
 

 
 
 
 
 

          Prezentarea vorbitorilor 
 

 
Wilhelm-Georg Hietsch 
Avocat  

  
Wilhelm-Georg Hietsch este licenţiat în Drept al Universităţii din Bonn. În anul 

1981 a intrat în Administraţia fiscală a landului Renania de Nord-Westfalia unde a 
activat ca funcţionar de carieră pe viaţă timp de douăzeci de ani în domeniul 
inspecţie, control fiscal extern şi sef de gardă financiară. A participat împreună cu 
Dr. Hartmut Klein la seminarele organizate de GTZ pentru cadrele de conducere din 
Administraţia Fiscală română în anii 1997 şi 1998 la Academia Federală de Finanţe 
din Brühl. În anul 1998 pe o perioadă de şase luni a fost unul din membrii echipei de 
lucru Prof. Dr. Rose/Prof.Dr. Wenger la proiectul GTZ pentru implementarea Legii 
impozitului pe venit şi a Legii impozitului pe profit în România. În anul 2001 a fost 
trecut în rezervă activând în continuare ca avocat cu birou propriu fiind membru al 
Baroului din Köln. Din anul 1975 este traducător şi translator autorizat de Curtea de 
Apel din Köln pentru limba română cu birou propriu. Experienţă didactică: În 
perioada 1991–2001 a predat cursuri de perfecţionare pentru personalul 
Administraţiei Fiscale. 
 

 

 

 
Prof. Dr. Peter Knief 

Consultant Fiscal 
Societate Civilă de 
Consultanţă  

  
Prof. Dr. Peter Knief este licenţiat în Drept al Universităţii din Köln, Doctor în ştiinţe 

juridice, disciplina „Dreptul fiscal“, cu tema „ Deducerile ca instrument al politicii 
economice“, în anul 2002 Profesor Titular la Institutul Postliceal European Rhein-Erft 
din Brühl. Experienţă profesionala: funcţionar al Administraţiei CE din Bruxelles, 
consultant fiscal, auditor financiar, 12 ani consultant fiscal membru al societăţii civile 
de consultanţi fiscali „ Dr. Knief, Schubert şi partenerii“ din Dresden, 7 ani asociat şi 
administrator al societăţii de consultanţă cu răspundere limitată „Dr. Knief, Dr. 
Harzem şi partenerii“ din Brühl, actualmente birou de consultanţă fiscală la Köln. 
Experienţă didactică: 10 ani conferenţiar la Academia Germană CEC, Conferenţiat 
titular la Universitatea Tehnică din Dresden. 4 ani membru în Consiliul de 
Conducere al Camerei Consultanţilor Fiscali din Köln. Publicaţii: Autor de cărţi în 
domeniul dreptului fiscal precum şi numeroase publicaţii despre domeniul fiscal în 
reviste de specialitate. Experienţa profesională: Studiu, Universităţile din Marburg şi 
Köln, Facultatea de drept (1959 – 1963); Asistent, Universitatea din Köln, Facultatea 
de drept (1963 – 1966); Funcţionar, Administraţia CE la Bruxelles (1967); 
Consultant fiscal (1972); Conferenţiar, Academia CEC din Germania (1978 – 1988); 
Membru al Consiliului Camerei Consultanţilor Fiscali din Köln (1984 – 1988); 
Consultant fiscal, Birou de consultanţă fiscală „Dr. Knief, Schubert şi asociaţii“ la 
Dresda (1990 – 2002); Asociat şi manager, Consultanţă fiscală „Dr. Knief, Dr. 
Harzem şi Asociatii GmbH“ din Brühl/Köln (1996 – 2003); Conferenţiar, 
Universitatea Tehnică din Dresden (1998); Profesor, Facultatea Postliceala 
Europeana Rhein-Erft  din Brühl (2002); Consultant fiscal, Birou de consultanţă 
fiscală la Köln (2006) 
  

 

 
Dr. ec. Dan Manolescu 
Vicepreşedinte CCF 

  
Dan Manolescu – este licenţiat al Facultăţii de Finanţe din cadrul Academiei de 

Studii Economice Bucureşti, doctor în economie, specialitatea Contabilitate. Îşi 
începe activitatea în  Departamentul de consultanţă fiscală al KPMG - România, 
alăturându-se din anul 2001 grupului Soter & Partners. Are o vastă experienţă în 

probleme contabile şi fiscale, abordând atât  legislaţia din România cât şi cea 
internaţională, fiind implicat în proiecte complexe ca: privatizări, restructurări, 
eficientizarea planificării fiscale a activitaţii clienţilor şi asistarea acestora în faţa 
organelor de control. Este autorul a numeroase studii şi articole ce vizează 
problematici contabile şi fiscale. În prezent gestionează un portofoliu important de 
companii multinaţionale cu activităţi în diverse domenii – industrie, construcţii, 
servicii, telecomunicaţii, distribuţie, dezvoltări imobiliare, s.a.m.d. Din luna mai 2009 
este vicepreşedinte al Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali din 
România. 



 

 

 

 

 

 
George Matei 
Avocat  

  

George Matei -  avocat,  licenţiat  al Facultăţii de Drept, Univ. Bucureşti,  

doctorand la Univ. de Vest din Timişoara şi absolvent a mai multor cursuri de 
formare profesională. 
De la absolvirea facultăţii a desfăşurat activitate juridică, în calitate de consilier 
juridic la Agenţia Naţională pentru Privatizare şi ulterior la Societatea de 
Investiţii Financiare Muntenia SA. Începând cu anul 1998 până în anul 2008 a 
activat  în Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia Generală Juridică, ca şef 
serviciu şi apoi director general. În perioada 2008-2010 şi a desfăşurat 
activitatea de avocat la SCA”Zamfirescu, Racoţi, Predoiu”. În anul 2010 a 
exercitat funcţia de director de cabinet al ministrului finanţelor publice. În 
prezent este avocat asociat la SCA Leaua & Asociaţii, Baroul Bucureşti. 
 

 

 
Daniela Tănase 

Consilier MFP 

  
 
 
Daniela Tănase – economist, absolventă, din anul 1990, a Facultăţii de Finanţe 

Contabilitate, ASE Bucureşti şi a mai multor cursuri de formare profesională din 
ţară şi din străinătate.  
De la absolvirea facultăţii şi până în prezent activează în Ministerul Finanţelor 
Publice,  în domeniul elaborării legislaţiei impozitelor indirecte, deţinând, 
începând cu anul 2003, funcţia de şef de serviciu. În prezent este şef serviciu la 
Direcţia de legislaţie în domeniul TVA. 
Este membru al Camerei Consultanţilor Fiscali, având calitatea de consultant 
fiscal din anul 2007. 
 
 

 

 
Carmen Mataragiu 
Contabil şi Auditor 

  
Carmen Mataragiu - are peste 20 de ani de experienţă în calitate de contabil şi 

auditor. Timp de un deceniu, a fost profesor de contabilitate şi finanţe la 
Colegiul Economic FS Nitti din Timişoara, iar din 2001 este formator autorizat 
de CAFR, deţinând o vastă experienţă în organizarea şi conducerea cursurilor 
de pregătire profesională continuă care, în conformitate cu reglementările 
Camerei, au loc anual. În prezent este partener coordonator şi administrator al 
S.C. PKF ECONOMETRICA S.R.L., membru CAFR, ANEVAR şi C.E.C.C.A.R., 
şi asociat unic al   S.C. PKF TAX PARTNER S.R.L., membru al Camerei 
Consultanţilor Fiscali din România. Deţine, de asemenea, funcţia de Prim-
vicepreşedinte al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, fiind 
totodată membru în unul din Comitetele IFAC - Comitetul pentru dezvoltarea 
organismelor profesionale contabile şi membru al Comitetului Fiscal din cadrul 
Camerei Consultanţilor Fiscali din România. În cadrul CAFR a fost Preşedinte 
al  Comisiei de traducere şi revizuire a standardelor internaţionale de audit - ed. 
2008, 2009-Proiectul Clarity II, Manualul de proceduri al calităţii în audit-PQA, 
în colaborare cu ICAS şi a Codului Etic ed.2011. 


