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Hotărâre privind încetarea valabilității Protocolului de colaborare încheiat între Camera 

Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile 

de la alţi donatori și a Listei auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc 

cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și 

Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar 

pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, aprobate prin Hotărârea 

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 

 

 

În temeiul: 

- art. 5 alin. (2) și art. 6 alin. (3) în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de 

audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 alin. (3) și (4), art. 3 și art. 15 alin. (1), (2) și (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor 

Financiari din România nr. 2/2018; 

- art. 4 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind 

modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, 

Având în vedere adresa primită de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene (în prezent Ministerul Fondurilor Europene) nr. 910R.P/18.05.2017 și înregistrată 

la Camera Auditorilor financiari din România sub nr. 3893/24.05.2017 prin care se solicită unilateral 

rezilierea protocolului dintre Ministerul Fondurilor Europene și Camera Auditorilor Financiari din 

România 

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit din ședința din data de 19 decembrie 

2018 adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Protocolul de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și 

Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar 

pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori și Lista auditorilor 

financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat 

între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind 

organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri 

nerambursabile de la alți donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliul Camerei Auditorilor Financiari 

din România nr. 5/2014, cu modificările și completările ulterioare,  își încetează valabilitatea. 



Art. 2. Compartimentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Hotărârea Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 pentru 

aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi 

Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru 

fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. 

Art. 4.    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România 

Ciprian Teodor Mihăilescu 
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