
HOTĂRÂRE nr. 13 din 23 februarie 2016 
privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei ordinare a 
Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2016 
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 29 februarie 2016  
Data intrarii in vigoare : 29 februarie 2016 
 
 
    Având în vedere prevederile: 
    - art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    - art. 6, 7, 9, 10 şi art. 15 alin. (3) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011; 
    - art. 4-6 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari 
din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor 
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în 
şedinţa din data de 18 februarie 2016, adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ART. 1 
    Se aprobă organizarea şi convocarea Conferinţei ordinare a Camerei 
Auditorilor Financiari din România în anul 2016 la data de 26 martie 
2016, ora 9,30, la adresa din Bucureşti, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 7D, 
sectorul 5, în incinta RIN Grand Hotel. 
    ART. 2 
    Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a Conferinţei ordinare a 
Camerei Auditorilor Financiari din România (Cameră) prevăzute la art. 1 
a următoarelor puncte: 
    1. prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale: 
    a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 
2015; 
    b) situaţiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 
2015; 
    c) raportul Comisiei de auditori statutari a Camerei asupra 
situaţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2015 ale Camerei; 
    d) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul 
financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015; 
    e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016; 
    f) programul de activităţi al Consiliului Camerei pentru anul 2016; 
    2. aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei 
pentru anul 2015; 
    3. aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Camerei la data de 
31 decembrie 2015; 
    4. aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015; 
    5. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016; 
    6. aprobarea programului de activităţi al Consiliului Camerei 
pentru anul 2016; 
    7. informare privind adoptarea Hotărârii Consiliului Camerei 
Auditorilor Financiari din România nr. 58/2015 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 



72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de 
auditor financiar din România; 
    8. diverse. 
    ART. 3 
    În cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate de către 
Conferinţa ordinară a Camerei convocată conform art. 1 se aprobă a doua 
convocare a Conferinţei ordinare anuale a Camerei la data de 26 martie 
2016, ora 10,00, la aceeaşi adresă şi cu aceeaşi ordine de zi. 
    ART. 4 
    Aparatul executiv al Camerei va duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 
    ART. 5 
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

Preşedintele 
Camerei Auditorilor Financiari din România, 

Gabriel Radu 
 
 
Bucureşti, 23 februarie 2016. 
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