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    Având în vedere: 

    -  art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    –  art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 433/2011; 

    –  art. 7 şi 8 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor 

Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a 

hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi 

Procesul-verbal nr. 3.029 din data de 25.04.2017 privind votul valabil 

exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari 

din România, 

 

    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România h o t ă r ă ş 

t e: 

    ART. 1 

    Se aprobă acordarea unor derogări de la aplicarea dispoziţiilor 

art. 22 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de 

competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei 

Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014 („Hotărârea Consiliului 

CAFR nr. 60/2014“), astfel: 

    a) Se aprobă organizarea unei sesiuni suplimentare a examenului de 

competenţă profesională în trimestrul IV al anului 2017 în plus faţă 

de sesiunea mai 2017 organizată conform Hotărârii Consiliului Camerei 

Auditorilor Financiari din România nr. 23/2017*).  

────────── 

    *) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din 

România nr. 23/2017 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

────────── 

 

    b) Persoanele care au finalizat stagiul în activitatea de audit 

financiar şi care se aflau în perioada legală de susţinere a 

examenului de competenţă profesională la momentul adoptării Hotărârii 

Consiliului CAFR nr. 60/2014 se pot înscrie şi pot susţine examenul de 

competenţă profesională în anul 2017 atât în sesiunea examenului 

organizat în luna mai 2017, cât şi în sesiunea examenului de 

competenţă profesională suplimentară.  

    c) Persoanele care au finalizat anul III de stagiu în anii 2014, 

2015 şi 2016 şi în aprilie-mai 2017 şi se află în perioada legală de 

susţinere a examenului de competenţă la data înscrierilor la sesiunea 



de examen din mai 2017 se pot înscrie şi pot susţine examenul de 

competenţă profesională în anul 2017 atât în sesiunea din luna mai 

2017, cât şi în sesiunea de examen de competenţă profesională 

suplimentară.  

 

 

    ART. 2 

    Prezenta hotărâre se aplică exclusiv pentru anul 2017.  

 

    ART. 3 

    Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

    ART. 4 

    Prezenta hotărâre se comunică spre avizare Consiliului pentru 

Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.  

 

    ART. 5 

    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

 

 

                    Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din 

România, 

                    Gabriel Radu 

 

    Bucureşti, 26 aprilie 2017. 
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