
HOTĂRÂRE nr. 1 din 27 septembrie 2014  
cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul 
Conferin ţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia 
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 7 octombrie 2014   
Data intrarii in vigoare : 07/10/2014  
 
    În baza prevederilor art. 6 alin. (4) 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, şi ale art. 6, art. 8 lit. a)-j) şi m), art. 10 şi 
art. 12 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi func ţionare a 
Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat  prin 
Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 , 
 
    Conferin ţa ordinar ă anual ă a Camerei Auditorilor Financiari 
din România, întrunit ă în şedin ţa din data de 27 septembrie 2014, 
hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă materialele prezentate în cadrul Conferin ţei 
ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari di n România dup ă 
cum urmeaz ă: 
    a) raportul de activitate al Consiliului Camere i Auditorilor 
Financiari din România pentru anul 2013; 
    b) situa ţiile financiare ale Camerei Auditorilor Financiari 
din România la 31 decembrie 2013; 
    c) execu ţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei 
Auditorilor Financiari din România pentru anul 2013 ; 
    d) raportul Comisiei de auditori statutari asup ra situa ţiilor 
financiare ale Camerei Auditorilor Financiari din R omânia la 31 
decembrie 2013; 
    e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014; 
    f) programul de activit ăţi al Consiliului Camerei Auditorilor 
Financiari din România pentru anul 2014; 
    g) Strategia Camerei Auditorilor Financiari din  România 2014-
2017. 
    ART. 2  
    Conferin ţa ordinar ă împuternice şte Consiliul Camerei 
Auditorilor Financiari din România (Camera) s ă elaboreze 
Proiectul de modificare şi completare a Regulamentului de 
organizare şi func ţionare a Camerei şi s ă întreprind ă demersurile 
necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia. 
    ART. 3  
    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, 27 septembrie 2014. 
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