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Contabililor 
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    În baza obliga ţiilor Camerei Auditorilor Financiari din România, 
în calitate de membru cu drepturi depline al Federa ţiei Interna ţionale 
a Contabililor (IFAC), de a asigura adoptarea şi promovarea celei mai 
recente edi ţii a Standardelor interna ţionale emise de aceast ă 
organiza ţie, 
    în temeiul prevederilor: 
    a) art. 5 alin. (3) lit. b) şi 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; 
    b) art. 15 alin. (3) şi (4) 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 12 decembrie 2013, hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se adopt ă Manualul Codul etic al profesioni ştilor contabili, 
edi ţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde int erna ţionale de 
etic ă pentru contabili (IESBA) al Federa ţiei Interna ţionale a 
Contabililor (IFAC), aplicabil de c ătre auditorii financiari din 
România, membri ai Camerei Auditorilor Financiari d in România. 
    ART. 2  
    Codul etic al profesioni ştilor contabili, edi ţia 2013, elaborat de 
Consiliul pentru Standarde interna ţionale de etic ă pentru contabili 
(IESBA) al IFAC, este tradus, adoptat şi inclus în Manualul Codul etic 
al profesioni ştilor contabili, edi ţia 2013, editat de Camera 
Auditorilor Financiari din România şi publicat pe site-ul CAFR, 
www.cafr.ro. 
    ART. 3  
    Prezenta hot ărâre se comunic ă Consiliului pentru Supravegherea în 
Interes Public a Profesiei Contabile. 
    ART. 4  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
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