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Am avut onoarea de a fi invitată la acest eveniment deosebit din activitatea Camerei 
Auditorilor Financiari din România, primul Congres cu participare internaţională, şi 
regret că nu pot participa aflându-mă în această perioadă la Reuniunea Comitetului 
European de Valori Mobiliare de la Bruxelles, dar doresc pe această cale să adresez 
salutul meu şi urarea de succes. 

Acest Congres marchează performanţele remarcabile pe linia implementării şi 
dezvoltării activităţii de audit financiar în România, obţinute de Camera Auditorilor 
Financiari din România într-o perioadă de timp relativ scurtă. 

În realizarea prerogativelor sale de reglementare, supraveghere şi control, Comisia 
Naţională a Valorilor Mobiliare utilizează diverse pârghii la care se adaugă şi analiza 
rapoartelor de audit financiar. 
În opinia noastră, asigurarea unui audit financiar de calitate este fundamentală, 
acesta având rolul de a acorda o mai mare credibilitate informaţiilor financiare ale 
entităţilor reglementate şi supravegheate de către Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare, precum şi de a conferi protecţie acţionarilor şi investitorilor, cu atât mai 
mult cu cât el reprezintă o funcţie de control care previne emiterea de informaţii 
financiare eronate şi semnalează existenţa unor neconcordanţe cu cadrul legal 
stabilit prin reglementările în vigoare. 

Între Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, ca autoritate care reglementează şi 
supraveghează piaţa de capital, pieţele reglementate de instrumente financiare 
derivate, precum şi instituţiile şi operaţiunile specifice acestora şi Camera Auditorilor 
Financiari din România, ca autoritate responsabilă cu organizarea şi exercitarea 
activităţii de audit financiar, există o comunicare şi cooperare permanentă, 
transparentă care conduce la creşterea eficienţei supravegherii precum şi la 
realizarea unui audit financiar în beneficiul acţionarilor şi investitorilor. 

În realizarea acestui deziderat un rol deosebit de important îl are Protocolul privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar la entităţile pieţelor 
reglementate, încheiat între Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Camera 
Auditorilor Financiari din România, prin intermediul căruia sunt stabilite cerinţele ce 
trebuie îndeplinite de către auditorii financiari care vor audita situaţiile financiare ale 
entităţilor reglementate şi supravegheate de către Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare.  

În baza acestui Protocol cele două autorităţi au convenit ca înscrierea în Lista publică 
a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare să fie condiţionată de absolvirea, în 
prealabil, a unor cursuri de pregătire în domeniul pieţei de capital. Totodată, se pune 
un accent deosebit pe programele de pregătire continuă în vederea menţinerii unor 
cunoştinţe teoretice suficiente, adaptate în permanenţă la modificările şi completările 
legislaţiei în domeniul pieţei de capital. În prezent în Lista auditorilor financiari de la 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sunt înscrişi un număr de 308 auditori 
financiari – persoane fizice şi 223 auditori financiari – persoane juridice. Acest 
protocol funcţionează în sensul că există situaţii în care CNVM adresează solicitări 
Camerei Auditorilor pentru a verifica aspecte rezultate din controalele efectuate la 
entităţile autorizate şi supravegheate de CNVM. 



Un alt obiectiv al colaborării dintre Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Camera 
Auditorilor Financiari din România vizează realizarea unei tranziţii eficiente în 
implementarea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 
pentru întocmirea de situaţii financiare consolidate de către entităţile ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, începând cu 
exerciţiul financiar 2007. 
Totodată, avem în vedere faptul că integrarea României în Uniunea Europeană la 1 
ianuarie 2007 va duce la extinderea ariei de aplicare a Standardelor Internaţionale de 
Raportare Financiară şi pentru situaţiile financiare anuale individuale întocmite de 
către entităţile pieţei de capital, potrivit reglementărilor europene (Regulamentul CE 
nr. 1606/2002).  În acest context, se acordă o atenţie deosebită programelor de 
pregătire continuă de specialitate, în cadrul cărora CNVM va acorda tot sprijinul 
necesar, în limitele competenţelor şi expertizei de care dispune. 

Îmi exprim convingerea că prin acţiunile comune pe care le vom întreprinde vom 
contribui la creşterea siguranţei, integrităţii, transparenţei şi credibilităţii pieţei de 
capital, astfel încât după momentul aderării, procesul de integrare a României în 
Uniunea Europeană să reprezinte normalitatea prin prisma aplicării standardelor de 
audit şi de raportare financiară, la nivelul tuturor entităţilor pieţei de capital. 

Urez succes deplin lucrărilor Primului Congres, cu participare internaţională, al 
Camerei Auditorilor Financiari din România. 
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