
HOTĂRÂRE nr. 12 din 19 martie 2015 
privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat 
membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori 
Confederaţiei Elveţiene 
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015  
Data intrarii in vigoare : 22 aprilie 2015 
 
 
    Având în vedere prevederile: 
    - art. 6 alin. (3) şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - art. 15 alin. (1) şi (3) şi ale art. 38 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 433/2011; 
    - Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 
164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a 
firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi din terţe ţări, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    - art. 12 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 
privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 
financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei 
contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
    ţinând cont de procesul-verbal întocmit la data de 17 martie 2015 de Comisia 
de examinare, 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte: 
 
    ART. 1 
    Se aprobă Lista cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în 
alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic 
European ori Confederaţiei Elveţiene şi au dobândit calitatea şi dreptul de 
exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma promovării 
testului de aptitudini organizat în data de 17 martie 2015, prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    ART. 2 
    Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului pentru Supravegherea în 
Interes Public a Profesiei Contabile pentru aprobarea listei cuprinzând persoana 
care a participat la testul de aptitudini în vederea aprobării ca auditor 
financiar. 
    ART. 3 
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 

Preşedintele Camerei Auditorilor 
Financiari din România 

Gabriel Radu 
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ANEXĂ 
 
                                  LISTA 
       cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state 
       membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European 
       ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul 
       de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma 
       promovării testului de aptitudini organizat în data de 17.03.2015 
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