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    În temeiul prevederilor: 
    - art. 5 alin. (3) lit. e) 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) din Regulamentul de organiz are 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 19 septembrie 2013, hot ăr ăşte: 
    ART. 1  
    Se aprob ă procedurile privind revizuirea calit ăţii activit ăţii de audit 
financiar şi a altor activit ăţi desf ăşurate de auditorii financiari, 
prev ăzute în anexele nr. 1-15*), care fac parte integran t ă din prezenta 
hot ărâre. 
----- 
    *) Anexele nr. 1-15 se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 163 bis, care se poate achizi ţiona de la Centrul pentru rela ţii cu 
publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bu cure şti, şos. Panduri nr. 
1. 
    ART. 2  
    Departamentul de monitorizare şi competen ţă profesional ă va urm ări 
punerea în aplicare a procedurilor prev ăzute la art. 1. 
    ART. 3  
    La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri se abrog ă Hot ărârea 
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Româ nia nr. 182/2010  pentru 
aprobarea procedurilor privind revizuirea calit ăţii activit ăţii de audit 
financiar şi a altor activit ăţi desf ăşurate de auditorii financiari, 
publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 6 din 21 
decembrie 2010, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    ART. 4  
    Prezenta hot ărâre se transmite Consiliului pentru Supravegherea în 
Interes Public a Profesiei Contabile, în vederea av iz ării anexei nr. 1 
"Lista de obiective pentru revizuirea calit ăţii activit ăţii de audit 
financiar/audit statutar", conform prevederilor art . 15 alin. (1) lit. f) 
din Regulamentul de organizare şi func ţionare a Camerei Auditorilor 
Financiari din România, aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 . 
    ART. 5  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
conform prevederilor art. 40 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. 
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