
HOTĂRÂRE nr. 50 din 2 octombrie 2014  
pentru aprobarea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor 

Financiari din România, acordarea titlurilor de "Pr eşedinte de onoare" şi 
"Auditor financiar de onoare" şi numirea Comitetului de excelen ţă 

 
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014   
Data intrarii in vigoare : 10/10/2014  
 
 
    Având în vedere prevederile: 
    - art. 6 alin. (3) şi (4) 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) lit. i) şi l), art. 15 alin. (3), art. 17, 19 şi 21-
24 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 2 octombrie 2014, hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    În urma votului valabil exprimat, Consiliul Cam erei Auditorilor 
Financiari din România, denumit ă în continuare Camera, a ales urm ătoarea 
componenţă a Biroului permanent al Consiliului Camerei: 
    - domnul lector univ. dr. Gabriel Radu - pre şedintele Camerei; 
    - domnul Ciprian Teodor Mih ăilescu - prim-vicepre şedinte al Biroului 
permanent al Consiliului Camerei; 
    - domnul Clemente Kiss - vicepre şedinte al Biroului permanent al 
Consiliului Camerei; 
    - doamna lector univ. dr. Mirela P ăunescu - vicepre şedint ă a Biroului 
permanent al Consiliului Camerei; 
    - domnul Iosif Cornel Kameniczki - vicepre şedinte al Biroului permanent 
al Consiliului Camerei. 
 
    ART. 2  
    (1) Se nume şte "Pre şedinte de onoare" al Camerei domnul prof. univ. dr.  
Horia Ion Neam ţu, conform art. 22 din Regulamentul de organizare şi 
func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România , aprobat prin 
Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 , şi Procedurilor privind acordarea 
titlurilor de onoare, aprobate prin Hot ărârea Consiliului Camerei 
Auditorilor Financiari din România nr. 231/2011 . 
    (2) Pre şedintele de onoare va participa la şedin ţele Consiliului Camerei 
şi ale Biroului permanent. 
 
    ART. 3  
    (1) Se nume şte Comitetul de excelen ţă, conform art. 15 alin. (1) lit. i) 
şi art. 24 din Regulamentul de organizare şi func ţionare a Camerei 
Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 
433/2011 , format din urm ătoarele persoane care au contribuit la sus ţinerea 
profesiei de auditor financiar: 
    - prof. univ. dr. Ion Mih ăilescu; 
    - prof. univ. dr. Pavel N ăstase; 
    - prof. univ. dr. Ana Morariu; 
    - Georgeta Petre; 
    - Mircea Bozga. 



    (2) Membrii Comitetului de excelen ţă pot participa la şedin ţele 
Consiliului Camerei sau ale Biroului permanent, în baza convoc ării lor de 
către Camer ă. De asemenea, membrii Comitetului de excelen ţă pot fi 
consulta ţi în elaborarea unor documente cu inciden ţă asupra profesiei de 
auditor financiar. 
    (3) Comitetul de excelen ţă numit prin Hot ărârea Consiliului Camerei 
Auditorilor Financiari din România nr. 240/2011 , publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 28 iulie  2011, î şi înceteaz ă 
activitatea. 
 
    ART. 4  
    (1) Se acord ă titlul de "Auditor financiar de onoare", conform a rt. 15 
alin. (1) lit. i) din Regulamentul de organizare şi func ţionare a Camerei 
Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 
433/2011 , şi Procedurilor privind acordarea titlurilor de onoa re, aprobate 
prin Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari di n România nr. 
231/2011 , urm ătorilor auditori financiari, membri ai Camerei: 
    - prof. univ. dr. Horia Ion Neam ţu; 
    - prof. univ. dr. Pavel N ăstase; 
    - prof. univ. dr. Ana Morariu; 
    - Georgeta Petre; 
    - Mircea Bozga. 
    (2) Auditorii financiari de onoare sunt scuti ţi de la plata cotiza ţiei 
fixe datorate Camerei. 
 
    ART. 5  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
            Pre şedintele Camerei Auditorilor Financiari din România , 
                                  Gabriel Radu 
 
 
 
    Bucure şti, 2 octombrie 2014. 
    Nr. 50. 
 
                                    ------- 
 
 
 


