Banca NaŃională a României
Ordin nr. 24/2006
din 21/12/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1042 din
28/12/2006
privind modificarea şi completarea Ordinului
guvernatorului Băncii NaŃionale a României nr.
5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, aplicabile
instituŃiilor de credit

Având în vedere prevederile art. 153 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituŃiile
de credit şi adecvarea capitalului şi ale art. 18 şi 47 din titlul I al părŃii I din OrdonanŃa Guvernului nr. 28/2006
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
266/2006,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităŃii nr. 82/1991, republicată, ale art. 72 din titlul I
al părŃii I din OrdonanŃa Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
266/2006, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii NaŃionale a României,
guvernatorul Băncii NaŃionale a României emite următorul ordin:
Art. I. - Ordinul guvernatorului Băncii NaŃionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituŃiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.182 şi 1.182 bis din 28 decembrie 2005, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:
"d) băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ;".
1
2. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d ), cu următorul cuprins:
1
"d ) băncilor de credit ipotecar;".
3. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul
cuprins:
"(2) Reglementările contabile prevăzute la art. 1 se aplică şi instituŃiilor financiare nebancare înscrise în
Registrul general potrivit prevederilor titlului I din OrdonanŃa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea
unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006.
(3) În cuprinsul reglementărilor contabile prevăzute la art. 1, referirile la instituŃiile de credit se vor citi şi ca
referiri la instituŃiile financiare nebancare menŃionate la alin. (2), dacă din context nu rezultă contrariul, iar
referirile la instituŃii se vor citi ca referiri la instituŃiile de credit şi instituŃiile financiare nebancare menŃionate
la alin. (2).
(4) Prevederile din Legea contabilităŃii nr. 82/1991, republicată, referitoare la organizarea şi conducerea
contabilităŃii şi cele din prezentele reglementări se aplică în mod corespunzător şi subunităŃilor fără
personalitate juridică (sucursale şi alte sedii secundare) cu sediul în România, ce aparŃin unor instituŃii de
credit cu sediul în străinătate, precum şi subunităŃilor (sucursale şi alte sedii secundare) cu sediul în
străinătate, care aparŃin unor instituŃii de credit cu sediul în România."
4. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 4. - (1) SituaŃiile financiare anuale întocmite de instituŃiile de credit sunt auditate de către auditori
financiari, potrivit legii."
5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sancŃiunilor sau instituirea
măsurilor prevăzute la art. 229 şi, respectiv, la art. 226 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 99/2006
privind instituŃiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi a celor prevăzute de cap. VII din titlul I al părŃii
I din OrdonanŃa Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006."
6. Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituŃiilor de credit, prevăzute în
anexa la Ordinul guvernatorului Băncii NaŃionale a României nr. 5/2005, se modifică potrivit prevederilor
cuprinse în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - ConcordanŃele între unele conturi din planul de conturi aplicabil instituŃiilor de credit şi instituŃiilor
financiare nebancare şi conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu

directivele europene, aplicabile instituŃiilor de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Băncii NaŃionale a
României nr. 5/2005, sunt prezentate în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu excepŃia acelor prevederi ale pct.
36, 41, 43 şi 45 din anexa nr. 1 care vor intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2008 şi pentru care anexele
nr. 3*) şi 4*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, stabilesc modalitatea de aplicare pentru exerciŃiul
financiar al anului 2007.
___________ *) Anexele nr. 1-4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 bis
în afara abonamentului, care se poate achiziŃiona de la Centrul pentru relaŃii cu publicul al Regiei Autonome
"Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. IV. - Ordinul guvernatorului Băncii NaŃionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituŃiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.182 şi 1.182 bis din 28 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse prin
prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.
Art. V. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziŃii contrare.
Guvernatorul Băncii NaŃionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 21 decembrie 2006.
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