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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităŃii  activităŃii de audit financiar  

şi a altor activităŃi desfăşurate de auditorii financiar1 
 Având în vedere dezbaterile pe marginea materialelor prezentate în şedinŃa 

Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 22 septembrie 2010, 
 în temeiul prevederilor: 

 - art.6, alin. (3) şi art.40 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 - art. 26 din Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Camerei Auditorilor Financiari 
din România aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/25 iunie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Români a, întrunit în şedinŃa din 22 

septembrie 2010,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1.  Se aprobă procedurile privind revizuirea calităŃii activităŃii de audit financiar şi a 
altor activităŃi desfăşurate de auditorii financiari, prevăzute în anexele 1- 9, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.  Departamentul de monitorizare şi competenŃă profesională va urmări punerea în 
aplicare a procedurilor prevăzute în anexe.  
 Art. 3.  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 Art. 4.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 73/2006 privind aprobarea procedurilor pentru 
controlul calităŃii activităŃii de audit financiar și a serviciilor conexe acestuia, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 8 noiembrie 2006 cu completările ulterioare. 
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