semnătura autorizată a conducerii societăţii comerciale.
11. Societăţile comerciale membre ale Corpului au obligaţia de a comunica
imediat consiliului filialei orice modificare survenită în:
- contractul de societate şi statutul societăţii comerciale;
- lista asociaţilor sau acţionarilor societăţii comerciale.
12. Membrii Corpului – persoane fizice sau juridice - au obligatia respectarii
prevederilor Codului etic national al profesionistilor contabili.

