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Hotărâre nr. 18 din 11 decembrie 2002 privind aprobarea acordării calit ăŃii de auditor
financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau
în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice

din acel stat

Camera Auditorilor din România 

Hotărâre nr. 18
din 11 decembrie 2002

privind aprobarea acord ării calit ăŃii de auditor financiar persoanelor fizice care
posed ă o calificare profesional ă în audit financiar sau în profesii asimilate

acestuia, atribuit ă de alt stat în acord cu reglement ările specifice din acel stat
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 14 februarie 2003

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) şi ale art. 10 lit. A din OrdonanŃa de
urgenŃă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată şi
modificată prin Legea nr. 133/2002 şi ulterior modificată prin OrdonanŃa Guvernului
nr. 67/2002, respectiv art. 14 din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a
Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2000,
precum şi procesul-verbal întocmit de comisia de examinare stabilită prin Hotărârea
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, încheiat la data de 9
decembrie 2002,

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

Art. 1. - Se aprobă acordarea calităŃii de auditor financiar persoanelor fizice
prevăzute în lista-anexă la prezenta hotărâre, care posedă o calificare profesională
în audit financiar sau în profesii asimilate acestui domeniu, atribuită de alt stat în
acord cu reglementările specifice din acel stat.
Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
prof. univ. dr. Florin Georgescu

Bucureşti, 11 decembrie 2002.
Nr. 18.



ANEXĂ
LISTA

cuprinzând persoanele fizice care au calificarea de auditor
financiar atribuită de alt stat şi calitatea

de auditor financiar dobândită în România

-------------------------------
Nr.
crt. Numele şi prenumele
-------------------------------
1. Lefkios Joannides
2. Buşoiu Liliana
3. Mardare Maria
4. Manole Andreea Elena
5. Toader Şerban Cristian
6. Cazacu Antonela Silvana
7. Herea Ioana Alina
8. Bagni Massimo
9. Grad-Deleanu Adrian
-------------------------------


