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    În baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6, 
art. 8 lit. a)-e), j) şi m), art. 10 şi art. 12 alin. (5) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor 
Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, 
 
    Conferinţa ordinară anuală a Camerei Auditorilor Financiari din 
România, întrunită în şedinţa din data de 28 martie 2015, hotărăşte: 
 
    ART. 1 
    Se aprobă materialele prezentate în cadrul Conferinţei ordinare 
anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România, după cum urmează: 
    a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor 
Financiari din România pentru anul 2014; 
    b) situaţiile financiare anuale ale Camerei Auditorilor Financiari 
din România la 31 decembrie 2014; 
    c) raportul Comisiei de auditori statutari asupra situaţiilor 
financiare ale Camerei Auditorilor Financiari din România încheiate la 
31 decembrie 2014; 
    d) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei 
Auditorilor Financiari din România pentru anul 2014; 
    e) bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Auditorilor 
Financiari din România pentru anul 2015; 
    f) programul de activităţi al Consiliului Camerei Auditorilor 
Financiari din România pentru anul 2015, elaborat conform strategiei 
2014-2017; 
    g) mandatarea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din 
România pentru efectuarea demersurilor necesare procesului de 
transpunere a Directivei 2014/56/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE 
privind auditul legal al situaţiilor financiare anuale şi al 
situaţiilor financiare consolidate. 
 
    ART. 2 
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
            Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, 
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