
HOTĂRÂRE nr. 22 din 23 mai 2013  
privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii finan ciari care au 
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    Având în vedere prevederile: 
    - art. 6 alin. (3) şi art. 12 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. (1) şi (3) şi art. 38 din Regulamentul de 
organizare şi func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din 
România, aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 ; 
    - Hot ărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari di n 
România nr. 164/2010  pentru adoptarea Normelor privind aprobarea 
auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state 
membre ale Uniunii Europene sau apar ţinând Spa ţiului Economic 
European ori Confedera ţiei Elve ţiei şi din ter ţe ţări, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare; 
    - art. 12 alin. (3) şi (4) din Ordonan ţa de urgen ţă a 
Guvernului nr. 90/2008  privind auditul statutar al situa ţiilor 
financiare anuale şi al situa ţiilor financiare anuale consolidate 
şi supravegherea în interes public a profesiei conta bile, 
aprobat ă cu modific ări prin Legea nr. 278/2008 , cu modific ările 
şi complet ările ulterioare; 
    ţinând cont de Procesul-verbal întocmit la data de 9  aprilie 
2013 de comisia de examinare, 
    având în vedere Procesul-verbal nr. 7.841 din 2 3 mai 2013 
privind consultarea electronic ă a membrilor Consiliului Camerei 
Auditorilor Financiari din România, 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia 
hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă Lista cuprinzând auditorii financiari care au fost  
autoriza ţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau 
apar ţinând Spa ţiului Economic European ori Confedera ţiei 
Elve ţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare 
a profesiei de auditor financiar în România în urma  testului de 
aptitudini organizat în data de 9 aprilie 2013, pre văzut ă în 
anexa care face parte integrant ă din prezenta hot ărâre. 
    ART. 2  
    Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă Consiliului pentru 
Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabi le pentru 



aprobarea listei cuprinzând persoanele care au part icipat la 
testul de aptitudini în vederea aprob ării ca auditori financiari. 
    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, 23 mai 2013. 
    Nr. 22. 
 
 
    ANEX Ă 
 
                                    LIST Ă 
       cuprinzând auditorii financiari care au fost  autoriza ţi în 
alte state 
       membre ale Uniunii Europene sau apar ţinând Spa ţiului 
Economic European 
       ori Confedera ţiei Elve ţiene şi care au dobândit calitatea 
şi dreptul de 
         exercitare a profesiei de auditor financia r în România 
în urma 
              testului de aptitudini organizat în d ata de 9 
aprilie 2013 
*T* 
┌────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────────────
──────────────┐ 
│Nr. │                      │               │     Institutul 
str ăin la         │ 
│crt. │ Numele şi prenumele  │Ţara de origine │       care este 
membru           │ 
├────┼──────────────────────┼───────────────┼────────────────────
──────────────┤ 
│ 1. │KASHERIS CHRISTODOULOS│     Cipru     │The Association of 
Chartered      │ 
│    │                      │               │Certified 
Accountants             │ 
└────┴──────────────────────┴───────────────┴────────────────────
──────────────┘ 
*ST* 
                 ________ 
 


