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HOTĂRÂRE nr. 26 din 17 decembrie 2003 
privind aprobarea acordării calităţii 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 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 
2003 

Data intrării în vigoare 24-12-2003 
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) şi ale art. 11 lit. A din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de 
audit financiar, republicată, respectiv ale art. 14 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare 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 în data de 15 decembrie 
2003, 

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Românie hotărăşte: 
Articolul 1 

Se aprobă acordarea calităţii de auditor financiar persoanelor fizice 
prevăzute în lista-anexă la prezenta hotărâre, 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. 

Articolul 2 

Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, 
Florin Georgescu 
Bucureşti, 17 decembrie 2003. 
Nr. 26. 

Anexă 

LISTA 
cuprinzând persoanele 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, şi care au dobândit 
calitatea de auditor financiar dobândită în România 
─────────────────────────────── 
Nr. crt.            Nume şi prenume 

EMITENT CAMERA AUDITORILOR DIN ROMÂNIA
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─────────────────────────────── 
  1.                 Bădescu Maria Mariana 
  2.                 Iliescu Adriana Simona 
  3.                 Mandilaras Dimitrios 
  4.                 Robu Monica 
─────────────────────────────── 
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