EDIŢIE SPECIALĂ, aprilie 2017
CONFERINŢA ORDINARĂ ANUALĂ A CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN
ROMÂNIA
01 aprilie 2017, Bucureşti
Pe data de 01 aprilie 2017, la Palatul Patriarhiei din Capitală, s-a desfăşurat Conferinţa
anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România. Au fost prezenţi 535 de membri cu
drept de vot, conform normelor aprobate de Cameră, auditori de onoare, membrii
Comitetului de Excelenţă, ai Comisiei de Auditori Statutari.
De asemenea, au participat invitaţi din partea unor instituţii publice şi organizaţii
profesionale cu care Camera Auditorilor Financiari din România colaborează pentru
dezvoltarea profesiei, precum Ministerul Finanţelor Publice (MFP), Curtea de Conturi a
României (CCR), Banca Naţională a României (BNR), Consiliul pentru Supravegherea în
Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), Uniunea Profesiilor Liberale din România
(UPLR), Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR),
Camera Consultanţilor Fiscali (CCF), Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România
(ANEVAR), Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), ACCA,
Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR), Asociaţia Auditorilor Interni din
România (AAIR) sau Asociaţia Administratorilor Publici din România (AAPR).
Lucrările Conferinţei au fost deschise de conf. univ. dr. Gabriel Radu, Preşedintele
Camerei Auditorilor Financiari din România, care a adresat tuturor celor prezenţi la acest
eveniment un călduros salut din partea Consiliului Camerei.
Dintre invitaţi au adresat mesaje: Atilla Gyorgy, Secretar de stat – MFP, Marta Aurona
Pelea, Consilier de conturi – CCR, Angela Guran, Preşedintele CSIPPC, Nicolae Mirică,
Secretar general UPLR, Robert Aurelian Şova, Preşedintele CECCAR, Dan Manolescu,
Preşedintele CCF, Adrian Vascu, din partea ANEVAR, Niculae Bălan, Preşedintele UNPIR,
Andreia Stanciu, Director ACCA pentru Europa de Sud-Est, Alexandru Cumpănaşu,
Preşedintele CNMR, Ruxandra Bilius, Preşedintele AAIR, Marin Florea, Preşedintele AAPR.
Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), care nu a putut
participa la Conferinţă printr-un reprezentant, a adresat un mesaj de salut în care mulţumeşte
Camerei pentru aportul adus prin crearea regulilor şi normelor în domeniul spălării banilor,
precum şi pentru buna colaborare dintre cele două organizaţii profesionale.
Concluzia care s-a desprins din mesajele adresate de către reprezentanţii instituţiilor şi
organizaţiilor invitate la Conferinţă a fost aceea că, împreună, organismele profesionale din
România vor reuşi să obţină mult mai multe beneficii pentru profesiile liberale decât ar putea
obţine individual.
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Conform ordinei de zi, după mesajele adresate de invitaţi, Conferinţa a continuat cu
partea a doua a lucrărilor.
Preşedintele Camerei, conf. univ. dr. Gabriel Radu a prezentat plenului Conferinţei
Raportul de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul
2016 şi a amintit celor prezenţi că, în spiritul deplinei transparenţe, toate documentele
Conferinţei au fost postate integral pe site-ul CAFR, din timp, tocmai spre a fi studiate şi
analizate de toţi membrii Camerei.
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Conform domniei sale anul 2016 poate fi considerat un an bun, cu multe realizări în beneficiul
membrilor Camerei, cum ar fi: traducerea pentru publicare a Standardelor Internaţionale de
Audit şi a Manualului Codului Etic al Profesioniştilor Contabili, ediţiile 2015. De asemenea, în
colaborare cu ONPCSB, a fost elaborat şi publicat „Ghidul de bune practici pentru raportarea
de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a
terorismului” şi, tot în acest domeniu, au fost organizate împreună cu ONPCSB training-uri
pentru instruirea membrilor noştri.
Programul de pregătire profesională a avut o serie de îmbunătăţiri. Începând cu anul
2016 platforma e-learning a devenit funcţională şi a fost dezvoltată astfel încât poate fi
considerată o adevărată bază de informaţii. Platforma este utilă atât pentru cursurile
obligatorii, cât şi pentru cele nestructurate organizate de CAFR. Ţinându-se cont de opţiunile
exprimate de auditori, în anul 2016 s-a continuat şi pregătirea profesională în sistem clasic.
În sprijinul stagiarilor care urmează să susţină examenul de competenţă profesională a
fost publicată „Cartea cu subiecte propuse la examenul de competenţă profesională în
sesiunea noiembrie 2015”.
Schimbări importante din anul 2016 care au vizat profesia de auditor financiar au fost:
a) elaborarea normelor de control;
b) elaborarea normelor de buna reputaţie;
c) îmbunătăţirea comunicării cu membrii CAFR, prin creşterea numărului de
informaţii utile, transmise la timp, pentru a veni în sprijinul activităţilor profesionale.
Tot în interesul membrilor, au fost organizate o serie de întâlniri profesionale la
reprezentanţele Camerei din teritoriu.
Relaţiile de colaborare ale CAFR cu instituţiile şi organismele profesionale pe plan
intern şi internaţional au fost continuate şi extinse în beneficiul profesiei.
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Preşedintele Camerei a trecut în revistă şi lucrurile rămase de îndeplinit. A pus accent
în mod deosebit pe necesitatea transpunerii cât mai urgente în legislaţia naţională a Directivei
Europene privind auditul statutar. Aceasta este una dintre cele mai importante reglementări
în domeniul auditului, pentru profesionişti, pentru clienţii pieţei de audit şi, în special, pentru
interesul public. Preşedintele a discutat despre dificultatea aplicării Regulamentului nr.
537/2014 începând cu 17 iunie 2016, în condiţiile în care legea lipseşte. Din cauza acestei
nerealizări începând cu luna februarie 2017, Comisia Europeană a demarat procedura de
infringement împotriva României şi a altor câtorva ţări.
Proiectele care nu au fost finalizate în anul 2016 şi pe care le vom urgenta în 2017 sunt:
a) Realizarea unui model de dosar de audit care să vină în sprijinul stagiarilor şi al
auditorilor;
b) Agrearea la nivelul Camerei a unuia sau a mai multor softuri care să faciliteze
procesul de documentare ţinând cont de noile cerinţe în materie de audit.
Toate obiectivele care trebuie îndeplinite, precum şi multe altele pe care membrii
Camerei le vor propune, sunt în continuare prioritare pe agenda Consiliului şi a
Preşedintelui.
În continuare, în cadrul Conferinţei anuale 2017, domnul dr. Ciprian Mihăilescu,
Prim-vicepreşedinte al Consiliului CAFR, a prezentat situaţiile financiare ale Camerei la 31
decembrie 2016, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul
financiar încheiat la 31 decembrie 2016.
Raportul Comisiei de Auditori Statutari asupra situaţiilor financiare ale Camerei
încheiate la 31 decembrie 2016 a fost prezentat de prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea, preşedintele
Comisiei.
De asemenea, dr. Ciprian Mihăilescu, Prim-vicepreşedinte al Consiliului a supus
atenţiei membrilor Camerei prezenţi la Conferinţă Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2017, aferent Programului de activităţi pe care Consiliul intenţionează să le
desfăşoare în sprijinul membrilor în cursul anului curent.
Documentele Conferinţei au fost supuse votului şi au fost aprobate.
În cadrul lucrărilor au luat cuvântul şi o serie de auditori care au prezentat problemele
cu care se confruntă şi le-au supus atenţiei Consiliului CAFR pentru a fi analizate.
În cadrul lucrărilor Conferinţei membrii Camerei prezenţi au fost consultaţi cu privire
la propunerea Consiliului de a organiza, cel mai târziu la finalul lunii septembrie 2017, o
Conferinţă, în cadrul căreia să aibă loc alegerea Președintelui CAFR, a membrilor Consiliului
CAFR şi a membrilor comisiilor CAFR stabilite conform legislației în vigoare.
Propunerea a fost aprobată.



În încheiere, preşedintele CAFR a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru toate
aspectele importante pe care le-au semnalat, pentru întrebările adresate şi propunerile
formulate şi a amintit disponibilitatea membrilor Consiliului şi a sa personală pentru dialog,
pentru a putea găsi împreună cu membrii cele mai bune soluţii la problemele care au fost
identificate, în sprijinul profesiei.
Mai multe informaţii în legătură cu derularea lucrărilor Conferinţei anuale 2017 se vor
publica în revista „Practici de Audit” nr. 2/2017.
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