
Domnule Preşedinte, 

Distinsă asistenţă, 

În primul rând doresc să mulţumesc organizatorilor pentru invitaţia adresată Băncii 
Naţionale a României de a participa la deschiderea lucrărilor primului Congres al 
Camerei Auditorilor Financiari din România. Vă rog să-mi permiteţi să prezint mesajul 
băncii centrale. 
Unul din obiectivele principale ale Băncii Naţionale a României în domeniul 
contabilităţii şi auditului îl reprezintă crearea unui cadru unitar pentru aplicarea 
regulilor contabile şi de audit la nivelul întregului sistem financiar, în concordanţă cu 
cerinţele Uniunii Europene şi cele mai bune practici în materie. 
În acest context, în domeniul contabilităţii, banca centrală, în calitate de autoritate de 
reglementare şi supraveghere a instituţiilor de credit, a emis reglementări conforme 
cu cerinţele comunitare, prin care se stabileşte întocmirea de situaţii financiare 
individuale conforme cu prevederile Directivei CEE/86/635 şi de situaţii financiare 
consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
(începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului 2006). 
Totodată, prin modificările şi completările care vor fi aduse Legii bancare se are în 
vedere o mai bună corelare cu legislaţia privind auditul financiar şi implementarea 
principiilor Comitetului de la Basel referitoare la relaţia auditorului financiar cu 
autoritatea de supraveghere, Banca Naţională a României având posibilitatea de a 
emite reglementări specifice cu privire la relaţia auditor financiar – autoritate 
competentă. 
Punerea în practică a acestor obiective presupune o conlucrare permanentă între 
Banca Naţională a României, autorităţile din domeniul financiar şi Camera Auditorilor 
Financiari din România, în scopul identificării şi eliminării oricărui conflict structural 
sau legal între legislaţia românească şi cea internaţională în ceea ce priveşte 
contabilitatea şi auditul, precum şi asigurării existenţei unui proces permanent de 
menţinere a alinierii la normele europene specifice.  
În multe privinţe supraveghetorul şi auditorul financiar au preocupări complementare 
privind aceeaşi problematică, existând domenii în care activitatea uneia dintre părţi 
poate fi folositoare celeilalte părţi. Astfel, auditorul poate folosi concluziile desprinse 
în urma controalelor efectuate de autoritatea de supraveghere şi comunicate 
instituţiei de credit, în măsura în care acesta consideră că ele furnizează o evaluare 
independentă adecvată. Totodată, rapoartele auditorilor pot furniza supraveghetorilor 
informaţii relevante cu privire la operaţiunile instituţiilor de credit. 

Banca Naţională a României îşi exprimă speranţa că activitatea viitoare a auditorilor 
financiari şi a supraveghetorilor se va situa la cote superioare, în condiţiile unei 
colaborări eficiente, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice celor două activităţi de 
profil, astfel încât derularea activităţii instituţiilor de credit să se efectueze în 
conformitate cu cerinţele unei practici prudente şi cu legislaţia din domeniul bancar. 
În încheiere, convins că, pe parcursul acestei prestigioase manifestaţii, vor fi 
prezentate şi clarificate cât mai multe aspecte legate de activitatea de audit financiar, 
urez mult succes participanţilor la acest congres. 

Banca Na ţional ă a României  

 


