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    Având în vedere prevederile: 
    - art. 3 alin. (2) lit. e), art. 5 alin. (5) li t. d), art. 6 alin. (3) 
şi art. 20-25 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) art. 60 şi 61 din Regulamentul de organizare şi 
func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România , aprobat prin 
Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 ; 
    - art. 160 alin. (2) şi art. 163 alin. (2) din Legea societ ăţilor nr. 
31/1990 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia, întrunit în 
şedin ţa din data de 11 decembrie 2014, hot ăr ăşte: 
 
    ART. I  
    Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari di n România nr. 
48/2014  pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul i nterna ţional de 
practici profesionale (IPPF), emise de Institutul G lobal al Auditorilor 
Interni (IIA Global), edi ţia 2013, publicat ă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 529 din 16 iulie 2014, se m odific ă dup ă cum 
urmeaz ă: 
 
    1. Articolul 2 va avea urm ătorul cuprins: 
    "Art. 2. - (1) Normele obligatorii din cadrul i nterna ţional de practici 
profesionale se aplic ă în totalitate pentru misiunile de asigurare sau de  
consiliere pentru func ţiile de audit intern, conduse de auditori 
financiari, membri activi ai Camerei Auditorilor Fi nanciari din România 
(CAFR), exercitate în entit ăţile din sectorul privat, care se supun 
prevederilor Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 75/1999  privind 
activitatea de audit financiar, republicat ă, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare. 
    (2) Prezenta hot ărâre se poate aplica şi de alte entit ăţi care 
organizeaz ă activitatea de audit intern şi care nu aplic ă reglement ările în 
vigoare privind auditul public intern." 
 
    2. Articolul 4 va avea urm ătorul cuprins: 
    "Art. 4. - Pân ă la data de 30 iunie 2015, CAFR va elabora un Ghid de 
implementare a Standardelor interna ţionale de audit intern." 
 
    ART. II  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 
 
                        Pre şedintele Camerei Auditorilor 
                            Financiari din România,  
                                  Gabriel Radu 
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