
HOTĂRÂRE nr. 41 din 24 octombrie 2013  
pentru modificarea şi completarea anexei la Hot ărârea Consiliului 
Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/20 13 privind 
aprobarea Registrului public al auditorilor financi ari din 
România 
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 6 noiembrie 2013   
Data intrarii in vigoare : 06/11/2013  
 
    Având în vedere Procesul-verbal nr. 12.924 din 23 octombrie 
2013 privind consultarea electronic ă a membrilor Consiliului 
Camerei Auditorilor Financiari din România, 
    în temeiul prevederilor: 
    - 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) şi art. 69 alin. (3) din Regulamentul de 
organizare şi func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din 
România, aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 ; 
    - art. 23 din Normele privind atribuirea calit ăţii de membru, 
înscrierea, eviden ţa, retragerea şi suspendarea persoanelor 
fizice şi autorizarea, înscrierea, eviden ţa, retragerea şi 
suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al 
auditorilor financiari, aprobate prin Hot ărârea Consiliului 
Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2 012 , 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia 
hot ăr ăşte: 
 
    ART. I  
    Anexa la Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari 
din România nr. 2/2013  privind aprobarea Registrului public al 
auditorilor financiari din România, publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 59 şi 59 bis din 28 ianuarie 
2013, se modific ă şi se completeaz ă potrivit anexei care face 
parte integrant ă din prezenta hot ărâre. 
    ART. II  
    (1) Departamentul de servicii pentru membri va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 
    (2) Prezenta hot ărâre se comunic ă spre informare Consiliului 
pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile. 
    ART. III  
    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, 24 octombrie 2013. 
    Nr. 41. 
 


