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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Farca∫ ™urpanu
Cristina la Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 282.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Tranc„ Ana-Maria
la Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 283.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Foc∫„neanu Oana
Cristina la Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 284.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Filipeanu ElenaCrizantema la Judec„toria Sectorului 2 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 285.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Dinescu AnamariaLaura la Judec„toria Sectorului 3 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 286.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Iliescu ElenaBianca la Judec„toria Sectorului 3 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 287.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor R„haian MihaelaOana la Judec„toria Sectorului 4 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 288.

3

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 339/21.IV.2005
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Cozma Mihai-Paul
la Judec„toria Sectorului 4 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 289.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Zidaru GheorgheLiviu la Judec„toria Sectorului 4 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 290.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Chiri˛„-Sandu
Nicoleta Monica la Judec„toria Sectorului 4 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 291.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor RÓ∫noveanu
Mihaela-Roxana la Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 292.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „ :

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Bosie LauraNicoleta la Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 293.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Tocan Isabelle la
Judec„toria Sectorului 6 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 294.
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ACTE

ALE

CONSILIULUI

C O N C U R E N fi E I

CONSILIUL CONCURENfiEI

DECIZIE
privind concentrarea economic„ realizat„ de c„tre Societatea Comercial„
îMETALEUROEST“ — S.R.L. C‚mpina, Societatea Comercial„ îELSID“ — S.A.
Titu ∫i domnul Burchiu Nicolae prin dob‚ndirea controlului asupra Societ„˛ii Comerciale
îSOCERAM“ — S.A. Bucure∫ti
Pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei,
Œn baza:
1. Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concuren˛ei;
2. Legii concuren˛ei nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
3. Regulamentului de organizare, func˛ionare ∫i procedur„ al Consiliului Concuren˛ei, cu modific„rile ulterioare;
4. Regulamentului privind autorizarea concentr„rilor economice, cu modific„rile ulterioare;
5. instruc˛iunilor cu privire la definirea pie˛ei relevante, Ón scopul stabilirii p„r˛ii substan˛iale de pia˛„;
6. instruc˛iunilor date Ón aplicarea art. 33 din Legea concuren˛ei nr.21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentr„rilor economice;
7. Notific„rii concentr„rii economice Ónregistrate cu nr. RS-251 din 28 decembrie 2004 la Consiliul Concuren˛ei;
8. actelor ∫i lucr„rilor din Dosarul cauzei nr. RS-251 din 28 decembrie 2004;
9. Notei Direc˛iei industrie ∫i energie cu privire la concentrarea economic„ notificat„ nr. GM/475 din 14 martie 2005,
lu‚nd Ón considerare urm„toarele:
1. Concentrarea economic„ s-a realizat prin preluarea de c„tre Societatea Comercial„ îMETALEUROEST“ —
S.R.L. C‚mpina, Societatea Comercial„ îELSID“ — S.A. Titu ∫i domnul Burchiu Nicolae a pachetului de ac˛iuni
reprezent‚nd 80,44% din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale îSOCERAM“ — S.A. Bucure∫ti. Dob‚ndirea controlului
s-a realizat Ón urma semn„rii Contractului de v‚nzare-cump„rare nr. 82 din 30 noiembrie 2004, Óncheiat Óntre A.P.A.P.S.,
Ón calitate de v‚nz„tor, ∫i Societatea Comercial„ îMETALEUROEST“ — S.R.L. C‚mpina, Societatea Comercial„ îELSID“ —
S.A. Titu ∫i domnul Burchiu Nicolae Ómpreun„, Ón calitate de cump„r„tor.
2. Notificarea opera˛iunii de concentrare economic„ a devenit efectiv„ la data de 15 februarie 2005.
3. Pie˛ele relevante aferente opera˛iunii de concentrare economic„ analizate au fost definite ca fiind:
— pia˛a c„r„mizilor ∫i blocurilor ceramice din argil„;
— pia˛a blocurilor din beton celular autoclavizat;
— pia˛a produselor refractare electrotopite,
pe Óntregul teritoriu al Rom‚niei.
4. Segmentele de pia˛„ de˛inute de Societatea Comercial„ îSOCERAM“ — S.A. Bucure∫ti pe pie˛ele relevante sunt:
— 12,00% pe pia˛a c„r„mizilor ∫i blocurilor ceramice din argil„;
— 9,00% pe pia˛a blocurilor din beton celular autoclavizat;
— 5,06% pe pia˛a produselor refractare electrotopite.
5. Partea achizitoare ∫i nici o alt„ societate comercial„ membr„ a grupului din care aceasta face parte nu au
fost prezente pe pie˛ele relevante definite, p‚n„ la momentul dob‚ndirii controlului.
6. Pe pie˛ele relevante oferta este bogat„, fiind reprezentat„ at‚t de produse autohtone, c‚t ∫i de produse din import.
7. Cererea pe pie˛ele relevante este reprezentat„ de societ„˛ile comerciale ce activeaz„ Ón domeniul construc˛iilor,
Ón industria sticlei ∫i industria ceramicii de pe Óntregul teritoriu al Rom‚niei.
8. Opera˛iunea de concentrare economic„ realizat„ prin dob‚ndirea controlului de c„tre Societatea Comercial„
îMETALEUROEST“ — S.R.L. C‚mpina, Societatea Comercial„ îELSID“ — S.A. Titu ∫i domnul Burchiu Nicolae asupra
Societ„˛ii Comerciale îSOCERAM“ — S.A. Bucure∫ti nu are ca efect restr‚ngerea, Ómpiedicarea sau denaturarea
concuren˛ei. Anterior dob‚ndirii controlului, partea achizitoare, Societatea Comercial„ îMETALEUROEST“ — S.R.L.
C‚mpina, Societatea Comercial„ îELSID“ — S.A. Titu ∫i domnul Burchiu Nicolae, ∫i nici una dintre societ„˛ile membre
ale grupului din care aceasta face parte nu au fost prezente pe pie˛ele relevante definite.
9. Analiz‚nd aceast„ concentrare economic„ se constat„ c„ nu se Óntrev„d posibile efecte cu caracter
anticoncuren˛ial pe pia˛„,
D E C I D E:

Art. 1. — Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 51 alin. (1)
lit. b) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale pct. 138 B lit. b), cap. II,
partea a II-a din Regulamentul privind autorizarea
concentr„rilor economice, cu modific„rile ulterioare, se
emite o decizie de neobiec˛iune, constat‚ndu-se c„, de∫i
opera˛iunea notificat„ cade sub inciden˛a legii, nu exist„
Óndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu
concuren˛ial normal.

Art. 2. — Taxa de autorizare, prev„zut„ la art. 33 din
Legea nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
este de 103.868.530 lei ∫i se va pl„ti cu ordin de plat„ tip
trezorerie la bugetul de stat, Ón contul IBAN
RO74TREZ52120210120XXXXX, deschis la Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei — Sucursala Jude˛ean„ Prahova,
beneficiar Direc˛ia Trezorerie ∫i Contabilitate Public„
Prahova, cu men˛iunea îTaxe ∫i tarife pentru eliberarea de
licen˛e ∫i autoriza˛ii de func˛ionare“. Taxa de autorizare se
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va pl„ti Ón termen de 30 de zile de la data comunic„rii
prezentei decizii. O copie a ordinului de plat„ va fi
transmis„ neÓnt‚rziat Consiliului Concuren˛ei.
Art. 3. — Prezenta decizie devine aplicabil„ de la data
comunic„rii acesteia c„tre p„r˛i.
Art. 4. — Decizia Consiliului Concuren˛ei poate fi
atacat„, conform dispozi˛iilor art. 52 alin. (4) din Legea
nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón
termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel
Bucure∫ti, Sec˛ia contencios administrativ.
Art. 5. — Œn conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1)
din Legea nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul

7

Oficial al Rom‚niei, Partea I, pe cheltuiala Societ„˛ii
Comerciale îMETALEUROEST“ — S.R.L. C‚mpina.
Art. 6. — Direc˛ia industrie ∫i energie ∫i Secretariatul
general vor urm„ri ducerea la Óndeplinire a prezentei
decizii.
Art. 7. — Prezenta decizie se va comunica de c„tre
Secretariatul general al Consiliului Concuren˛ei:
Societ„˛ii Comerciale îMETALEUROEST“ — S.R.L.
C‚mpina
Adresa: Str. Fabricii nr. 37—39, municipiul C‚mpina,
jude˛ul Prahova
Telefon: 0244/375.077
Fax: 0244/373.077

Pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei,
Mihai Berinde
Bucure∫ti, 15 martie 2005.
Nr. 44.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROM¬NIA
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROM¬NIA

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 75/1999 privind
activitatea de audit financiar, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu
modific„rile ulterioare, ale art. 67 lit. e) ∫i ale art. 71 lit. e) din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Camerei
Auditorilor Financiari din Rom‚nia, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 983/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Rom‚nia, Óntrunit Ón ∫edin˛a din 23 martie 2005, h o t „ r „ ∫ t e:
Art. 1. — Se aprob„ Normele privind asigurarea pentru
risc profesional, prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Departamentul de servicii pentru membri ∫i
Departamentul de monitorizare ∫i competen˛„ profesional„
vor urm„ri punerea Ón aplicare a prevederilor prezentei
hot„r‚ri.

Art. 3. — Prezenta hot„r‚re Ónlocuie∫te Hot„r‚rea
nr. 14/2002 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea
pentru risc profesional, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 408 din 12 iunie 2002.
Art. 4. — Prezenta hot„r‚re se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, potrivit prevederilor art. 6
alin. (5) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 75/1999, republicat„, cu modific„rile ulterioare.

Pre∫edintele Camerei Auditorilor Financiari din Rom‚nia,
Ion Mih„ilescu
Bucure∫ti, 23 martie 2005.
Nr. 45.
ANEX√

NORME
privind asigurarea pentru risc profesional
Œn conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Camerei Auditorilor Financiari din
Rom‚nia, auditorii financiari, Ón exercitarea independent„ a profesiei, aplic„ ∫i respect„ normele privind asigurarea pentru
risc profesional.
Membrii Camerei garanteaz„ r„spunderea civil„ privind activitatea desf„∫urat„ prin exercitarea calit„˛ii de auditor
financiar, prin Óncheierea contractului de asigurare de r„spundere civil„ profesional„ Ón condi˛iile precizate de prezentele
norme.
CAPITOLUL I
Defini˛ii
Art. 1. — Œn Ón˛elesul prezentelor norme, termenii sau
expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:

— venit brut din onorarii — totalul onorariilor ob˛inute din
activitatea de audit financiar, audit intern, precum ∫i alte
onorarii ob˛inute din exercitarea profesiei de auditor
financiar;
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— Camera — Camera Auditorilor Financiari din
Rom‚nia;
— auditor financiar — persoan„ fizic„ sau persoan„
juridic„ ce dob‚nde∫te aceast„ calitate Ón condi˛iile
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 75/1999 privind
activitatea de audit financiar, republicat„, cu modific„rile
ulterioare, ∫i este membru al Camerei;
— risc profesional — riscul ca auditorul financiar s„
emit„ un raport care s„ induc„ Ón eroare utilizatorii
acestuia, Ón condi˛iile Ón care reglement„rile emise de
Camer„ Ón domeniu au fost respectate cu profesionalism ∫i
bun„-credin˛„.
— norme — prezentele norme, modificate ∫i amendate.
CAPITOLUL II
Subiectul asigur„rii
Art. 2. — (1) Auditorii financiari trebuie s„ aib„ Ón
vigoare un contract de asigurare de r„spundere civil„
profesional„ Óncheiat Ón condi˛iile precizate de prezentele
norme pentru toat„ perioada Ón care desf„∫oar„ efectiv
activitate Ón calitate de auditor financiar, auditor intern sau
pentru alte activit„˛i desf„∫urate prin exercitarea calit„˛ii de
auditor financiar.
(2) Contractul de asigurare va fi Óncheiat cu un
asigur„tor, altul dec‚t cel pentru care se efectueaz„
activit„˛i prin exercitarea calit„˛ii de auditor financiar,
condi˛iile minime ale acestuia fiind Ón concordan˛„ cu
prevederile legii privind asigur„rile ∫i reasigur„rile Ón
Rom‚nia.
Art. 3. — Limita minim„ de acoperire a riscului
profesional asumat de auditorul financiar reprezint„
valoarea riscurilor asumate de acesta prin contractele
Óncheiate cu beneficiarii activit„˛ii desf„∫urate Ón calitate de
auditor financiar. Œn cazul Ón care aceast„ valoare a
riscurilor nu este men˛ionat„ Ón contract, limita minim„ de
acoperire a riscului profesional asumat de auditorul
financiar reprezint„ valoarea veniturilor brute din onorarii
stabilite prin contractele de audit, Ónmul˛it„ cu 2.
Art. 4. — Dac„ asigurarea se face pe evenimente,
limita minim„ pe eveniment asigurat nu poate fi mai mic„
dec‚t cea mai mare valoare a riscului profesional asumat

Ón contractele de audit. Œn cazul Ón care aceast„ valoare a
riscului profesional asumat nu este men˛ionat„ Ón contract,
limita minim„ de acoperire a riscului profesional asumat de
auditorul financiar pe eveniment o reprezint„ valoarea
maxim„ a veniturilor brute din onorarii stabilite prin
contractele de audit, Ónmul˛it„ cu 2.
CAPITOLUL III
Monitorizare
Art. 5. — Auditorul financiar, persoan„ fizic„, care este
angajat, asociat/ac˛ionar, administrator al unui auditor
financiar, persoan„ juridic„, nu va Óncheia contract de
asigurare Ón nume propriu dac„ nu desf„∫oar„ ∫i activit„˛i
individuale.
Art. 6. — Pentru activit„˛i individuale desf„∫urate Ón
calitate de auditor financiar, persoan„ fizic„, acesta este
obligat s„ Óncheie contract de asigurare, cu respectarea
prevederilor prezentelor norme.
Art. 7. — Camera va monitoriza prin departamentele
sale modul Ón care membrii s„i vor respecta prevederile
prezentelor norme.
Art. 8. — (1) Membrii Camerei au obliga˛ia de a pune
la dispozi˛ia Departamentului de servicii pentru membri din
cadrul Camerei dovada valabilit„˛ii contractului de
r„spundere civil„ profesional„, precum ∫i a pl„˛ii primei de
asigurare. Pentru contractele de asigurare de r„spundere
civil„ profesional„, care prev„d plata primei de asigurare Ón
rate, se va depune dovada pl„˛ii fiec„rei rate.
(2) Departamentul de servicii pentru membri, precum ∫i
Departamentul de monitorizare ∫i competen˛„ profesional„,
pentru clarificarea unor aspecte rezultate din analizele ∫i,
respectiv, din inspec˛iile efectuate privind respectarea
prevederilor prezentelor norme, pot solicita membrilor
Camerei informa˛ii ∫i documente suplimentare (spre
exemplu, acte adi˛ionale ale contractului de asigurare).
Art. 9. — Nerespectarea prevederilor prezentelor norme
se sanc˛ioneaz„ Ón condi˛iile ∫i potrivit Regulamentului de
organizare ∫i func˛ionare a Camerei.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 339/21.IV.2005 con˛ine 8 pagini.

Pre˛ul: 5.500 lei vechi/0,55 lei noi

&JUYDGY|015920]
ISSN 1453—4495

