
HOTĂRÂRE nr. 38 din 19 septembrie 2013  
pentru aprobarea noilor modele de certificat de mem bru al Camerei 
Auditorilor Financiari din România, persoan ă fizic ă, şi 
autoriza ţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din 
România, persoan ă juridic ă 
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 2 octombrie 2013   
Data intrarii in vigoare : 01/12/2013  
 
 
    Având în vedere prevederile: 
    - art. 5 alin. (2) şi 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), art. 36 alin. (4) şi art. 37 alin. (3) 
din Regulamentul de organizare şi func ţionare a Camerei 
Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hot ărârea 
Guvernului nr. 433/2011 , 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia, 
întrunit în şedin ţa din data de 19 septembrie 2013, hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă modelul de certificat de membru al Camerei 
Auditorilor Financiari din România, persoan ă fizic ă, şi modelul 
de autoriza ţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din 
România, persoan ă juridic ă, prev ăzute în anexele nr. 1 şi 2, care 
fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre. 
    ART. 2  
    Începând cu data de 1 decembrie 2013, pentru me mbrii care 
solicit ă autorizarea ca persoane fizice sau persoane juridi ce, se 
va elibera certificat de membru persoan ă fizic ă sau autoriza ţie 
de membru persoan ă juridic ă, conform modelelor aprobate. 
    ART. 3  
    Certificatele de membru persoan ă fizic ă şi autoriza ţiile de 
membru persoan ă juridic ă eliberate pân ă la data 30 noiembrie 2013 
r ămân valabile. 
    ART. 4  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, şi intr ă în vigoare la data de 1 decembrie 
2013, alte dispozi ţii contrare se abrog ă. 
 
 
                    Pre şedintele 
      Camerei Auditorilor Financiari din România, 
                    Horia Neam ţu 
 
 
    Bucure şti, 19 septembrie 2013. 
    Nr. 38. 
 



    ANEXA 1  
 
---------- 
    NOT Ă(CTCE) 
    Anexa nr. 1 se g ăseşte în Monitorul Oficial al României 
Partea I nr. 613 din 02 octombrie 2013, la pagina 1 4, a se vedea 
imaginea asociat ă. 
 
 
    ANEXA 2  
 
---------- 
    NOT Ă(CTCE) 
    Anexa nr. 2 se g ăseşte în Monitorul Oficial al României 
Partea I nr. 613 din 02 octombrie 2013, la pagina 1 5, a se vedea 
imaginea asociat ă. 
 
                   ________ 
 


