
 

1/3 

 

 

 

PROIECT 

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 

 

O R D I N U L 

BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI 

Nr.      din  

 

privind completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară şi a 

Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu directivele europene 

  

 

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, ale art. 22 alin.(1) şi art. 54 din Legea nr. 

93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 

103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de 

garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 alin.(1) și 

art.43 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, 

ale art.39 și art.42 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică,  

 

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 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, ale art. 73 alin.(1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare 

nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind 
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schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale art. 243 alin.(1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și 

pentru modificarea unor acte normative, ale art.116 alin.(1) din Legea nr. 210/2019 privind 

activitatea de emitere de monedă electronică şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul 

Băncii Naţionale a României, 

 

 

Banca Naţională a României emite următorul 

O R D I N: 

 

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, republicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 96 și 96 bis din 10 februarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, 

se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 1 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul 

cuprins: 

“ b1) Directiva (UE) 2021/2101 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2021 

de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea, de către anumite 

întreprinderi și sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021;”. 

 

2. Anexa nr. 1 la Ordinul nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 

Standardele Internaționale de Raportare Financiară, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr.1 care face parte integrantă 

din prezentul ordin.  

 

Art. II. – Anexa "Reglementări contabile conforme cu directivele europene" la Ordinul Băncii 

Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 

directivele europene publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 şi 540 bis din 20 

iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează potrivit prevederilor cuprinse 

în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  
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Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare 

la data de 1 ianuarie 2023.  

 

 

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al 

Băncii Naţionale a României 

 

 

MUGUR CONSTANTIN  ISĂRESCU 

 

 


