
HOTĂRÂRE nr. 61 din 12 decembrie 2013  
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desf ăşurare a 
interviului pentru reatribuirea calit ăţii de membru al Camerei 
Auditorilor Financiari din România 
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014   
Data intrarii in vigoare : 27/01/2014  
 
 
    Având în vedere prevederile: 
    - art. 6 alin. (3) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 
75/1999  privind activitatea de audit financiar, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare; 
    - art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organiz are şi func ţionare a 
Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat  prin Hot ărârea 
Guvernului nr. 433/2011 ; 
    - art. 13 din Normele privind atribuirea calit ăţii de membru, 
înscrierea, eviden ţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi 
autorizarea, înscrierea, eviden ţa, retragerea şi suspendarea 
persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor 
financiari, aprobate prin Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor 
Financiari din România nr. 16/2012 , 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia, întrunit în 
şedin ţa din data de 12 decembrie 2013, hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă Regulamentul de organizare şi desf ăşurare a interviului 
pentru reatribuirea calit ăţii de membru al Camerei Auditorilor 
Financiari din România, prev ăzut în anexa care face parte integrant ă 
din prezenta hot ărâre. 
    ART. 2  
    Departamentul de servicii pentru membri şi Departamentul de etic ă, 
conduit ă profesional ă şi investiga ţii vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hot ărâri. 
    ART. 3  
    Prezenta hot ărâre se comunic ă spre aprobare Consiliului pentru 
Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabi le. 
    ART. 4  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
 
            Pre şedintele Camerei Auditorilor Financiari din România , 
                                  Horia Neam ţu 
 
    Bucure şti, 12 decembrie 2013. 
    Nr. 61. 
 
 
    
 
 
 



 
 ANEXĂ 
 

REGULAMENT 
de organizare şi desf ăşurare a interviului pentru reatribuirea 

calit ăţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România 
 
    ART. 1  
    Auditorii financiari, persoane fizice, care au renun ţat sau c ărora 
li s-a retras calitatea de membru al Camerei Audito rilor Financiari din 
România (CAFR), pot solicita reatribuirea calit ăţii de membru al CAFR, 
în condi ţiile prev ăzute de Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor 
Financiari din România nr. 16/2012  pentru aprobarea Normelor privind 
atribuirea calit ăţii de membru, înscrierea, eviden ţa, retragerea şi 
suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, eviden ţa, 
retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul 
public al auditorilor financiari şi a prezentului regulament. 
    ART. 2  
    Pentru reatribuirea calit ăţii de membru al CAFR, CAFR organizeaz ă 
în fiecare an, semestrial, interviu, în baza cereri lor primite. 
    ART. 3  
    (1) La interviul pentru reatribuirea calit ăţii de membru al CAFR se 
pot înscrie urm ătoarele categorii de persoane: 
    - persoanele fizice care au renun ţat, la cerere, la calitatea de 
membru al CAFR şi solicit ă reatribuirea acesteia în termen de 5 ani de 
la data renun ţării. Solicitan ţii trebuie s ă aib ă achitate toate 
cotiza ţiile datorate c ătre CAFR, pentru perioada în care au de ţinut 
calitatea de membru al CAFR; 
    - persoanele fizice, c ărora li s-a retras calitatea de membru, în 
urma unei sanc ţiuni disciplinare dispuse prin hot ărâre a Consiliului 
CAFR pentru neachitarea cotiza ţiilor şi taxelor datorate, precum şi 
neîndeplinirea altor obliga ţii fa ţă de CAFR. Solicitan ţii trebuie s ă 
aib ă achitate toate cotiza ţiile datorate c ătre CAFR, pentru perioada în 
care au de ţinut calitatea de membru al CAFR. În acest caz se p oate 
solicita reatribuirea calit ăţii de membru al CAFR în termen de maximum 
3 ani de la data la care hot ărârea de sanc ţionare a r ămas definitiv ă. 
    (2) În vederea înscrierii la interviu, candida ţii vor depune, 
personal sau prin delegat, la sediul Camerei din mu nicipiul Bucure şti 
următoarele acte: 
    - cerere de reînscriere, prev ăzut ă în anexa care face parte 
integrant ă din prezentul regulament; 
    - cazier judiciar, aflat în termen legal de val abilitate; 
    - dovada achit ării taxei de reînscriere şi a cotiza ţiilor datorate 
CAFR pe perioada cât au de ţinut calitatea de membru CAFR, conform 
normelor emise de CAFR. 
    ART. 4  
    Dosarul de reînscriere va fi analizat de c ătre Departamentul de 
servicii pentru membri şi avizat juridic de Departamentul de etic ă, 
conduit ă profesional ă şi investiga ţii din cadrul CAFR şi supus spre 
aprobare Consiliului CAFR. 
    ART. 5  
    Interviul pentru reatribuirea calit ăţii de membru al CAFR se 
organizeaz ă de c ătre Departamentul de servicii pentru membri din cad rul 
CAFR. 



    ART. 6  
    (1) Consiliul Camerei va aproba cu 30 de zile î nainte de data de 
organizare a interviului urm ătoarele: 
    - data de organizare a interviului; 
    - tematica interviului; 
    - componenta comisiei de interviu; 
    - componen ţa comisiei de solu ţionare a contesta ţiilor. 
    (2) Comisia de interviu este format ă din 3 membri: un membru al 
Consiliului CAFR, un reprezentat al conducerii exec utive a CAFR, un 
reprezentat al Departamentului de etic ă, conduit ă profesional ă şi 
investiga ţii. 
    (3) Comisia de solu ţionare a contesta ţiilor este format ă din 3 
persoane: 2 membri ai Consiliului CAFR şi pre şedintele de onoare al 
CAFR. 
    (4) Nu vor fi numite în comisii persoanele care  au so ţul sau so ţia, 
rude ori afini pân ă la gradul al patrulea inclusiv în rândul 
candida ţilor. To ţi membrii comisiilor vor completa în acest sens 
declara ţii pe propria r ăspundere. 
    (5) Dac ă incompatibilitatea prev ăzut ă la alin. (4) se ive şte 
ulterior desemn ării membrilor comisiei, membrul în cauz ă are obliga ţia 
să se retrag ă şi s ă comunice de îndat ă aceast ă situa ţie Consiliului 
CAFR, în vederea înlocuirii sale. 
    (6) Calitatea de membru al comisiei de interviu  este incompatibil ă 
cu cea de membru al comisiei de solu ţionare a contesta ţiilor. 
    (7) Departamentul de servicii pentru membri va publica pe site-ul 
CAFR data de organizare a interviului, tematica int erviului, precum şi 
alte informa ţii suplimentare. 
    ART. 7  
    Interviul pentru reatribuirea calit ăţii de membru al CAFR va consta 
în sus ţinerea unei probe orale din legisla ţia care reglementeaz ă 
activitatea de audit financiar, statutul de membru al CAFR, activitatea 
CAFR şi din prevederile Codului etic al profesioni ştilor contabili. 
    ART. 8  
    (1) Comisia de interviu va întocmi procesul-ver bal al interviului. 
    (2) Procesul-verbal men ţionat la alin. (1) cuprinde lista 
candida ţilor admi şi, lista candida ţilor respin şi, precum şi rezumatul 
discu ţiilor care au f ăcut obiectul probei orale sus ţinute de candida ţi. 
    (3) Rezultatele interviului se vor publica pe s ite-ul CAFR şi se 
pot contesta o singur ă dat ă, în termen de dou ă zile lucr ătoare de la 
publicarea lor. Contesta ţiile se depun la sediul CAFR sau se pot 
transmite şi prin fax. 
    (4) Camera nu va lua în considerare alte contes ta ţii decât cele 
primite în termenul de dou ă zile lucr ătoare de la publicarea 
rezultatelor pe site-ul CAFR. 
    (5) Contesta ţiile se solu ţioneaz ă de c ătre comisia de solu ţionare a 
contesta ţiilor. 
    (6) Comisia de solu ţionare a contesta ţiilor va examina, în baza 
procesului-verbal întocmit de comisia de interviu, rezultatele ob ţinute 
de candidat la proba oral ă şi va reexamina, dac ă consider ă necesar, 
candidatul care a depus contesta ţia. 
    (7) Comisia de solu ţionare a contesta ţiilor va întocmi un proces-
verbal care va cuprinde rezultatele solu ţion ării contesta ţiilor. 
    (8) Decizia comisiei de solu ţionare a contesta ţiilor este 
definitiv ă. 



    (9) Rezultatele comisiei de solu ţionare a contesta ţiilor se vor 
publica pe site-ul CAFR, în termen de maximum 7 zil e de la finalizarea 
termenului de depunere a contesta ţiilor. 
    ART. 9  
    Auditorii financiari care au solicitat reatribu irea calit ăţii de 
membru al CAFR, au participat la interviu şi au fost admi şi vor fi 
aproba ţi prin hot ărâre a Consiliului CAFR. 
    ART. 10  
    Hot ărârea Consiliului CAFR privind aprobarea calit ăţii de membru al 
CAFR, persoane fizice, va fi transmis ă spre aprobare Consiliului pentru 
Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabi le (CSIPPC). 
Ulterior, hot ărârea se comunic ă persoanei în cauz ă. 
    ART. 11  
    Dup ă aprobarea CSIPPC, Departamentul de servicii pentru  membri va 
actualiza Registrul public al auditorilor financiar i cu membrii CAFR 
cărora li s-a reatribuit calitatea, în baza hot ărârii Consiliului CAFR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Anex ă 
    ----- 
la regulament 
------------- 
 

CERERE 
pentru reatribuirea calit ăţii de membru al Camerei Auditorilor 

Financiari 
din România şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari - 

persoane fizice 
 
    Subsemnatul/Subsemnata, ....................... ................, 
născut/ ă la data de .................... în localitatea 
......................., jude ţul/sectorul ...................., cu 
domiciliul în localitatea ......................., str. 
...................... nr. ......, bl. ........, sc . ......, et. ....., 
ap. ......, jude ţul/sectorul ......................, legitimat/ ă cu 
buletinul/cartea de identitate/pa şaportul seria ...... nr. ......., 
eliberat/ ă de .................. la data de ................. ..., cod 
numeric personal (CNP) ........................., s olicit reatribuirea 
calit ăţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România. 
    Declar c ă am de ţinut calitatea de membru al Camerei Auditorilor 
Financiari din România în perioada ................ .............. şi am 
avut carnet de auditor financiar cu nr. ....... . 
    Anexez la prezenta urm ătoarele: 
    1. copia documentului care face dovada achit ării taxei de 
reînscriere; 
    2. cazierul judiciar, aflat în termenul legal d e valabilitate; 
    3. copiile documentelor care fac dovada achit ării cotiza ţiilor pe 
perioada cât am de ţinut calitatea de membru. 
    Adres ă de e-mail: ...................... 
    Telefon - acas ă: ....................... 
    - serviciu: ............................ 
    - mobil: ............................... 
 
    Adresa de coresponden ţă (alta decât adresa de domiciliu, dac ă este 
cazul): 
    Localitatea ...................., str. ........ ............... nr. 
......, bl. ......, sc. ...., et. ..., ap. ...., ju deţul/sectorul 
............... 
 
*T* 
                       Data                                 Semn ătura 
                 .................            ..... ................... 
*ST* 
 
                                     ------ 
 


