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HOTĂRÂRE 
privind completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la Conferinţele 

Camerei Auditorilor Financiari din România 
 
 

Având în vedere prevederile art.5 alin.(3) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, dispoziţiile art.12. alin.(1) lit. f) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului. nr.983/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
prevederile Hotărârii Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr.95 din data de 21 
aprilie 2007, 

În temeiul art.26 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei 
Auditorilor Financiari din România, aprobat prin H.G. nr.983/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din 29 
februarie 2008, adoptă următoarea hotărâre: 

 
Art. I – Normele de reprezentare a auditorilor financiari la Conferinţele Camerei 

Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea nr. 97/2007 a Consiliului Camerei, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 624 din data de 11 septembrie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 
1. Art. 13 alin (1) se completează cu următoarea teză: 

„În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin acelaşi număr de voturi, dar numărul de locuri de 
ocupat este inferior numărului acestora, toţi candidaţii respectivi sunt declaraţi aleşi.” 

 
2. Art. 15 se completează cu un alineat nou, alin.(2), cu următorul cuprins: 

„(2) În cazul în care din cauza numărului mare de voturi de numărat comisia de alegeri 
estimează că timpul necesar numărătorii voturilor şi stabilirii rezultatelor alegerilor va depăşi ora 
anunţată de finalizare a şedinţei, va decide şi anunţa participanţii că rezultatele alegerilor li se vor 
aduce la cunoştinţă prin afişare pe site-ul CAFR, făcând menţiune despre această situaţie în 
procesul-verbal; afişarea are loc în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care s-a desfăşurat 
şedinţa de alegeri.” 

 
3. Art. 16 va avea următorul cuprins: 

„(1) Orice contestaţii cu privire la desfăşurarea alegerilor se depun şi se înregistrează la 
secretariatul CAFR, în termen de 24 ore de la anunţarea sau afişarea rezultatelor alegerilor. 
Contestaţiile se depun în formă letrică şi trebuie semnate de persoanele care le-au formulat. 

(2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia prevăzută la art.11, în termen de 48 de ore 
de la înregistrare.” 

 
Art. II – Prezenta Hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind 
activitatea de audit financiar, republicată. 
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