
ORDIN Nr. 8/2017 din 11 august 2017

privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul

Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 23 august 2017

 

    Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii
Naţionale a României şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006,
aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  227/2007,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

 

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

 

    ART. I

    Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  Internaţionale  de  Raportare  Financiară,
aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii  Naţionale a României nr. 27/2010,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse
în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

------------

    *) Anexa nr. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 bis, care se poate
achiziţiona  de  la  Centrul  pentru  relaţii  cu  publicul  al  Regiei  Autonome  "Monitorul  Oficial",
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

    ART. II

    Concordanţele  între  conturile  noi  prevăzute  de  anexa  nr.  1  la  prezentul  ordin  şi  conturile
corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale
de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a
României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30
decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prezentate în anexa nr. 2*), care
face parte integrantă din prezentul ordin.

------------

    *) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 bis, care se poate
achiziţiona  de  la  Centrul  pentru  relaţii  cu  publicul  al  Regiei  Autonome  "Monitorul  Oficial",
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.



 

    ART. III

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de
1 ianuarie 2018.

 

                              Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

                              Mugur Constantin Isărescu

 

    Bucureşti, 11 august 2017.

    Nr. 8.


