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CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Normelor pentru desemnarea

reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei
Auditorilor Financiari din România, organizată 

în format fizic în data de 22 aprilie 2023
Având în vedere: 
— art. 6 alin. (3) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind

activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 3, 4, 5, art. 13 alin. (3) lit. g) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul de

organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat
prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018,
cu modificările ulterioare;

— Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
nr. 93/2022*) pentru aprobarea datei, locației și a modalității de desfășurare a
Conferinței anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România, în anul 2023;

— 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, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în data de
20 februarie 2023, adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1. — Se aprobă Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor
financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în
format fizic în data de 22 aprilie 2023, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Compartimentele din cadrul aparatului executiv al Camerei
Auditorilor Financiari din România duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Adrian Popescu

București, 20 februarie 2023.
Nr. 8.

*) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 93/2022 nu a fost
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ

N O R M E
pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România,

organizată în format fizic în data de 22 aprilie 2023

Art. 1. — Prezentele norme reglementează modalitatea de
desemnare a reprezentanților auditorilor financiari la Conferința
Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR sau
Camera), organizată în format fizic în data de 22 aprilie 2023, la
Hotel Caro, București, conform calendarului prevăzut în anexa
la prezentele norme.

Art. 2. — Conferința Camerei este organul superior de
conducere al CAFR, formată din toți membrii cu drept de vot care
au îndeplinite obligațiile către Cameră în anul anterior desfășurării
Conferinței, la termenele stabilite prin reglementările Camerei.

Art. 3. — La Conferința Camerei, organizată în data de
22 aprilie 2023, norma de reprezentare este de 1 (un)
reprezentant la 1 (un) auditor financiar. Niciun auditor nu poate
vota prin reprezentant.

Art. 4. — (1) Membrii Camerei cu drept de vot la Conferința
Camerei, organizată în format fizic în data de 22 aprilie 2023,
sunt auditorii financiari înscriși în Registrul membrilor CAFR la

data de 31 decembrie 2022, care și-au îndeplinit obligațiile către
Cameră, după cum urmează:

a) au achitat integral cotizația fixă pentru anul 2022, la termenele
stabilite de Cameră, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022;

b) au achitat integral cotizația variabilă pentru anul 2021,
conform raportului de activitate, la termenele stabilite de
Cameră, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022;

c) au depus raportul anual de activitate pentru anul 2021/
declarația privind lipsa activității pentru anul 2021, la termenele
stabilite prin reglementările Camerei, dar nu mai târziu de
31 decembrie 2022;

d) au efectuat pregătirea profesională structurată (obligatorie)
aferentă anului 2022, la termenele stabilite prin reglementările
Camerei, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2023.

(2) Au, de asemenea, drept de vot la Conferința Camerei,
organizată în data de 22 aprilie 2023, membrii Camerei care au
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obținut această calitate în anul 2023 și au fost înscriși în
Registrul membrilor CAFR până la data de 20 februarie 2023.

Art. 5. — (1) Lista membrilor Camerei cu drept de vot la
Conferința CAFR, organizată în format fizic în data de 22 aprilie
2023, conform art. 4, se publică pe site-ul CAFR până la data de
6 martie 2023.

(2) Orice persoană interesată poate formula contestație
împotriva listei prevăzute la alin. (1) cel târziu până la data de
10 martie 2023. Nerespectarea termenului de formulare a
contestațiilor atrage decăderea din dreptul de a mai contesta
lista prevăzută la alin. (1).

(3) Contestațiile se depun în scris, numai prin e-mail, la
adresa: conferinta@cafr.ro.

Art. 6. — (1) Contestațiile formulate conform art. 5 vor fi
soluționate de o comisie ce va fi aprobată prin hotărâre a
Consiliului Camerei.

(2) Termenul de soluționare a contestațiilor este până la data
de 14 martie 2023, rezultatul soluționării fiind comunicat
contestatarului. Rezultatul contestațiilor este definitiv.

(3) Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința
CAFR, organizată în format fizic în data de 22 aprilie 2023,
stabilită în urma soluționării contestațiilor formulate conform
art. 5, se aprobă de Consiliul Camerei, prin hotărâre.

Art. 7. — (1) Lista membrilor Camerei cu drept de vot la
Conferința CAFR, organizată în format fizic în data de 22 aprilie
2023, rămasă definitivă în urma soluționării contestațiilor
formulate conform art. 5 și aprobată de către Consiliul Camerei
conform art. 6 alin. (3), reprezintă Lista finală a membrilor
Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR, organizată în
format fizic în data de 22 aprilie 2023.

(2) Lista finală prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul
Camerei până la data de 17 martie 2023.

Art. 8. — (1) Au calitatea de reprezentanți ai auditorilor
financiari la Conferința CAFR din data de 22 aprilie 2023
auditorii financiari înscriși în lista prevăzută la art. 7.

(2) Dreptul auditorilor financiari prevăzuți la alin. (1) de a
participa la lucrările Conferinței CAFR din data de 22 aprilie
2023, de a dezbate subiectele înscrise pe ordinea de zi și de a
exercita dreptul de vot pe baza acestora nu poate fi exercitat
prin mandatar.

Art. 9. — Auditorii financiari cuprinși în lista prevăzută la art. 7
sunt convocați în scris, prin e-mail, cel târziu la data de 22 martie
2023, să participe la Conferința CAFR, organizată în format fizic
în data de 22 aprilie 2023.

Art. 10. — (1) Auditorii financiari convocați de Cameră conform
art. 9 și care doresc să participe la Conferință confirmă participarea
până cel târziu la data de 5 aprilie 2023 prin unul dintre
următoarele mijloace de corespondență: fax: nr. 031.433.59.40,
e-mail: conferinta@cafr.ro, prin poștă la adresa: Str. Sirenelor
nr. 67—69, București, sectorul 5, sau formulare de înscriere
electronice puse la dispoziție de CAFR.

(2) Auditorul financiar care a confirmat prezența la
Conferință, însă se află în imposibilitatea de a fi prezent la
Conferința CAFR din data de 22 aprilie 2023 trebuie să
înștiințeze Camera privind absența sa până cel târziu la data de
14 aprilie 2023.

(3) Auditorul financiar înscris în lista prevăzută la art. 7, care
a confirmat prezența la Conferință și care absentează fără să
înștiințeze Camera, conform alin. (2), poate fi obligat la plata
cheltuielilor cu cazarea și masa efectuate de Cameră pentru
asigurarea prezenței sale la Conferință.

(4) În cazul în care auditorii financiari înscriși în lista
prevăzută la art. 7 și care au fost convocați de Cameră conform
art. 9 nu confirmă participarea la Conferința CAFR din data de
22 aprilie 2023 în termenul prevăzut la alin. (1), vor putea
participa la Conferință fără asigurarea de către Cameră a
serviciilor de cazare și masă.

(5) Prin excepție de la prevederile art. 4, în cazul în care o
persoană care a fost înscrisă în lista prevăzută la art. 7 a fost
convocată de Cameră conform art. 9, însă pierde dreptul de
exercitare a profesiei de auditor financiar până la data de
22 aprilie 2023, data organizării Conferinței CAFR, atunci
persoana respectivă pierde toate drepturile de care beneficiază
în calitatea sa de auditor, inclusiv dreptul de a participa la
Conferința CAFR din data de 22 aprilie 2023.

Art. 11. — Auditorii financiari care se regăsesc pe lista
prevăzută la art. 7 și participă la Conferința CAFR din data de
22 aprilie 2023 aprobă prin vot deschis materialele supuse
aprobării cuprinse în ordinea de zi a Conferinței.

Art. 12. — Prezentele norme se completează cu prevederile
legislației aplicabile, precum și ale Regulamentului de
organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din
România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor
Financiari din România nr. 2/2018, cu modificările ulterioare.

Art. 13. — Anexa „Calendarul activităților pentru organizarea
Conferinței Camerei în format fizic în data de 22 aprilie 2023”
face parte integrantă din prezentele norme.

ANEXĂ
la norme

C A L E N D A R U L
activităților pentru organizarea Conferinței Camerei în format fizic în data de 22 aprilie 2023

Activitate Termen

Afișarea pe site-ul Camerei (www.cafr.ro) a Listei membrilor cu drept de vot 6 martie 2023
Formularea contestațiilor împotriva Listei membrilor cu drept de vot 6 martie 2023—10 martie 2023
Soluționarea contestațiilor formulate împotriva Listei membrilor cu drept de vot Până la data de 14 martie 2023
Supunerea aprobării Consiliului CAFR a Listei finale a membrilor Camerei cu drept de
vot la Conferința CAFR din anul 2023 15 martie—16 martie 2023 

Afișarea pe website-ul Camerei a Listei finale a membrilor Camerei cu drept de vot
la Conferința CAFR, organizată în format fizic în data de 22 aprilie 2023 17 martie 2023 

Afișarea pe site-ul Camerei (www.cafr.ro) și în două cotidiene de circulație națională
a convocării la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în
format fizic în data de 22 aprilie 2023

22 martie 2023 

Transmiterea convocatorului către membrii CAFR prin e-mail 22 martie 2023
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A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C
— Prețuri pentru anul 2023 —

Nr. 
crt. Denumirea publicației

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1. Monitorul Oficial, Partea I 2.760 760 275
2. Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 3.280 300
3. Monitorul Oficial, Partea a II-a 4.920 440
4. Monitorul Oficial, Partea a III-a 940 100
5. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 3.760 340
6. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 3.500 320
7. Monitorul Oficial, Partea a VII-a 1.200 110

NO T Ă:
Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2023 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

* Tarifele anuale se aplică pentru comenzile online efectuate până la 31 ianuarie 2023.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual*

Online/
Monopost

Rețea 
5

Rețea 
25

Rețea 
100

Rețea 
300

Online/
Monopost

Rețea 
5

Rețea 
25

Rețea 
100

Rețea 
300

AutenticMO 65 160 400 960 2.110 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 115 290 730 1.750 3.850 1.150 2.880 7.200 17.280 38.020

Produs

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual*

Online/
Monopost

Rețea 
5

Rețea 
25

Rețea 
100

Rețea 
300

Online/
Monopost

Rețea 
5

Rețea 
25

Rețea 
100

Rețea 
300

AutenticMO 75 190 480 1.150 2.530 750 1.880 4.700 11.280 24.820

ExpertMO 140 350 880 2.110 4.640 1.400 3.500 8.750 21.000 46.200

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an
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