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Perioada postdecembristã,
pânã la apariþia

legii de funcþionare
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Activitatea
Corpului Experþilor Contabili
ºi Contabililor Autorizaþi din România
desfãºuratã în perioada 1990-1994

- perioada postdecembristã, pânã la apariþia legii de funcþionare -

"Contabilitatea este una din cele mai sublime creaþii ale spiritului omenesc,
pe care fiecare gospodar ar trebui sã o foloseascã în gospodãria sa."

Goethe

În luna ianuarie 1990 lua fiinþã, sau mai bine spus renãºtea ca pasãrea Phoenix, Corpul
Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, organismul care a reprezentat din
anul 1921 pânã în anul 1951 profesiunea contabilã româneascã.

Organizarea din 1990 a CECCAR a început sub un acoperiº comun cu cea a experþilor
tehnici, care funcþionau la un loc cu experþii contabili ca urmare a reglementãrii fãcute prin Decretul
nr. 79/1991.

Au intervenit însã specialiºti din Europa de vest care au atras atenþia asupra faptului cã experþii
contabili reprezintã o profesie reglementatã separat în toatã lumea liberã, cu un caracter ºi o importanþã
deosebitã, care nu poate fi reglementatã la un loc cu expertiza tehnicã. Este momentul când Corpul
îºi constituie un "Comitet de iniþiativã" pentru reorganizarea asociaþiei, dintre membrii sãi, solicitându-se la
justiþie o modificare a înregistrãrii fãcutã în 1990 ºi obþinându-se sentinþa nr. 33/12 octombrie
1991, prin care se înfiinþau douã Corpuri independente: Corpul experþilor contabili ºi Corpul
experþilor tehnici, cu gestiuni ºi conduceri separate.

Comitetul de iniþiativã, pe baza unui proces-verbal, a unei platforme-program ºi a unui Statut,
a supus aprobãrii în prima Adunare generalã a Corpului din data de 9 mai 1992prima Adunare generalã a Corpului din data de 9 mai 1992prima Adunare generalã a Corpului din data de 9 mai 1992prima Adunare generalã a Corpului din data de 9 mai 1992prima Adunare generalã a Corpului din data de 9 mai 1992 reînfiinþarea vechii
asociaþii a contabililor autorizaþi ºi experþilor contabili din România constituitã în anul 1921, care
deþinea deja un renume european, constituind de fapt modelul pentru Ordinul Experþilor Contabili
din Franþa înfiinþat în anul 1945.

În Adunarea generalã a Experþilor Contabili din România din 9 mai 1992 s-a hotãrât sã se
reorganizeze Corpul ca persoanã juridicã proprie ºi cu un statut adaptat la proiectul de lege depus la
Parlament conform art. 41 din Legea contabilitãþii.

Activitatea Comitetului de iniþiativã a fost deosebit de intensã, prezentând în prima Adunare
generalã a Corpului rezultatele cele mai semnificative, ºi anume organizarea a 30 de filiale judeþene
ale Corpului; prin intermediul celor 30 de filiale se procedase la mobilizarea experþilor pentru
instruire, orientarea spre economia de piaþã a preocupãrilor profesionale, cunoaºterea unor noutãþi
din activitatea unor organizaþii similare occidentale.

La prima Adunare generalã a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi au
participat cei 26 de membrii fondatori, semnatarii procesului-verbal de ºedinþã, astfel: Butnariu
Gheorghe; Constantinescu Dimitrie; Toma Ion; Postolea Gheorghe; Popescu Dumitru; Ciolan
Ion; Popescu Nicolae; Topciu Constantin; Cristea Mircea; Nuºu Maria; Bâscã Viorel; Tãnase
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Iustin; Pârvãnescu C. Eugeniu; Olteanu Mihai; Albini Leonardo; Boulescu Mircea; Chivulescu
Marius; Dragomirescu I.; Duþã Nicolae; Zãvãleanu Constantin; Bratu Constantin; Toma Marin;
Georgescu Florin; Manolescu Maria; Duþia Traian ºi Popovici Georgicã.

Prima ºedinþã, aºa cum este relatatã în procesul-verbal din data de 9 mai 1992, a fost prezidatã
de domnii: ec. Butnariu Gheorghe, prof. dr. Cristea Mircea, prof. dr. Topciu Constantin ºi ec.
Postolea Gheorghe. Secretarul ºedinþei a fost ales dl. ec. Constantinescu Dimitrie.

ªedinþa s-a desfãºurat potrivit urmãtoarei ordine de zi:
1. Informare în legãturã cu desfãºurarea activitãþii Corpului;
2. Prezentarea proiectului de program pentru viitorul an de activitate;
3. Propunerea de a se face demersuri pentru obþinerea pentru Corp a personalitãþii juridice;
4. Întrebãri ºi discuþii;
5. Alegerea noilor organe de conducere a Corpului.
A fost ales Comitetul de conducere al Corpului format din:
- Dl. Butnariu Gheorghe - Preºedinte;
- Dl. Cristea Mircea - vicepreºedinte;
- Dl. Toma Marin - vicepreºedinte;
- Dl. Constantinescu Dimitrie - secretar general;
- Dl. Topciu Constantin - membru;
- Dl. Popescu Nicolae - membru;
- Dl. Bâscã Viorel - membru;
- Dl. Postolea Gheorghe - membru;
- Dl. Popescu Dumitru - membru.
La prima Adunare generalã din data de 9 mai 1992 se pun bazele deschiderii Corpului cãtre

Europa, împuternicindu-se Comitetul de conducere sã depunã toate eforturile pentru ca Asociaþia
sã devinã membrã a Asociaþiei Europene a Experþilor Contabili, precum ºi colaborarea cu organisme
asemãnãtoare din Franþa. De asemenea, în rândul membrilor Corpului sunt primiþi ca membrii
onorifici trei experþi strãini membrii ai Ordinului Experþilor Contabili din Franþa.

Existenþa Corpului a fost recunoscutã prin Hotãrârea Guvernului nr. 575/1992, cu privire la
experimentarea noului sistem de contabilitate ºi constituirea Colegiului consultativ, în a cãrui
componenþã Corpul era prevãzut cu un vicepreºedinte ºi cinci membri.

Importantã a fost pentru orientarea acþiunilor Corpului ºi scrisoarea nr. 150.626/1992 semnatã
de Directorul contabilitãþii, prin care s-a avizat organizarea Asociaþiei profesionale a experþilor
contabili din România, care sã sprijine crearea Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi
în baza legii ºi sã elaboreze lucrãrile prevãzute de acest act normativ, ºi anume:

- Regulamentul privind modul de organizare ºi desfãºurare a examenelor pentru atribuirea
calitãþii de expert contabil ºi de contabil autorizat;

- Codul privind conduita eticã ºi profesionalã a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi.
În materialul prezentat la acea datã domnului ministru al finanþelor figureazã ca prioritãþi ºi

alte probleme printre care:
1. organizarea filialelor judeþene;
2. editarea ºi difuzarea unui buletin intern, sub formã de revistã;
3. lãmurirea situaþiei contabililor autorizaþi ºi organizarea unor examene pentru calificarea

acestora.
Profesia era amintitã în trei legi principale, ºi anume: Legea nr. 31/1990 privind societãþile

comerciale, Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitãþii, Legea nr. 30/1991 privind organizarea ºi
funcþionarea controlului financiar ºi a Gãrzii financiare, dar nomenclatoarele de funcþii nu prevedeau
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profesia de expert contabil ºi contabil autorizat ºi nici nu erau limitate niºte atribuþii, drepturi ºi
îndatoriri în aceste acte normative.

Astfel s-a propus sã intre în vigoare legea Corpului de Contabili Autorizaþi ºi Experþi Contabili
din anul 1924, care nu a fost aprobatã expres în niciun act normativ; legea ca atare nu s-a aprobat,
dar s-a nãscut legea expertizei contabile ºi a contabililor autorizaþi, care a dat ca atribuþii pe lângã
cele referitoare la gestionarea profesiei de expert contabil ºi contabil autorizat ºi principale preocupãri
în pregãtirea unor specialiºti ca: cenzori, fiscaliºti, experþi pentru litigii între societãþi comerciale,
evaluatori etc.

O preocupare de prim ordin la acea datã a fost asigurarea unor sedii pentru activitatea de
expertizã contabilã, în Bucureºti ºi în judeþele þãrii; Corpul Central funcþiona provizoriu la Casa
Presei.

Pânã la 1 ianuarie 1993 Corpul nu a avut salariaþi.
Nevoia de organizare a Corpului a impus ca de la 1 ianuarie 1993 sã se angajeze un organ

executiv numit care sã preia conducerea tehnico-administrativã, ceea ce s-a înfãptuit.
Reorganizãrile fãcute începând din trimestrul IV 1992 au adus o revigorare a Corpului ºi au

creat condiþii mai bune pentru a se apropia de atribuþiile pe care echipa de conducere se angajase sã
le preia.

ªi realizãrile au fost evidente. Prezentãm pe scurt câteva.

Pentru iniþierea experþilor în tainele economiei de piaþã ºi instruirea acestora pentru a face faþã
unor activitãþi nepracticate pânã atunci s-au întreprins urmãtoarele mãsuri:

S-a organizat mai întâi un cerc de informare ºi de discuþii pe teme profesionale, în care la
fiecare douã sãptãmâni se prezentau referate pe probleme la ordinea zilei, legate de privatizare,
evidenþã contabilã, evaluãri de bunuri, de active etc. Aºa-zisele mese rotunde au avut participanþi
suficienþi ºi rezultate în dezbaterea ºi însuºirea informaþiilor.

Asemenea cercuri aveau loc ºi la filialele teritoriale.

S-a simþit nevoia apoi de forme de perfecþionare profesionalã, care s-au desfãºurat cu succes
atât în Bucureºti, cât ºi în unele judeþe din þarã: Braºov, Gorj, Dolj, Bacãu, Prahova etc. S-a
început cu instructaje ale experþilor contabili existenþi ºi ale candidaþilor pentru calitatea de expert
contabil, care - în trei serii susþinute în Bucureºti la ASE în trimestrul I al anului - au urmat un
curs predat de profesori universitari ºi specialiºti din Ministerul Finanþelor, punând la curent cu
noutãþi ale economiei de piaþã peste 800 de participanþi (experþi ºi candidaþi). Cursul a cuprins un
program tematic de 48 ore ºi a fost finalizat cu un test scris, care a confirmat eficienþa ºi calitatea
expunerilor fãcute.

Activitatea a continuat sub formã de consultanþã ºi schimburi directe de idei la sediul Corpului
din str. Ilfov nr. 6, cu toate condiþiile anevoioase din punct de vedere al spaþiului.

O altã acþiune în cadrul activitãþii de perfecþionare profesionalã (desfãºuratã în Bucureºti ºi
în unele judeþe) cu caracter de continuitate a fost cursul de pregãtire pentru viitorii contabili autorizaþi,
care ajunsese în Bucureºti la a 11-a serie - cu peste 800 cursanþi.

Programul cursului era structurat pe 100 ore predare ºi aplicaþii practice, orientate cu pondere
în contabilitate, iar 30-35% discipline înrudite, menite sã completeze sfera de cunoºtinþe obligatorii
pentru un contabil autorizat.
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Cursul era finalizat printr-un test de verificare a cunoºtinþelor, folosind în special celor ce se
vor prezenta la examenul de contabil autorizat þinut prima datã dupã apariþia legii.

La realizarea acestei forme de perfecþionare s-a primit sprijinul ASE Bucureºti cu o salã de
curs ºi cu cadre didactice de mare valoare, printre care: prof. Vãduva, prof. Voica, prof. Cristea,
prof. Topciu ºi alþii, cât ºi din partea Ministerului Finanþelor, cu avizarea tematicilor, ºi cu specialiºti
cunoscãtori ai noutãþilor din domeniul financiar-contabil.

În toamna anului 1991 Corpului i s-a solicitat din partea Agenþiei Naþionale pentru
Privatizare sã organizeze un curs de formare a unor experþi care sã obþinã cunoºtinþe în efectuarea
de evaluãri patrimoniale, reuºind într-un an de zile sã se ºcolarizeze aproximativ 12 serii de evaluatori,
fãcându-se mediatizarea faptului cã evaluarea de întreprinderi este o problemã economicã care în
mod obligatoriu trebuie sã facã parte din sfera profesiei de expert contabil.

Sub tutela Colegiului de contabilitate ºi cu sprijinul specialiºtilor din Ministerul Finanþelor ºi
a cadrelor didactice de la ASE s-au desfãºurat o serie de cursuri pentru pregãtirea formatorilor care
urmau sã punã în aplicare noul sistem contabil cu standardele europene. Prima programã pentruPrima programã pentruPrima programã pentruPrima programã pentruPrima programã pentru
aceste cursuri a fost urmãtoareaaceste cursuri a fost urmãtoareaaceste cursuri a fost urmãtoareaaceste cursuri a fost urmãtoareaaceste cursuri a fost urmãtoarea:
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Programa cursului de instruire a cursanþilor

Nr. ore Tema

2h Regulament de aplicare a Legii contabilitãþii, planului de conturi ºi instrucþiunile de
aplicare a acestuia - prezentare generalã

4h Documente de sintezã (bilanþ, cont de rezultate, anexã la bilanþ)

4h Documente contabile ºi documente justificative

4h Contabilitatea capitalurilor, fondurilor ºi rezervelor:

- prevederi legale;

- reglementãri de ordin contabil;

- probleme nesoluþionate;

- înregistrãri contabile

4h Contabilitatea imobilizãrilor

Contabilitatea stocurilor ºi producþiei în curs de execuþie:

- prevederi legale;

- reglementãri de ordin contabil;

- probleme nesoluþionate;

 - înregistrãri contabile

4h Contabilitatea terþilor ºi contabilitatea trezoreriei:

- prevederi legale;

- reglementãri de ordin contabil;

- probleme nesoluþionate;

- înregistrãri contabile

Contabilitatea cheltuielilor ºi a veniturilor:

- prevederi legale;

- reglementãri de ordin contabil;

- probleme nesoluþionate;

-  înregistrãri contabile

MONOGRAFIE:

4h Exemplu practic privind derularea operaþiunilor la o societate comercialã

4h Întocmirea balanþei de verificare, bilanþului contabil, contului de profit ºi pierdere ºi
a raportului de gestiune

4h Transpunerea soldurilor conturilor actuale în noile conturi

2h Evaluarea cursului
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Primii lectori ai Corpului au fost:
 1. Prof. dr. Oprea Cãlin;
 2. Prof. dr. Ristea Mihai;
 3. Prof. dr. Possler Ladislau;
 4. Prof. dr. Feleagã Niculae;
 5. Prof. dr. Cristea Mircea;
 6. Prof. dr. Horia Cristea;
 7. Prof. dr. Voica Valeriu;
 8. Prof. dr. Topciu Constantin;
 9. Prof. dr. Florea Ion;
10. Prof. dr. Staicu Ion;
11. Dr. Ciolan Ion;
12. Dr. Smãrãndescu Nicolae;
13. Dr. Duþia Traian;
14. Manolescu Maria;
15. Cristescu Nicolae;
16. Toma Marin;
17. Munteanu Victor;
18. Butnariu Gheorghe;
19. Dr. Popescu Nicolae;
20. Chivulescu Marius;
21. Popescu Dumitru.
Lista va fi completatã ulterior, în funcþie de cerinþe, modificãrile fiind aduse ulterior la cunoºtinþã.
Baza materialã alocatã:
- 3 sãli de curs a câte 80 locuri, cu tablã;
- 3 retroproiectoare;
- transparante ºi cariocã;
- suport de curs.
Cu aceastã activitate ºi cu stãruinþa de a se organiza un sistem de expertizã bazat pe metode ºi

proceduri comunitare încadrate în standardele europene Corpul s-a numãrat printre cei care au
contribuit la cooperarea economicã prevãzutã în art. 85 al Acordului România-CEE.

Dupã punerea în aplicare a Legii nr. 31/1990 s-a început a se constitui societãþi de profil,
fiind înscrise în Corp pentru a se putea folosi de avantajele acestui organism pentru pregãtirea ºi
disciplina experþilor contabili; primele societãþi înfiinþate au fost în Bucureºti, în Bacãu, în Timiºoara,
precum ºi în alte judeþe.

Un obiectiv de mare importanþã pentru Corp a fost editarea unei reviste de specialitate. Greutãþile
au fost multe, dar au fost învinse pânã la urmã ºi s-a reuºit cãtre sfârºitul anului 1992 sã fie scos un
numãr cu documentele de înfiinþare ºi reorganizare a Corpului, iar în anul 1993 sã se editeze
primele trei numere ale revistei Corpului.

În primul numãr al revistei Corpului ministrul finanþelor de atunci, sub titlul "CECCAR - un
organism performant, eficient, apãrãtor al interesului public", a acordat un interviu în exclusivitate
alãturi de primul preºedinte al Corpuluiprimul preºedinte al Corpuluiprimul preºedinte al Corpuluiprimul preºedinte al Corpuluiprimul preºedinte al Corpului, dl. Gheorghe Butnariudl. Gheorghe Butnariudl. Gheorghe Butnariudl. Gheorghe Butnariudl. Gheorghe Butnariu, din al cãrui interviu relatãm.
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Apar noi meserii în domeniul financiar-contabil

Red.:Red.:Red.:Red.:Red.: Domnule Gheorghe Butnariu, în calitatea dvs. de membru fondator al CECCAR ºi de preºedinte al
acestuia poate ne-aþi putea explica care este cea mai de seamã prevedere a statutului acestei organizaþii care reînvie
practicarea liberã a profesiilor din domeniul financiar-contabil?

Gheorghe Butnariu:Gheorghe Butnariu:Gheorghe Butnariu:Gheorghe Butnariu:Gheorghe Butnariu: Întrebarea este binevenitã ºi rãspunsul de larg interes pentru toþi experþii contabili,
pentru candidaþii care se înscriu la examene ºi pentru viitorii contabili autorizaþi, care, toþi, vor deveni membri ai
CECCAR - o condiþie sine qua nonsine qua nonsine qua nonsine qua nonsine qua non pentru practicarea acestor profesii.

Schimbarea sistemului economico-social din þara noastrã impune, în mod firesc, ºi modificãri în statutul
unor profesii ºi funcþii economice ca cele în discuþie. Pentru noi românii este important sã cunoaºtem cã prin
aplicarea statutului Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi se realizeazã în primul rând o revenire
la ceea ce a fost legiferat pânã în anul 1957. Ambele profesii amintite mai sus au fiinþat pânã la emiterea Decretului
nr. 434/1957 care, copiind legislaþia sovieticã din acea vreme, a redus sfera expertizei contabile la funcþiunea ei
judiciarã (însãºi decretul s-a numit "Decret pentru organizarea expertizei judiciare") ºi a desfiinþat profesia de
contabil autorizat.

Prin apariþia acelui decret, în mod automat, s-a abrogat Legea din 15 iunie 1921 - publicatã în Buletinul
Oficial nr. 80/1921 ºi promulgatã prin Decretul regal nr. 3.063/1921 - prin care se reglementa "organizarea
Corpului de contabili autorizaþi ºi experþi contabili din România".

Atribuþiile expertului contabil ºi ale contabilului autorizat, aºa cum sunt ele definite în statutul actual al
Corpului de experþi contabili ºi contabili autorizaþiCorpului de experþi contabili ºi contabili autorizaþiCorpului de experþi contabili ºi contabili autorizaþiCorpului de experþi contabili ºi contabili autorizaþiCorpului de experþi contabili ºi contabili autorizaþi ºi în proiectul de lege privind organizarea expertizei contabile ºi
a contabililor autorizaþi, înaintat de Guvern la Parlament pentru aprobare, nu diferã de cele din vechea legislaþie
decât ca formã, fondul fiind pe deplin asemãnãtor.

Trebuie sã ne mândrim cã România a avut o asemenea legislaþie încã din anul 1921, în timp ce francezii,
bunãoarã, au elaborat "Ordonanþa nr. 45-2138 privind instituþia" Ordinului experþilor contabili ºi contabililorOrdinului experþilor contabili ºi contabililorOrdinului experþilor contabili ºi contabililorOrdinului experþilor contabili ºi contabililorOrdinului experþilor contabili ºi contabililor
agreaþi ºi reglementarea titlurilor ºi profesiilor de expert contabil ºi contabil agreatagreaþi ºi reglementarea titlurilor ºi profesiilor de expert contabil ºi contabil agreatagreaþi ºi reglementarea titlurilor ºi profesiilor de expert contabil ºi contabil agreatagreaþi ºi reglementarea titlurilor ºi profesiilor de expert contabil ºi contabil agreatagreaþi ºi reglementarea titlurilor ºi profesiilor de expert contabil ºi contabil agreat abia în 19 septembrie 1945,
fãcând apoi numeroase modificãri ºi completãri prin decrete ºi legi.

Revenind la noul statut al expertului contabil ºi contabilului autorizat aº vrea sã nu repet ceea ce s-a scris în
alte articole. M-aº rezuma la faptul cã, în primul rând, i se redã expertului contabil ºi contabilului autorizat dreptul
de a-ºi exercita profesia în mod liberde a-ºi exercita profesia în mod liberde a-ºi exercita profesia în mod liberde a-ºi exercita profesia în mod liberde a-ºi exercita profesia în mod liber, drept interzis prin Decretul nr. 79/1971, care prevedea cã expertul contabil
trebuie sã fie salariat sau pensionar. Acest lucru este foarte important. Francezii, care ne-au inspirat la redactarea
proiectului amintit, împãrtãºindu-ne practici din experienþa lor, ne-au declarat, în mod clar, cã atâta vreme cât
expertiza va fi o activitate secundarã a profesioniºtilor ea nu va exista efectiv în þara noastrã. "Nu se poate ca un
expert sã fie salariat dimineaþa ºi expert dupã-amiazã ºi sã facã treabã bunã", au fost cuvintele delegatului Ordinului
Experþilor Contabili din Franþa.

Red.: Red.: Red.: Red.: Red.: În afarã de expertiza judiciarã - care se practicã la noi ºi în ultimele decenii - un expert contabil va
mai avea ºi alte atribuþii?

 Gh. B.: Gh. B.: Gh. B.: Gh. B.: Gh. B.: În cadrul exercitãrii profesiei libere în statutul nostru ºi în proiectul de lege se prevãd multiple alte
lucrãri în afarã de expertiza judiciarã, singura practicatã în timpul regimului totalitar, ca de exemplu: expertize
particulare (nejudiciare), expertize fiscale, conducerea de evidenþe contabile, verificãri de gestiuni, analiza bilanþului
ºi vizarea acestuia conform art. 29 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, evaluãri de bunuri, active, patrimonii,
studii de fezabilitate, cursuri de perfecþionare ºi altele, tratate pe larg în alte articole din revistã.

Red.: Red.: Red.: Red.: Red.: Dar rolul contabilului autorizat care va fi de acum încolo?
Gh. B.: Gh. B.: Gh. B.: Gh. B.: Gh. B.: Vorbind despre rolul contabililor autorizaþi, reþinem cã aceastã profesie n-a existat pe timpul regimului

comunist ºi nu este încã legalizatã, deºi figureazã cu sarcini în Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale ºi
în Legea contabilitãþii nr. 82/1991, fiind pomenitã ºi în Codul comercial.

Statutul profesiei de contabil autorizat este cel de specialist în branºa contabilitãþii, el fiind capabil sã organizeze
ºi sã conducã contabilitãþi în condiþiile prevãzute de Legea nr. 82/1991. Este îndreptãþit, în anume situaþii, sã
îndeplineascã misiunea de cenzor la societãþi comerciale ºi sã efectueze verificarea ºi viza bilanþului. Contabilul
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autorizat a fost definit, în unele materiale de specialitate, drept o persoanã care conduce contabilitatea la societãþi
comerciale sau la orice agenþi economici sau instituþii, asigurând respectarea strictã a principiilor contabile prevãzute
de legislaþia în vigoare. În Legea contabilitãþii (art. 11 alin. 2) se prevede expres: "Contabilitatea persoanelor
prevãzute la art. 1 poate fi organizatã ºi þinutã de persoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitateapersoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitateapersoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitateapersoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitateapersoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitatea
de contabil autorizat ºi expert contabilde contabil autorizat ºi expert contabilde contabil autorizat ºi expert contabilde contabil autorizat ºi expert contabilde contabil autorizat ºi expert contabil. Acestea rãspund conform legii.".

Se precizeazã cã nu vor fi autorizaþi toþi contabilii care practicã aceastã meserie, ci numai cei care, îndeplinind
condiþiile legii, vor da dovadã cã ºi-au însuºit calitãþi ºi cunoºtinþe profesionale corespunzãtoare, cu ocazia examenului
pe care pe care urmeazã a-l susþine.

Atât experþii contabili, cât ºi contabilii autorizaþi pot sã-ºi exercite profesia liber, prin cabinete proprii, prin
societãþi comerciale sau asociaþii, organizate conform legii.

Red.: Red.: Red.: Red.: Red.: Desigur cã o profesie liberã incumbã ºi mari obligaþii statutare ºi în faþa legii...
Gh. B.: Gh. B.: Gh. B.: Gh. B.: Gh. B.: Sporirea drepturilor ºi atribuþiilor profesiilor amintite nu înseamnã ºi un libertinaj în ceea ce priveºte

rãspunderea pentru lucrãrile întocmite, ci, dimpotrivã, în statutul asociaþiei ºi în viitoarea lege se prevãd aspre
sancþiuni pentru încãlcarea legilor ºi a disciplinei profesionale. Corpul nostru pregãteºte un regulament deontologic
în care se vor trata pe larg drepturile ºi îndatoririle experþilor ºi a contabililor autorizaþi, regulile de eticã profesionalã
la care aceºtia sunt supuºi ºi sancþiunile de care sunt pasibili în caz de nerespectare a regulilor stabilite. Vor fi
oferite, în acelaºi timp, profesioniºtilor înscriºi în Corp posibilitãþi de perfecþionare a cunoºtinþelor profesionale ºi
de perfecþionare în aºa fel încât sã-ºi poatã exercita profesia în cele mai bune condiþii. Corespunzãtor obligaþiilor la
care sunt supuºi experþii contabili ºi contabilii autorizaþi, ei îºi vor putea dovedi necesitatea ºi utilitatea lor prin
calitatea lucrãrilor întocmite ºi vor fi remuneraþi corespunzãtor, aºa cum se procedeazã în þãrile cu economie de
piaþã. Va trebui sã rãmânã de domeniul trecutului remunerarea expertului cu "bacºiºuri derizorii", în loc de plata
realã a muncii, cum se proceda pânã nu demult la unele tribunale.

Red.: Red.: Red.: Red.: Red.: Enumeraþi primele realizãri înscrise în bilanþul de activitate al CECCAR.
Gh. B.: Gh. B.: Gh. B.: Gh. B.: Gh. B.: Aº remarca mai întâi cele obþinute pe linia perfecþionãrii pregãtirii profesionale. Majoritatea experþilor

au urmat cursuri de reciclare obþinând cunoºtinþe moderne despre economia de piaþã ºi rolul contabililor ºi al
experþilor contabili în reuºita organizãrii ºi desfãºurãrii activitãþii în noile condiþii de producþie ºi desfacere ale
reformei; numai în Bucureºti la formele de pregãtire organizate au participat peste 1.000 de experþi. S-a trecut, în
acelaºi timp, la executarea unor expertize private, în special legate de stabilirea aportului în naturã cu ocazia constituirii
societãþilor comerciale, respectându-se în acest fel prevederile Legii nr. 31/1990.

Dupã aceea s-au pregãtit sute ºi sute de oameni, în toatã þara, pentru ocuparea posturilor de contabil autorizat
- numai în Bucureºti numãrul lor este de peste 800. În colaborare cu Agenþia Naþionalã de Privatizare s-au
organizat forme de iniþiere în profesia de evaluator, ºcolarizându-se, în cursuri de scurtã duratã, peste 1.000 de
specialiºti în Bucureºti ºi în câteva judeþe din þarã în care s-au organizat filiale ale CECCAR. S-au creat ºi biblioteci,
s-au procurat ºi tradus documentaþii de specialitate provenind din diferite þãri cu experienþã în economia de piaþã,
s-au iniþiat ºi schimburi de experienþã în colaborare cu instituþii din strãinãtate, cum ar fi Ordinul experþilor ºi
contabililor agreaþi din Franþa, care ne-a oferit multe materiale folositoare.

Adresãm mulþumiri cãlduroase tuturor acelora care ne-au dat concursul lor. Vom nota ºi câteva nume:
dl. prof. univ. dr. Mircea Boulescu, senator, care a fost alãturi de noi de la începutul activitãþii noastre, rãspunzând
cu bunãvoinþã la toate chemãrile ce i s-au fãcut; dna. Maria Manolescu, director general în Ministerul Finanþelor
ºi dl. Traian Duþia; un rol deosebit în instruirea experþilor ºi dezvãluirea unor secrete ale trecerii la economia de
piaþã l-au avut dl. prof. univ. dr. Ion Ciolan, preºedintele AGTCR ºi membru fondator al Corpului nostru,
dr. Mircea Cristea, dr. Al. Gheorghiu, dr. Ilie Vãduva, I. Voica, dr. Nicolae Popescu ºi alþii.

În mod deosebit ne exprimãm recunoºtinþa noastrã pentru reuºitele de pânã acum domnului Florin Georgescu,
ministru secretar de stat ºi ministrul finanþelor, care ne-a sprijinit în obþinerea calitãþii de persoanã juridicã a
CECCAR ºi ne-a dat curaj ºi mânã liberã în toate acþiunile pe care le-am întreprins. Sub protecþia sa am pornit ºi
la editarea prezentei reviste - care va avea un mare rol în propãºirea Corpului -, am pãºit, cu îndrãznealã, ºi la
constituirea filialelor din þarã ale CECCAR, care vor forma baza punerii în aplicare a legii expertizei ce urmeazã sã
aparã în curând.
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În acel an experþii contabili au intervenit în fel de fel de ocazii ºi au soluþionat o mulþime de
probleme de verificãri de gestiuni, evidenþe contabile, îndrumãri fiscale, înfiinþãri de societãþi
comerciale, soluþionãri de litigii între agenþi economici etc.

O acþiune importantã a fost aceea a verificãrii ºi certificãrii bilanþurilor.
Era cunoscut faptul cã Legea nr. 82/1991 prevedea la art. 29 cã bilanþurile contabile sunt

supuse verificãrii ºi certificãrii de cãtre cenzori, contabili autorizaþi sau experþi contabili, dupã caz,
în condiþiile stabilite de Ministerul Finanþelor.

Ministerul Finanþelor a privit cu indiferenþã aceastã prevedere ºi nu a stabilit încã condiþiile
prevãzute de lege pentru operaþiunea de verificare a bilanþurilor la societãþile cu capital privat.

În faþa acestei situaþii Corpul a luat iniþiativa de efectuare de asemenea verificãri de cãtre
experþii înscriºi în filialele teritoriale, în baza solicitãrii agenþilor economici, în interesul calitãþii
lucrãrilor prezentate ºi a corectitudinii cifrelor. Se stimula ºi munca experþilor care se gãseau antrenaþi
într-o activitate utilã ºi remuneratã.

La finele anului 1991 s-au antrenat în aceastã acþiune puþine judeþe, printre care Gorjul, cu o
organizare corespunzãtoare.

Pentru verificarea bilanþurilor pe anul 1992 conducerea Corpului a emis o circularã prin care
se recomandã aplicarea art. 29 din Legea contabilitãþii.

Au fãcut-o cu mult curaj filialele Gorj ºi Braºov, ºi cu mai puþinã hotãrâre alte filiale datoritã
unei dispoziþii interpretative a Direcþiei Contabilitãþii din cadrul Ministerului Finanþelor, care criticã
mãsura luatã.

În primii trei ani de zile Corpul a învãþat de la strãini cã expertiza contabilã este o activitate
importantã care trebuie tratatã ca atare. Legiferatã deosebit în Franþa, în Italia, în Anglia se respectau
încã de atunci unele principii, unanim împãrtãºite: libertatea profesiei, temeinica pregãtire a experþilor,
autonomia ºi rãspunderea totalã a fiecãrui expert pentru activitatea depusã, iar deontologia profesiei
era o condiþie indispensabilã a existenþei activitãþii în sine.

Încã din anul înfiinþãrii organismele internaþionale care ne-au vizitat þara ºi diverse firme ºi
organizaþii similare venite în Bucureºti au contactat Corpul oferind prilejul unor schimburi de
informaþii ºi demararea relaþiilor de colaborare cu Corpul.

Citãm în aceastã direcþie întâlnirile cu delegaþi ai Fondului Monetar Internaþional, apoi
multiplele întrevederi ºi conlucrãri realizate cu delegaþi ai Ordinului experþilor contabili ºi contabililor
agreaþi din Franþa, datoritã cãrora Corpul a fost prevãzut în programul de colaborare încheiat cu
organismul PHARE pe anul 1991.

S-a primit atunci la Corp o cantitate însemnatã de materiale privind exercitarea profesiei;
enumerãm printre acestea volumul Deontologia expertului contabil, o carte scrisã de dl. Lemagnan
cu aproximativ 450 pagini, care a fost tradusã ºi multiplicatã, fiind pusã la dispoziþia filialelor
pentru a folosi experþilor, ca un ghid în activitatea lor.

S-a tradus de asemenea ghidul evaluatorului, regulile consolidãrii bilanþurilor ºi altele pe care
experþii le-au avut la îndemânã pentru dezvoltarea profesionalã.

Un numãr însemnat dintre experþi au participat la cursurile de formatori în francezã, iar
Corpul a fost solicitat sã realizeze ºi alte forme de colaborare cu Ordinul experþilor contabili din
Franþa.

În relaþiile cu strãinii se aminteºte ºi de firma "Coopers" din Franþa cu sucursalã în Bucureºti,
care a rãspuns la mai multe invitaþii ale Corpului cu importante informãri asupra activitãþii pe care
o desfãºoarã în România, în special în domeniul evaluãrilor. De asemenea, firma "Segos", care a
ajutat în iniþierea unor lectori pentru activitatea de evaluare ºi care a pus la dispoziþie numeroase
lucrãri privind practica evaluãrii de active ºi patrimonii.



133

Existenþa Corpului a fost recunoscutã oficial prin acordarea personalitãþii juridice a Corpului
în data de 10 iulie 1992, potrivit hotãrârii judecãtoreºti nr. 22, purtând de atunci denumirea de
"Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România", care avea drept scop:

- apãrarea intereselor membrilor sãi;
- realizarea unui aport substanþial la iniþiative legislative în domeniul dat de activitate;
- organizarea de cursuri de specialitate, de schimburi de experienþã în þarã ºi în strãinãtate,

pentru o cât mai bunã aplicare ºi respectare a actelor normative în vigoare în perimetrul lor de
activitate;

- sprijinirea celor care urmeazã diferite forme de învãþãmânt tehnico-economic;
- acordarea de asistenþã de specialitate agenþilor economici, la cererea acestora, atât la înfiinþare,

cât ºi pe parcursul activitãþii lor, în condiþiile legii;
- ridicarea prestigiului moral ºi profesional al celor care lucreazã în domeniile specifice Corpului.
Începând cu data de 6 ianuarie 1993, pe baza unui Ghid unitar elaborat, se procedeazã la

coordonarea ºi îndrumarea organizãrii primelor Adunãri generale la filialele existente, precum ºi
constituirea în toate judeþele þãrii a filialelor Corpului, în vederea organizãrii primeiprimeiprimeiprimeiprimei ConferinþeConferinþeConferinþeConferinþeConferinþe
NaþionaleNaþionaleNaþionaleNaþionaleNaþionale a CECCAR.

De asemenea se emit primele Precizãriprimele Precizãriprimele Precizãriprimele Precizãriprimele Precizãri privind înregistrarea ºi evidenþa experþilor contabiliprivind înregistrarea ºi evidenþa experþilor contabiliprivind înregistrarea ºi evidenþa experþilor contabiliprivind înregistrarea ºi evidenþa experþilor contabiliprivind înregistrarea ºi evidenþa experþilor contabili.



134

Precizãri
privind înregistrarea ºi evidenþa experþilor contabili

Pânã la aprobarea Legii ºi Regulamentului privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi de contabil
autorizat, pentru înregistrarea ºi evidenþa persoanelor fizice ºi morale ce desfãºoarã aceastã activitate, se vor avea în
vedere urmãtoarele precizãri.

1. Evidenþa experþilor contabili ºi a persoanelor juridice ce desfãºoarã lucrãri prevãzute în Statutul Corpului
Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi, conform articolului 5, punctele 5.1 ºi 5.2, se asigurã de
cãtre Biroul Permanent al Consiliului de conducere al filialei judeþene, prin înscrierea în Registrul de
evidenþã al cãrui model a fost înaintat cu ocazia Adunãrii generale de constituire (anexa 1 la prezenta).

2. Pot efectua lucrãri prevãzute de statutul CECCAR numai acei experþi contabili care s-au înscris în
Registrul de evidenþã constituit la nivelul filialei judeþene.

3. Înscrierea în Registrul de evidenþã se face la cererea persoanelor fizice sau juridice, pe baza urmãtoarelor
documente:
a) Cerere de înscriere (anexele 2 ºi 3);
b) Copie de pe carnetul de expert contabil;
c) Extras în copie dupã statut ºi/sau contract (articolele privind obiectul de activitate, componenþa

asociaþiilor sau acþionarilor ºi structura capitalului);
d) Declaraþie datã ºi semnatã de solicitantul înscrierii în Registrul de evidenþã.

4. Persoanele care doresc în viitor sã obþinã calitatea de contabil autorizat vor fi înscrise în liste separate ca
stagiari, în scopul urmãririi diferitelor forme de perfecþionare a pregãtirii lor profesionale, precum ºi
participãrii la unele lucrãri pe lângã experþii contabili.

5. Se percepe taxa de înscriere în Registrul de evidenþã, care în anul 1993 este de:
- 500 lei pentru persoane fizice;
- 10.000 lei pentru persoane juridice.

6. Se percepe cotizaþia pe anul în curs, pentru anul 1993 fiind de:
- 1.200 lei pentru persoane fizice;
- 30.000 lei pentru persoane juridice.

7. Dupã plata taxei de înscriere se face înscrierea în Registrul de evidenþã, iar dupã plata cotizaþiei se aplicã
ºtampila pe carnetul de expert contabil reprezentând viza pentru anul în curs. Pentru persoanele juridice
se elibereazã un certificat de membru al filialei judeþului CECCAR, dupã modelul din anexa 5. Sumele
se încaseazã pe bazã de chitanþã.

8. O copie din Registrul de evidenþã a experþilor contabil se va înainta Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România, pe baza cãreia se va întocmi tabloul naþional al experþilor contabili,
ce va fi publicat în Monitorul Oficial pentru a fi utilizat de beneficiarii de expertize.

Înaintarea copiei dupã Registrul de evidenþã se va face în termen de 10 zile de la înscrierea tuturor membrilor
în registrul de evidenþã, dar nu mai târziu de 45 zile de la þinerea adunãrii generale de constituire a filialei CECCAR.

Anexa 5 se va tipãri de Corp ºi se va trimite ulterior.
Contul dvs. este deschis la Sucursala Judeþeanã a Bãncii Agricole sub nr. 45.96.96.01.

Preºedinte Secretar General

Prezentãm în continuare anexele 1 - 3:
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Primul Registrul de evidenþã a membrilor filialei Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi:

(anexa nr. 1)

Primul Registrul de evidenþã a membrilor filialei Corpului Experþilor Contabili
ºi Contabililor Autorizaþi

Nume ºi
prenume

(denumirea,
forma

juridicã)

2

Anul
naºterii

3

Domiciliul
(sediul)
Telefon,

telex,
fax

4

Act identitate
(nr. înregistrare

la registrul
comerþului etc.)

5

Nr. carnet
expert contabil

la data
emiterii

6

Nr. cererii
de înscriere
în tablou

7

Sectoare de
activitate,

în care pot face
expertize

8

Specializãri
- fiscalitate
- audit financiar
ºi contabil
- gestiuni
- evaluãri
- comerþ exterior
- informaticã
- alte domenii

9

Nr.
crt.

1
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(anexa nr. 2)

Primul model de cerere de înscriere ca membru al Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România pentru persoanele fizice a fost urmãtorul:

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul ....................................... domiciliat în ............................................................
str. ...................................................... nr. ......, bloc.........., ap. ........., telefon ..........................,
nãscut în anul .................., luna ....................... ..................., ziua .........., în
localitatea..............................., judeþul.................................., mã înscriu ca membru titular al
CORPULUI EXPERÞILOR CONTABILI ªI CONTABILILOR AUTORIZAÞI din
ROMÂNIA.

DATE SUPLIMENTARE:

a. Sunt absolvent al..............................................................................................................
Facultatea................................................................în anul.....................................................

b. Am absolvit urmãtoarele forme de învãþãmânt postuniversitar.............................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

c. Am absolvit curs de specializare în ......................................................................................
organizat de..................................................cu participarea .............................................. în
anul .....................

d. Locul de muncã................................................... funcþia...................................................
telefon...................................

e. Cunosc urmãtoarele limbi strãine.......................................................................................

f. Membru al altor asociaþii profesionale.................................................................................

Data.................. Semnãtura..........................
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CERERE DE ÎNSCRIERE

Societatea comercialã............................................................................................................
cu sediul în str. .....................................................................................................................
nr. .......... telefon.............................. fax. ...................................................................reprezentatã
prin ............................................................................................................. director (general)
cu contul nr. .............................................. deschis la ....................................................
se înscrie ca membru al CORPULUI EXPERÞILOR CONTABILI ªI CONTABILILOR
AUTORIZAÞI DIN ROMÂNIA.

DATE SUPLIMENTARE

a. Profil de activitate.............................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b. Afilierea la alte asociaþii profesionale...............................................................................

.............................................................................................................................................

În urmãtoarele 30 zile vom vira în contul CORPULUI suma de...........................................
prezentând taxa de înscriere ºi cotizaþia pe anul 1993.

Data................. Semnãturile autorizate.....................

(anexa nr. 3)

Primul model de cerere de înscriere ca membru al Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România pentru persoanele fizice a fost urmãtorul:
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*****

În data de 22 mai 1993 are loc prima Conferinþã Naþionalã a CECCARprima Conferinþã Naþionalã a CECCARprima Conferinþã Naþionalã a CECCARprima Conferinþã Naþionalã a CECCARprima Conferinþã Naþionalã a CECCAR desfãºuratã la
Bucureºti, în aula ASE. Au fost prezenþi 80 de delegaþi ai celor 35 de filiale judeþene; ordinea de zi
a Conferinþei Naþionale a cuprins 5 puncte:

Prima Conferinþã Naþionalã a CECCAR. Aspect din salã

1. Raport asupra activitãþii de expertizã contabilã desfãºuratã pânã în prezent în România.
2. Referate privind profesia de expert contabil ºi contabil autorizat, precum ºi organizarea

activitãþilor de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi ºi aspecte deontologice ale
profesiei.

3. Prezentarea în vederea aprobãrii de cãtre Conferinþã a documentelor privind activitatea
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România.

4. Dezbateri pe marginea materialelor prezentate.
5. Alegerea organelor superioare de conducere ale Corpului.
Pentru desfãºurarea lucrãrilor Conferinþei Naþionale a fost ales un prezidiu cu urmãtoarea

componenþã:
Oprea Cãlin - prof. univ. dr. prorector ASE;
Mihai Ristea - prof. univ. dr. decanul Facultãþii de finanþe-contabilitate, ASE
Gheorghe Butnariu - preºedintele în exerciþiu al Corpului Experþilor Contabili ºi

Contabililor Autorizaþi din România (CECCAR);
Marin Toma - vicepreºedinte în exerciþiu al CECCAR;
Mircea Cristea - vicepreºedinte în exerciþiu al CECCAR;
Maria Manolescu - director general Direcþia Contabilitãþii din Ministerul Finanþelor;
Ioan Ciolan - prof. dr.;
Adriana Gheorghiu - director general la Agenþia Naþionalã de Privatizare;
Mihalache Stoleru - preºedintele Corpului Experþilor Tehnici din România.
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Conferinþa Naþionalã a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România
a fost declaratã deschisã de preºedintele în exerciþiu, domnul Gheorghe Butnariu.

Cu aceastã ocazie s-au ales noile structuri de conducere ºi primul birou permanent al CECCARprimul birou permanent al CECCARprimul birou permanent al CECCARprimul birou permanent al CECCARprimul birou permanent al CECCAR
format din:

1. Toma Marin - Preºedinte;
2. Ristea Mihai - Vicepreºedinte;
3. Feleagã Niculae - Vicepreºedinte;
4. Cristea Mircea - Vicepreºedinte.

Primul birou permanent al CECCAR. De la stânga la dreapta:
Mircea Cristea - vicepreºedinte; Niculae Feleagã - vicepreºedinte; Mihai Ristea - vicepreºedinte;

Marin Toma - preºedinte; Victor Munteanu - secretar general executiv.

De asemenea, s-a aprobat primul Program de activitate al Corpului, Statutul ºi Codul
deontologic al profesiei de expert contabil ºi contabil autorizat.

La Conferinþã s-au aprobat primele organigrame funcþionale la nivel central ºi teritorial ale
Corpului.

Prima Conferinþã Naþionalã a Corpului a trasat douã mari obiective principale ale CECCAR,
ºi anume:

1. Promovarea profesiilor de expert contabil ºi de contabil autorizat în România, ca profesii
libere în sprijinul agenþilor economici în conformitate cu doctrina ºi standardele
internaþionale.

2. Deschiderea unei noi viziuni spre o economie de piaþã liberã, în care profesioniºtii contabili,
reprezentând principalul partener pentru agenþii economici, pot preveni fenomenele de
incertitudine ºi risc pe baza informaþiilor ºi analizelor financiar contabile pertinente realizate
de experþii contabili ºi contabilii autorizaþi.
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Dupã luna mai 1993 noþiunea de "Liber profesionist contabil" devenea un fenomen tot mai
auzit în rândul economiºtilor ºi persoanelor cu studii superioare, reprezentând startul pentru crearea
ºi dezvoltarea profesiei contabile în România la standarde europene ºi internaþionale. De asemenea,
CECCAR începea sã devinã un organism profesional bine închegat, care îºi asumase întreaga
responsabilitate cãtre public, pentru promovarea politicii de reformã contabilã în România ca parte
integrantã din programul de reformã economicã al Guvernului român ºi conform cu standardele
internaþionale recomandate de Comunitatea Economicã Europeanã prin Directivele a IV-a, a VI-
a, a VII-a ºi a VIII-a.

Personalitãþi de seamã prezente la prima Conferinþã Naþionalã a CECCAR au prezentat câteva
repere din domeniul profesiei contabile. Redãm mai jos unele dintre ele:

"Sã înlãturãm pirateria ºi prostituþia contabilã!"
MIHAI RISTEA, vicepreºedinte al CECCAR

"... Dupã decembrie 1989 s-a constatat cã profesia contabilã este o vacã de muls ºi s-au repezit
la ea ºi pricepuþi ºi nepricepuþi - aºa a apãrut «pirateria contabilã», prostituþia contabilã, dacã vreþi.
Va trebui sã gândim foarte bine sistemul organizat, diferenþiat cu privire la examenul ce trebuie
susþinut pentru obþinerea titlului de expert contabil ºi contabil autorizat, acestea devenind profesii
complet liberalizate ºi trebuind duse la cote de un profesionalism desãvârºit. Dacã ne inspirãm din
legislaþia strãinã, vom spune cã examenele de atestare în aceste specialitãþi vor fi dure...

Mã îngrijoreazã faptul cã în Bucureºti ºi în întreaga þarã se observã cum toatã lumea ºi-a
descoperit menirea de dascãli ºi organizeazã cursuri facilitate de ASE, care au fãcut deservicii,
cursuri prin care oamenii sunt dezamãgiþi. Fac apel la dumneavoastrã sã spunem NU acestor
cursuri care nu servesc profesiei noastre. Sã nu fim dominaþi de setea câºtigului ºi sã nu-i îndemnãm
nici pe alþii s-o facã.



141

La Colegiul consultativ al facultãþii am dat drumul la un material prin care cerem sã se respecte
cu stricteþe profesiile din domeniul contabilitãþii ºi sã nu profanãm libertatea exercitãrii acestor
profesii. Sunt de acord sã facem cursuri de perfecþionare a contabililor pentru noul sistem de
contabilitate; ele trebuie organizate prin CECCAR ºi filialele sale cu formatori excelent pregãtiþi, sã
nu-i amãgim pe oameni, sã ne respectam cu sfinþenie profesia.

Sunt de acord sã colaboram cu inginerii, dar sã nu credem cã ei pot sã exercite instrumentul
contabil. Când s-a lucrat la noul sistem de contabilitate, una dintre cerinþe a fost ca aceasta
contabilitate sã fie mult mai profesionalizatã. Din noul sistem, în momentul de faþã, nu am reuºit
sã construim decât parterul, iar etajul va fi realizat numai de profesioniºti. S-ar putea ca interesele
noastre sã nu fie foarte convergente, dar eu rog pe toþi sã fim foarte uniþi în profesiunea noastrã, sã
încercãm sã fim ca o singurã persoanã."

"Nu e posibil cã un singur om sã exercite trei funcþii"
MARIN TOMA, preºedintele nou ales al CECCAR

"E cazul ca puterea legislativã, cea executivã ºi puterea politicã sã ne sprijine în acþiunea
noastrã de recunoaºtere, oficializare a rolului pe care îl are în economie expertul contabil ºi contabilul
autorizat ºi marile rãspunderi sociale, profesionale, civile ce revin acestora. Este imposibil sã acceptam
sã mai stãm cu braþele încruciºate în faþa diletantismului ºi amatorismului în domeniul contabilitãþii.
Cum e oare posibil ca o persoanã sã lucreze ca angajat al statului ºi în acelaºi timp sã efectueze
lucrãri - ca evaluator, ca expert contabil ºi ca cenzor? Prin acest mod de a "munci" facilitãm corupþia
din economie. Fãrã legea care reglementeazã atribuþiile experþilor contabili ºi ai contabililor autorizaþi,
fãrã profesarea liberã, cu rãspundere, a acestor profesii nu se poate introduce în România, de la 1
ianuarie 1994, noul sistem de contabilitate în activitatea tuturor agenþilor economici - o condiþie
sine qua non a reuºitei reformei în þara noastrã.

Considerãm deci cã reforma contabilã ar rãmâne fãrã finalizare dacã nu este continuatã ºi cu
reforma profesiei de expert contabil ºi contabil autorizat. Dupã Revoluþie, agenþii economici au
cãpãtat anumite libertãþi, dar ei simt nevoia sã fie îndrumaþi ºi asistaþi în activitatea lor, ca acestea
sã se desfãºoare cât mai eficient, însã numai în limita legilor. Mai pot afirma cã profesia de expert
contabil ºi de contabil autorizat este foarte strâns legatã nu numai de protecþia buzunarului
cetãþeanului, dar ºi a bugetului de stat."
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 "Ministerul Finanþelor are mare nevoie de aceastã instituþie..."
MARIA MANOLESCU, director general în Ministerul Finanþelor

"... Dorim ca pe structura actualã a CECCAR - ºi sunteþi perfect îndreptãþiþi sã fie aºa, pe baza
activitãþii desfãºurate pânã acum - sã se constituie, prin legea pe care o aºteptãm de la Parlament,
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din þara noastrã.

Multe nereguli în economie sau neînþelegeri între actualele asociaþii de experþi pornesc de la
faptul cã nu e delimitatã juridic organizarea ºi funcþionarea CECCAR, care s-a închegat înainte de
apariþia legii care-l va autoriza. Cãci funcþioneazã în România, pe lângã CECCAR, ºi alte asociaþii
profesionale care sprijinã aceleaºi interese. Acolo unde se adunã 25 de contabili sau experþi contabili
se poate constitui, acum, o asociaþie profesionalã! Dar nu putem autoriza atâtea asociaþii, câte vor
unii sã înfiinþeze - au ºi apãrut între ele concurenþã neloialã, izul pur comercial al activitãþii lor.
Reforma sistemului contabil-financiar nu se poate face cu cei care au fãcut un curs particular de 32
de ore de contabilitate! Ministerul Finanþelor are mare nevoie de CECCAR ºi cred cã legea care îl
autorizeazã - aflatã de mult în proiect la Parlament - trebuie elaboratã în regim de urgenþã..."
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"Mulþumim colegilor francezi pentru sprijinul în aplicarea reformei contabile
ºi a reformei profesiei contabile din România"

MARIUS CHIVULESCU, membru al Consiliului Superior al CECCAR

"Prin anul 1930, Corpul Experþilor Contabili din România numãra peste 11.000 de membri
- o cifrã impresionantã. Relaþiile dintre profesioniºtii contabili erau bazate pe reguli deontologice
solide, bine stabilite manifestate ºi în interiorul profesiei, dar ºi în exteriorul exercitãrii acesteia, în
relaþia cu clientul.

E bine, ºi era imperios necesar, cã s-a reînfiinþat Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România, care va continua bunele tradiþii ale organizaþiei noastre profesionale înaintaºe
ºi care de la început ºi-a redactat propriul sãu cod deontologic. Aceastã federaþie profesionalã a
contabililor ºi-a aºezat baza pe regulile ºi principiul integritãþii, independenþei profesiei, obiectivitate,
respectarea secretului ºi al competentei profesionale.

Proiectul Codului îndatoririlor profesionale al contabililor - pe care îl vom vota acum ºi care va
deveni literã de lege pentru cei din profesia noastrã - a beneficiat din plin de experienþa colegilor
francezi care ne-au acordat asistenþã tehnicã, în cadrul acordurilor încheiate între România ºi Franþa
ºi, de aceea, þin sã aducem vii mulþumiri specialiºtilor francezi care ne-au sprijinit de la tribuna
primei Conferinþe Naþionale care consfinþeºte renaºterea Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România..."
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 "Unde este expertul contabil în România?"
Prof. dr. NICULAE FELEAGÃ

"Sã ne punem cu toþii întrebarea: unde ne aflãm acum în domeniul profesiei contabile ºi unde
ar trebui sã fie expertul contabil în România? Cãci între cele douã rãzboaie, este cunoscut, þara
noastrã a beneficiat de un Corp al experþilor contabili, excelent pregãtit, cunoscut ºi respectat în
toatã Europa; era timpul când contabilitatea noastrã era puternic influenþatã de contabilitatea
italianã, francezã ºi germanã. Dar acum avem în România o ºcoalã proprie de contabilitate, respectatã
peste hotare. Însã nu avem pus la locul ce i se cuvine expertul contabil, aºa cum este el situat în alte
þãri: profesionist liber, om cu o mare rãspundere moralã, civicã ºi deontologicã, un apãrãtor de
nãdejde al legii."
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Imediat dupã Conferinþa Naþionalã a CECCAR, în data de 27 mai 1993 a avut loc prima
ºedinþã a Biroului Permanent ales de Conferinþa Naþionalã ºi condus de dl. Preºedinte Toma
Marin.

Cu aceastã ocazie s-a dispus întrunirea primei ºedinþe a Consiliului Superior al Corpului ºi
s-au stabilit conducerile comisiilor de specialitate, aºa cum au fost aprobate de Conferinþa Naþionalã.
Astfel, în baza Hotãrârii nr. 3 a Conferinþei Naþionale a CECCAR în ziua de 20 octombrie 1993
a fost convocatã ºedinþa extraordinarã a Consiliului Superior având pe ordinea de zi urmãtoarele:

Analiza activitãþii CECCAR de la Conferinþa Naþionalã pânã la data respectivã;
Mãsuri pentru urgentarea dezbaterii proiectului de lege privind organizarea expertizei
contabile;
Mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii filialelor judeþene, în vederea închiderii anului
financiar 1992 ºi introducerii noului sistem contabil de la 1 ianuarie 1994.

ªedinþa a fost prezidatã de Preºedintele CECCAR, dl. Marin Toma, apreciindu-se de cãtre cei
36 reprezentanþi - membri ai filialelor judeþene - ca fiind un moment important vizavi de realizãrile
pozitive ale activitãþii CECCAR, cât ºi faþã de diversiunile constatate în exercitarea profesiei contabile,
care trebuiau cât mai urgent eliminate.

În baza materialelor prezentate s-au fãcut propuneri, pe de o parte privind înlãturarea
diletantismului în profesia contabilã, iar pe de altã parte de consolidare a CECCAR ca organism
profesional. Totodatã, în legãturã cu proiectul de lege aflat la Parlament s-a recomandat contactarea
Birourilor Permanente ale celor douã Camere ale Legislativului pentru lãmurirea diverselor probleme,
încã înainte de dezbaterea proiectului.

De asemenea, s-a propus ca la nivel central sã fie desemnat un grup de reprezentanþi ai CECCAR
care sã poarte discuþii cu Parlamentul ºi Guvernul pentru respectarea în proiectul de lege a principiilor
profesiilor libere de expert contabil ºi de contabil autorizat, conform standardelor contabile
internaþionale recomandate de Comunitatea Economicã Europeanã.
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Referitor la activitatea experþilor contabili s-a propus sã se facã toate demersurile posibile la
conducerea Ministerului Finanþelor pentru instituirea obligatorie a verificãrii ºi certificãrii bilanþurilor
contabile la toate societãþile comerciale; numai aºa putându-se realiza nu numai o validare logicã, ci
ºi o verificare metodologicã, contabilã ºi fiscalã care sã elimine neregulile întâlnite în bilanþurile
contabile de la sfârºitul anului 1993.

Cu privire la introducerea noului sistem contabil, începând cu 1 ianuarie 1994 s-a propus
continuarea ºi diversificarea formelor de pregãtire profesionalã legate de cunoaºterea ºi aplicarea
noilor reglementãri precum ºi editarea de materiale de specialitate în sprijinul aparatului financiar-
contabil.

Pornind de la propunerile fãcute, Consiliul Superior al CECCAR a adoptat, în unanimitate,
urmãtoarele hotãrâri:

Hotãrârea nr. 1:Hotãrârea nr. 1:Hotãrârea nr. 1:Hotãrârea nr. 1:Hotãrârea nr. 1: S-a hotãrât elaborarea unui Apel cãtre Parlamentul ºi Guvernul României ºi
care sã fie difuzat prin mass-media.

Hotãrârea nr. 2: Hotãrârea nr. 2: Hotãrârea nr. 2: Hotãrârea nr. 2: Hotãrârea nr. 2: La nivel central s-a desemnat un grup de reprezentanþi ai CECCAR, care sã
poarte discuþii cu Parlamentul ºi Guvernul, pentru ca în proiectul de lege ce se va dezbate sã se
respecte principiile profesiilor libere de expert contabil ºi contabil autorizat, conform cu standardele
contabile internaþionale recomandate de CEE.

Hotãrârea nr. 3: Hotãrârea nr. 3: Hotãrârea nr. 3: Hotãrârea nr. 3: Hotãrârea nr. 3: La nivel teritorial, birourile permanente ale filialelor vor contacta reprezentanþi
ai grupurilor parlamentare locale, în vederea informãrii asupra activitãþii desfãºurate de CECCAR
de la înfiinþare ºi pânã în prezent ºi vor interveni pentru susþinerea proiectului iniþial propus de
Guvern, cu amendamentele înaintate de CECCAR.

Hotãrârea nr. 4: Hotãrârea nr. 4: Hotãrârea nr. 4: Hotãrârea nr. 4: Hotãrârea nr. 4: Cu majoritate de voturi s-a hotãrât ca expertul contabil sau contabilului
autorizat, în calitate de profesionist, sã nu poatã fi membru decât al unui singur organism al
profesiei de expert contabil sau contabil autorizat. În termen de ºase luni fiecare profesionist trebuie
sã opteze pentru organismul profesional în care doreºte sã activeze. La expirarea acestui termen se
considerã demisionatã din structurile CECCAR ºi urmeazã sã fie exclusã din rândul membrilor
CECCAR orice persoanã care face parte din douã organisme profesionale similare.

Hotãrârea nr. 5: Hotãrârea nr. 5: Hotãrârea nr. 5: Hotãrârea nr. 5: Hotãrârea nr. 5: Cu majoritate de voturi s-a aprobat adresa comunã CECCAR (86/28.09.1993)
ºi CET (319/28.09.1993) privind continuarea procedurii legale de încetare a existenþei AGTCR ºi
funcþionarea celor douã Corpuri ca entitãþi juridice profesionale independente, cu norme de organizare
ºi reguli deontologice proprii.

Hotãrârea nr. 6: Hotãrârea nr. 6: Hotãrârea nr. 6: Hotãrârea nr. 6: Hotãrârea nr. 6: Biroul Permanent al CECCAR va elabora un material pe care îl va da
publicitãþii prin revista de specialitate ºi mass-media, în vederea clarificãrii profesiei libere ºi a
calitãþii de expert contabil ºi contabil autorizat.

Hotãrârea nr. 7:Hotãrârea nr. 7:Hotãrârea nr. 7:Hotãrârea nr. 7:Hotãrârea nr. 7: În unanimitate de voturi s-a hotãrât continuarea ºi intensificarea pregãtirii
profesionale a aparatului financiar-contabil, în vederea cunoaºterii ºi aplicãrii noului sistem contabil,
în vigoare cu 1 ianuarie 1994.

Hotãrârea nr. 8: Hotãrârea nr. 8: Hotãrârea nr. 8: Hotãrârea nr. 8: Hotãrârea nr. 8: Avându-se în vedere specificul     ramurilor de activitate, s-a hotãrât în unanimitate
elaborarea, pe baza actualelor reglementãri contabile, a unor metodologii adecvate.

Hotãrârea nr. 9: Hotãrârea nr. 9: Hotãrârea nr. 9: Hotãrârea nr. 9: Hotãrârea nr. 9: Cu majoritate de voturi s-a hotãrât intervenþia la Colegiul Consultativ al
Contabilitãþii în vederea actualizãrii programei analitice pentru examenul de atribuire a calitãþii de
expert contabil ºi participarea Corpului la organizarea acestor examene în teritoriu.

Hotãrârea nr. 10: Hotãrârea nr. 10: Hotãrârea nr. 10: Hotãrârea nr. 10: Hotãrârea nr. 10: În unanimitate s-a hotãrât elaborarea unui îndrumar privind activitatea de
cenzorat pentru închiderea exerciþiului financiar pe anul 1993 - termen 15 decembrie a.c.

Hotãrârea nr. 11: Hotãrârea nr. 11: Hotãrârea nr. 11: Hotãrârea nr. 11: Hotãrârea nr. 11: Pânã la data de 20 ianuarie se vor transmite datele privind evidenþa membrilor,
situaþia financiarã pe anul 1993 ºi bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul 1994, conform anexelor.
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Hotãrârea nr. 12: Hotãrârea nr. 12: Hotãrârea nr. 12: Hotãrârea nr. 12: Hotãrârea nr. 12: Pentru anul 1994 taxa de înscriere va fi de 2.000 lei pentru persoane fizice
ºi de 30.000 lei pentru persoane juridice, iar cotizaþia de 2.400 lei/an pentru persoane fizice ºi de
60.000 lei/an pentru persoane juridice.

Luând cunoºtinþã cã asupra proiectului de lege privind organizarea expertizei contabile s-au
propus, prin Comisia senatorialã de specialitate ºi alte cãi, o serie de modificãri ale textului iniþial,
Consiliul Superior al CECCAR a elaborat un Apel cãtre Parlamentul ºi Guvernul României (publicat
în Revista Expertiza contabilã nr. 7/1993), menþionându-se cã CECCAR, organism existent, bine
închegat, îºi asumã întreaga rãspundere în promovarea politicii de reformã contabilã în România -
parte integrantã din programul de reformã economicã al Guvernului român.

CECCAR, la nivel central ºi prin filialele sale judeþene, a continuat organizarea de cursuri
intensive atât prin cunoaºterea, însuºirea ºi aplicarea noului sistem contabil, cât ºi pentru iniþierea
ºi formarea de specialiºti în domeniul evaluãrilor de bunuri, societãþi, active etc.

Astfel, aproximativ 15.000 de persoane de specialitate au absolvit cursurile de instruire în
domeniul noului sistem de contabilitate ºi circa 1.000 cursurile de formare evaluatori, în anul
1993, în cadrul acþiunilor organizate de Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
România.

Pentru a sprijini introducerea noului sistem de contabilitate, CECCAR a editat manualul-
suport de curs "Noul sistem contabil al agenþilor economici din România", ediþia I, urmând ca în
lunile ianuarie ºi februarie 1994 sã fie editate ediþiile a II-a ºi a III-a, lucrãri de înalt nivel profesional,
avându-l ca autor pe dl. prof. univ. dr. Mihai Ristea - decanul Facultãþii de Contabilitate de la
Academia de Studii Economice din Bucureºti.

De asemenea, CECCAR a realizat apariþia unui manual-suport de curs privind evaluarea
bunurilor, societãþilor, activelor prin prisma noilor mecanisme ale economiei de piaþã.

În atenþia permanentã a conducerii CECCAR a stat în continuare strãdania de a se crea cât
mai multe contacte directe între asociaþia noastrã profesionalã ºi altele, similare, din þãrile cu economie
de piaþã ºi experienþã vastã în exercitarea liberã a profesiilor din contabilitate.

În acest sens consemnãm vizita la Bucureºti a dlui Jacques Potdevin, preºedintele de onoare al
Companiei Naþionale a Comisarilor de Conturi din Franþa ºi preºedintele de onoare al Companiei
regionale a Comisarilor de Conturi din Franþa. Domnia sa a venit în România într-o cãlãtorie de
prospectare ºi informare asupra posibilitãþilor de colaborare în domeniul financiar-contabil ºi a avut
numeroase contacte cu personalitãþi din învãþãmântul economic superior, cu patroni de firme
specializate în expertize contabile ºi evaluãri, credit financiar ºi cu conducerea Corpului Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România.

O prezenþã deosebitã a CECCAR pe plan extern a fost aceea la cel de-al 48-lea Congres al
Ordinului experþilor contabililor ºi contabililor agreaþi din Franþa, care s-a þinut recent la Nantes,
cu tema "Europa întreprinderilor - o ºansã pentru profesia contabilã", la care a fost invitat dl. Marin
Toma, preºedintele CECCAR.

La acel Congres reprezentantul României a fãcut o amplã prezentare - în cadrul unei mese
rotunde la care au luat parte personalitãþi din multe þãri ale Europei - a asociaþiei noastre profesionale,
a obiectivelor ºi statutului ei ºi a revistei Expertiza contabilã. Comunicarea fãcutã de dl. Marin
Toma a stârnit un mare interes, numeroºi specialiºti în domeniu, din multe þãri, contactând, de
atunci încoace, CECCAR pentru stabilirea cãilor de colaborare directã, bilateralã.
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Lista persoanelor prezente la ºedinþa Consiliului Superior CECCAR
din 20 octombrie 1993

FilialaFilialaFilialaFilialaFiliala Nume prenumeNume prenumeNume prenumeNume prenumeNume prenume FuncþieFuncþieFuncþieFuncþieFuncþie
1 Arad Criºan Viorel Preºedinte
2 Braºov Stanciu Petre Preºedinte
3 Hunedoara Obrejan Partenie Preºedinte
4 Mureº Stoica Ion Preºedinte
5 Prahova Duþã Mihai Preºedinte
6 Satu Mare Todosiciuc Ioan Preºedinte
7 Timiº Þingãu Gheorghe Vicepreºedinte
8 Botoºani Maga Gheorghe Preºedinte
9 Argeº Mihãilescu Ion Preºedinte
10 Gorj Enea Constantin Preºedinte
11 Dâmboviþa Stan Marin Preºedinte
12 Vâlcea Tãtaru Petre Preºedinte
13 Iaºi Onofrei Toader Preºedinte
14 Iaºi Tabãrã Neculai Membru
15 Vaslui Dumitraº Ion Secretar
16 Galaþi Teodor Viorel Preºedinte
17 Bihor Chindea Mitroi Preºedinte
18 Mun. Bucureºti Ali Eden Preºedinte
19 Olt Tufeanu Constantin Preºedinte
20 Brãila Surdu Eugen Preºedinte
21 Sibiu Hornar Ioan Preºedinte
22 Giurgiu Stubeanu Gheorghe Preºedinte
23 Bacãu Cobzaru Mihai Vicepreºedinte
24 Dolj Suteanu Ilie Secretar
25 Bucureºti Chiriþã Gheorghe Membru Consiliu CECCAR
26 Bucureºti Popescu Dumitru Membru Consiliu CECCAR
27 Bucureºti Butnariu Gheorghe Preºedinte de onoare
28 Bucureºti Ciolan Ion Membru Consiliu CECCAR
29 Bucureºti Constantinescu Dimitrie Membru Consiliu CECCAR
30 Bucureºti Nuºu Maria Membru Consiliu CECCAR
31 Bucureºti Zãvãleanu Constantin Membru Consiliu CECCAR
32 Bucureºti Ion Nicolae Membru Consiliu CECCAR
33 Bucureºti Toma Marin Preºedinte CECCAR
34 Bucureºti Munteanu Victor Secretar general CECCAR
35 Bucureºti Topciu Constantin Membru Consiliu CECCAR
36 Bucureºti Mircea Cristea Vicepreºedinte CECCAR
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Conform direcþiilor de acþiune stabilite de conducerea Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România, a Hotãrârilor luate de Conferinþa sa Naþionalã din 22 mai
1993 ºi cu ocazia ºedinþei extraordinare a Consiliului Superior CECCAR din 20 octombrie 1993,
precum ºi în baza înþelegerilor de colaborare ºi conlucrare cu organele de specialitate ale Ministerului
Finanþelor, ale altor instituþii ºi organisme profesionale, atât la nivel central, cât ºi al filialelor
judeþene, s-a urmãrit, în principal, îndeplinirea atribuþiilor legale ale Corpului în vederea reaºezãrii
profesiei contabile libere ºi instituirii cadrului organizat de exercitarea acesteia, anticipând votarea
proiectului de lege privind organizarea expertizei contabile în România, depus la Parlament spre
dezbatere.

Desprinsã ca sarcinã trasatã de Consiliul Superior al Corpului ºi în spiritul Directivei a VIII-a,
Biroul Permanent al Consiliului Superior a elaborat ºi înaintat Parlamentului României legea
Corpului care aprobã prin Ordonanþa Guvernului României nr. 65/1994aprobã prin Ordonanþa Guvernului României nr. 65/1994aprobã prin Ordonanþa Guvernului României nr. 65/1994aprobã prin Ordonanþa Guvernului României nr. 65/1994aprobã prin Ordonanþa Guvernului României nr. 65/1994 organizarea activitãþii de
expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi, ratificatã ulterior prin Legea nr. 42/1995, devenind
Legea Corpului. Odatã cu promulgarea legii a fost aprobat ºi Regulamentul de organizare ºi
funcþionare al Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, precum ºi
primul Cod privind conduita eticã ºi profesionalã a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi din
România, elaborat dupã Codul etic internaþional emis de IFAC, douã reglementãri interne deosebit
de importante pentru CECCAR ºi profesia contabilã, publicate ulterior în Monitorul Oficial al
României nr. 276/27 noiembrie 1995.

Odatã cu intrarea în vigoare a acestor douã acte normative care reglementeazã activitãþile
CECCAR pânã în prezent, sub deviza "ªtiinþã, Independenþã, Moralitate" au fost formaþi, instruiþi
ºi îndrumaþi în activitãþile desfãºurate, prin norme ºi standarde profesionale, experþii contabili ºi
contabilii autorizaþi din România.

Dupã apariþia O.G. nr. 65/1994 a fost organizatã la data de 24 noiembrie 1994 Conferinþa
Naþionalã a CECCAR.

La Conferinþa Naþionalã a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România
- CECCAR - întrunitã în baza prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 65/1994, care reglementeazã
activitatea de expertizã contabilã ºi practicarea liberã a profesiei contabile în þara noastrã, au fost
desemnaþi sã participe 189 de delegaþi, nominalizaþi în adunãrile generale ale filialelor CECCAR
din toatã þara; la lucrãrile Conferinþei Naþionale, care s-au desfãºurat la Bucureºti, au fost prezenþi
152 de delegaþi, întrunindu-se astfel majoritatea prevãzutã de Ordonanþa Guvernului
nr. 65/1994.

Delegaþii, dupã dezbaterile prevãzute pe ordinea de zi, au procedat, conform reglementãrilor
legale în vigoare, la alegerea, pe baza propunerilor nominale fãcute în plen, organelor de conducere
ºi de lucru ale CECCAR.

Redãm în continuare, componenþa noilor organe ale CECCAR.
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Consiliul Superior

 1 Marin Toma - preºedinte 17 Gheorghe Ialomiþeanu - membru
 2 Mihai Ristea - prim-vicepreºedinte 18 Cristian Lazãr - membru
 3 Cãlin Oprea - vicepreºedinte 19 Ion Florea - membru
 4 Niculae Feleagã - vicepreºedinte 20 Mihai Duþã - membru
 5 Mircea Boulescu - vicepreºedinte 21 Viorica Pârlea - membru
 6 Mircea Cristea - vicepreºedinte 22 Mihai Cobzaru - membru
 7 Viorica Niculae - vicepreºedinte 23 Ioan Hornar - membru
 8 Liviu Sebe - membru 24 Petru Pântea - membru
 9 Eugen Þurlea - membru 25 Todor Cristea - membru supleant
10 Lenuþa Petre - membru 26 Eugen Surdu - membru supleant
11 Ali Eden - membru 27 Dumitru Venedict - membru supleant
12 Horia Cristea - membru 28 Petre Tãtaru - membru supleant
13 Constantin Enea - membru 29 Emil Gavrilã - membru supleant
14 Emil Trandaº - membru 30 Ioan Todosociuc - membru supleant
15 Dimitrie Cameniþã - membru 31 Partenie Obrejan - membru supleant
16 Ion Mihãilescu - membru 32 Constantin Staicu - membru supleant

Comisia de Disciplinã

1. Gheorghe Butnariu - preºedinte
2. Constantin Enea - membru
3. Viorel Bâscã - membru
4. Horia Cristea - membru supleant
5. Dimitrie Cameniþã - membru supleant

Comisia de Cenzori

1. Ion Tãrbujaru - preºedinte
2. ªtefan Crãciun - membru
3. Paraschiva Bâgu - membru
4. Constantin Miu - membru supleant
5. Maria Dumitrescu - membru supleant

Biroul Permanent

1. Marin Toma
2. Mihai Ristea
3. Cãlin Oprea
4. Niculae Feleagã
5. Mircea Boulescu
6. Mircea Cristea
7. Viorica Niculae
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Articol apãrut în publicaþia Adevãrul economic
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Bucureºti - 23 mai 1994
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Primul Congres al profesiei contabile
de dupã perioada interbelicã
- Bucureºti 20-21 octombrie 1994 -

Anul 1994 este ºi anul în care s-a desfãºurat PRIMUL CONGRES AL PROFESIEI
CONTABILE DE DUPÃ PERIOADA INTERBELICÃ.

Congresul, desfãºurat la Bucureºti în zilele de 20-21 octombrie 1994, cu prezenþa a 300 de
participanþi din care 52 din afara þãrii noastre, a avut ca devizã "Profesia contabilã între prezent ºi
viitor", iar ca temã centralã "Profesia contabilã în România rol ºi importanþã în economia de piaþã".

Congresul profesiei contabile din România. Aspect din salã

Programul Congresului

19 octombrie
12.00 - 18.00 Primirea ºi cazarea participanþilor din þarã ºi strãinãtate
19.00 - 20.00 Cocktail oferit în onoarea Congresiºtilor

20 octombrie
 9.00 - 9.30 Alocuþiuni de Bun Venit
 9.30 - 10.30 Deschiderea oficialã a Congresului
10.30 - 14.00 Conferinþe - Expuneri

 Rolul profesiei ºi organismelor profesionale
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 Rolul ºi importanþa contabilitãþii în întreprinderi
 Profesia de expert contabil ºi contabil autorizat în economia de piaþã
 Legiferarea expertizei în contextul economiei de piaþã - istoric, situaþia

actualã în alte þãri cu economie de piaþã ºi în România
 Cenzoratul ºi auditul legal
 ªcoala contabilã din România

14.00 - 16.00 Dejunul
16.00 - 18.00 Dezbateri
18.00 - 20.00 Masã rotundã
20.00 - 22.00 Masã festivã în onoarea invitaþilor

21 octombrie
 9.00 - 10.30 Masã rotundã - participã firme strãine ºi române de consulting
10.30 - 11.00 Pauzã
11.00 - 13.30 Intervenþii ale partenerilor, profesioniºtilor ºi reprezentanþilor organismelor

publice
13.30 - 15.30 Dejunul
15.30 - 18.00 Lucrãrile de închidere ale Congresului
15.30 - 16.00 Sinteza prezentatã de raportori
16.00 - 17.30 Intervenþii
17.30 - 17.45 Închiderea Congresului
17.45 - 18.00 Moþiunea Congresului
20.00 - 22.00 Cina

La cocktailul oferit în onoarea congresiºtilor
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Aspect din salã

Dialog la masa rotundã
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Primele momente din deschiderea lucrãrilor Congresului au fost concentrate pe alocuþiuni ºi
mesaje din partea unor personalitãþi prezente. Astfel alocuþiunea de deschidere conþinea urmãtorul
text:

..................................................................................
"La iniþiativa Biroului Permanent al actualei asociaþii profesionale numitã Corpul Experþilor

Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România ºi prin aprobarea unanimã a Consiliului Superior
al acesteia încã din luna mai a.c. s-a hotãrât þinerea acestei reuniuni. De la acea datã ºi pânã-n
prezent, Comitetul de organizare al Congresului, pe baza calendarului ºi programului propriu, a
trecut la pregãtirile necesare desfãºurãrii în condiþii optime a acestei acþiuni de anvergurã. Prin
stabilirea normei de reprezentare, de la 1 la 20 dintre membrii experþi contabili din evidenþa filialelor
asociaþiei noastre, sunt prezenþi la Congres 225 profesioniºti ai contabilitãþii cãrora le urãm o
participare activã în cadrul lucrãrilor, beneficã profesiei.

De asemenea, la forumul nostru naþional participã un numãr de 210 invitaþi din toate instituþiile
ºi organismele guvernamentale ºi neguvernamentale, din centrele universitare ºi unitãþile bancare,
specialiºti cu preocupãri legate de obiectul de activitate al profesiei contabile.

 Suntem onoraþi de prezenþa la reuniunea noastrã a unui numãr de 52 de personalitãþi notorii
ale profesiei contabile - reprezentanþii unor organisme profesionale similare, de talie europeanã ºi
internaþionalã, printre care: Ordinul Experþilor Contabili din Franþa; Institutul Experþilor Contabili
din Anglia ºi Þara Galilor; Compania Naþionalã a Comisarilor de Conturi din Franþa; Consiliul
Naþional al Experþilor Contabili ºi Comerciali din Italia; Camera Revizorilor Contabili din Germania;
Ministerul Economiei din Franþa.

Ne onoreazã, cu prezenþa, ºi personalitãþi distinse ale unor cabinete internaþionale, cu tradiþie
în profesie, printre care "Coopers & Lybrand", "PriceWaterhouse", "Arthur Anderson", "Deloitte &
Touche", "KPMG", "Ernst & Young", "Fideconta", "JPA Internaþional", "Euroinconsulting".

Timp de douã zile veþi avea ocazia sã cunoaºteþi preocupãrile la zi legate de introducerea în
România - dupã multe decenii de desfiinþare a ei - a profesiei libere de expert contabil ºi contabil
autorizat. Veþi putea urmãri dezbateri în jurul unor teme cum sunt: prezentarea concepþiei asociaþiei
experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi din România cu privire la locul ºi rolul profesiei contabile
în etapa de tranziþie spre economia de piaþã a þãrii noastre, precum ºi expunerea a ºase teme care
reflectã contribuþii româneºti la dezvoltarea ºi perfecþionarea unor laturi ale activitãþii de expert
contabil ºi contabil autorizat; vor avea loc ºi douã mese rotunde la care, pe parcursul a aproximativ
patru ore, vor fi prezentate experienþe ale confraþilor noºtri din þãrile cu tradiþie în practicarea
profesiei libere, a contabilitãþii, dar ºi a greutãþilor întâmpinate, precum ºi realizãrile obþinute de
societãþile româneºti de expertizã contabilã înfiinþate pânã în prezent.

 Dupã aceste douã zile de lucrãri, pe care le estimãm a fi pe cât de interesante, pe atât de
obositoare, invitãm reprezentanþii profesiei din strãinãtate, care ne-au onorat cu prezenþa, sã participe
la o zi turisticã - prilej de a cunoaºte nu numai greutãþile noastre, dar ºi frumuseþile fãrã seamãn ale
României."
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Mesajele personalitãþilor prezente la Congres au fost la acea data urmãtoarele:

Mesajul Preºedintelui României, ION ILIESCU,
adresat Congresului profesiunii contabile din România

Doamnelor ºi domnilor,

Salut cu satisfacþie participanþii la Congresul experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi din
România, care se þine în aceastã perioadã decisivã a tranziþiei la economia de piaþã.

Profesiunea contabilã, alãturi de celelalte profesiuni economice, parcurge un profund proces
de adaptare la cerinþele gestionãrii noilor libertãþi economice. Descentralizarea economiei ºi
liberalizarea pieþelor supun profesiunea dumneavoastrã unor solicitãri deosebite pentru o mai
temeinicã fundamentare a actului decizional. O serie întreagã de obiective se reformuleazã ºi apar
obiective absolut noi. Metodologia ºi instrumentele de lucru se modernizeazã, de asemenea.

Profesiunea de expert contabil ºi de contabil autorizat însãºi s-a liberalizat ca expresie a
descentralizãrii proprietãþii ºi a competenþelor. Este reconfortant faptul cã prin actualul Congres se
consacrã reluarea vechii tradiþii a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi, înfiinþat
încã din anul 1921 ºi relansat în anul 1992, dupã 37 de ani de interdicþie ca organism profesional
nonguvernamental nonprofit, una din principalele instituþii democratice ale economiei de piaþã.

Actuala manifestare se înscrie, deci, în fluxul general al restructurãrii instituþionale ºi profesionale
a serviciilor de contabilitate, activitãþi de mare viitor pentru economia ºi societatea româneascã.

Experienþa internaþionalã în domeniul activitãþilor contabile este, de asemenea, un reper necesar
în gestiunea transformãrilor calitative din branºã. Preocuparea dumneavoastrã de a conlucra ºi cu
organizaþii sau specialiºti de nivel european în materie este, în consecinþã, mai mult decât salutarã.

Eforturile de ajustare, modernizare ºi adaptare a serviciilor contabile la noile cerinþe ale tranziþiei
a cãror expresie o constituie lucrãrile actualului Congres meritã deopotrivã aprecierile noastre,
precum ºi ale beneficiarilor dumneavoastrã.

De aceea, vã urez succes deplin atât în ceea ce priveºte rezultatele imediate ale Congresului, cât
ºi în cariera ºi activitatea dumneavoastrã profesionalã ulterioarã.

IULIAN CREÞU - viceprimarul general al Capitalei

 "... Particip cu o deosebitã satisfacþie la reuniunea celei mai importante meserii din paleta
profesiilor - contabilitatea, care þine pe umerii ei întregi lumi. Vã primim cu pâinea ºi sarea sufletului
nostru sã vã simþiþi ca acasã, urându-vã un cãlduros "Bun venit" în micul Paris al Europei."

MIHAI POPA - secretar de stat la Ministerul Finanþelor

 "... Aduc mesajul conducerii Ministerului Finanþelor, urându-vã succes deplin ºi asigurându-vã
tot sprijinul în acþiunile dvs. pe linia înfãptuirii profesiei contabile libere în România..."
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NICOLAE VULPESCU - vicepreºedintele Curþii de Conturi

"... Organismul profesiei contabile a funcþionat cu succes în þara noastrã pânã în anul 1957
(...), reapariþia lui este o necesitate obiectivã privind reaºezarea rolului profesiei de expert contabil ºi
contabil autorizat ºi atribuþiile acestora."

SUSAN HUMPHRY - director în cadrul Direcþiei Internaþionale a Institutului
Experþilor Contabili din Anglia ºi Þara Galilor

"... Mã aflu aici din douã ipostaze, în primul rând reprezint Institutul Experþilor Contabili din
Anglia ºi Þara Galilor ºi în al doilea rând reprezint Fundaþia pentru Contabilitate ºi Administraþie
Financiarã (...). Aº vrea sã mulþumesc gazdelor mele faptul cã m-au invitat, cã au fãcut ca ºi
Institutul ºi Fundaþia sã fie reprezentate aici, astãzi, ºi faptul cã am fost primiþi cu atâta cãldurã ºi
generozitate".

PETER WYMAN - preºedintele Institutului de Taxe din cadrul Institutului Experþilor
Contabili din Anglia ºi Þara Galilor

"...În primul rând vreau sã vã ofer un cuvânt de salut din partea preºedintelui Institutului
Experþilor Contabili din Anglia ºi Þara Galilor. Mã simt foarte onorat cã mã aflu în mijlocul dvs.,
azi, ºi vã mulþumesc pentru invitaþie".

GILBERT GÉLARD - director, responsabil cu problemele profesiei, la Ordinul
Experþilor Contabili din Franþa

"...Sunt bucuros sã vã felicit pentru înalta organizare a acestui Congres de cãtre actuala asociaþie
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România. Mai direct, mã bucur sã vãd
finalizarea unei reforme pe care aþi realizat-o în ultimii ani, pentru a construi viaþa Corpului dvs. de
profesioniºti contabili, într-un cadru legal renovat. Vã doresc curaj tuturor ºi «vânt bun la pupã»,
vouã, confraþilor români."

JEAN-CLAUDE CROCHET - reprezentant al Ordinului Experþilor Contabili din
Franþa

"...Dl. preºedinte al Ordinului Experþilor Contabili din Franþa, René Ricol, m-a însãrcinat sã
particip la Congresul profesiei contabile din þara dvs., sã vã transmit felicitãri pentru curajul în
acþiunile din domeniul profesiei contabile manifestate pânã în prezent ºi sã vã asigur de sprijinul
deplin în colaborarea pe toate segmentele profesiei libere de expert contabil ºi contabil autorizat."
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GABRIELE TURCHETTI - membru al Consiliului Naþional al Experþilor Contabili
ºi Comerciali din Italia

"...Dragi confraþi, în numele întregii delegaþii italiene vã mulþumesc pentru primirea dvs.
cãlduroasã (...). Intervenþia mea are drept scop sã ilustreze în douã cuvinte care este starea profesiei
italiene în acest moment, cum lucrãm pentru armonizarea miºcãrii europene. Între cele douã profesii
- "ragionneri" ºi "dotori comercialista" - existã acelaºi numitor comun, ºi anume independenþã
profesionalã în raport cu controlul administrativ (...). Aº vrea sã remarc cã acest Congres a fost
foarte, foarte bine organizat...".

JEAN PIERRE VIGROUX - director general la firma "Coopers & Lybrand" România

"... Profesia contabilã româneascã a fost printre primele organizate pe continentul european;
ea a suportat 45 de ani de supunere totalã, dar în ciuda acestei situaþii câþiva oameni au rezistat.
Aceºtia sunteþi dvs. cei prezenþi aici, care pe perioada acelor 45 de ani n-aþi evitat sã recunoaºteþi cã
sunteþi contabili.

Sunteþi în perioada de tranziþie. Tranziþia este creditul ºi concurenþa. Blocajul financiar, pe
care îl cunoaºteþi, este creditul anarhic ºi spontan care duce la imposibilitatea plãþilor de cãtre unele
societãþi care, la rândul lor, le blocheazã ºi pe altele. Pentru un credit bun ne trebuie conturi ºi un
control bun. Toate acestea revin expertului contabil.

În perioada de tranziþie nu toate lucrurile se desfãºoarã normal ºi conform legislaþiei în vigoare.
Expertul contabil este cel care trebuie sã asigure, în aceastã perioadã, tocmai aceste condiþii normale
de desfãºurare a unei economii în tranziþie... Succesul dvs. constã în deschidere ºi independenþã.

Deschiderea trebuie sã însemne, mai întâi, formarea de noi ºi noi specialiºti, de societãþi
(cabinete) de expertizã contabilã, cu scopul câºtigãrii acelui sens real al serviciului contabil. Deschiderea
însemnã, deopotrivã, ceea ce vedeþi aici în sala Congresului, chiar ºi cei peste 50 de delegaþi strãini.
Independenþa înseamnã manifestare liberã a profesiei, dar pentru aceasta trebuie sã vã "bateþi"
pentru a o obþine.

Pentru profesia voastrã vã doresc un viitor plin de succese ºi satisfacþii."
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Alocuþiune þinutã la deschiderea Congresului de MARIN TOMA,
expert contabil evaluator, preºedintele Corpului Experþilor Contabili
ºi Contabililor Autorizaþi din România

Dl. Marin Toma, preºedintele CECCAR, salutã congresiºtii

Doamnelor ºi domnilor invitaþi,
Doamnelor ºi domnilor delegaþi la Congres,

Profesia contabilã în lume are o bogatã ºi îndelungatã istorie; recunoaºterea rolului contabilului
ºi al contabilitãþii în organizarea economico-socialã a societãþii îºi are originea în timpuri foarte
vechi, fiind mai evidentã dupã descoperirea Americii (1942).

Contabilitatea a început sã-ºi fixeze un loc ca ºtiinþã, în organizarea socialã, paralel cu ºtiinþele
economice, odatã cu trecerea la sistemul partidei duble; cu toate cã unii îl atribuie grecilor ºi romanilor,
acest sistem de contabilitate în partidã dublã aparþine italianului Luca Pacioli care l-a fãcut cunoscut
în anul 1494, deci exact acum o jumãtate de mileniu.

De-a lungul timpului, în þãri ca Italia - patria contabilitãþii -, Franþa, Anglia, America ºi
altele, contabilitatea a înregistrat progrese imense, iar profesioniºtii contabili s-au bucurat întotdeauna
de o stimã extraordinarã.

În istorie sunt cunoscute destul de multe cazuri de instituþii ºi guverne care au cãzut pentru cã,
în ultima analizã, nu au þinut seama de "ridicole indicaþii contabiliceºti", de întreprinderi ajunse la
dezastru datoritã lipsei de previziuni, datoritã unui bilanþ greºit întocmit, care, în mai toate cazurile,
înseamnã o supra sau subimpunere.

ªi în România, contabilitatea ºi profesia de contabil au tradiþii remarcabile, cele mai importante
momente de evoluþie a acestui domeniu fiind:

- în anul 1860, C.A. Rosetti - ministru al cultelor ºi instrucþiunii publice - a fost ales Prim
Staroste al Negustorilor pe o perioadã de trei ani; în aceastã perioadã au fost puse bazele
înfiinþãrii - în 1864 - a primelor douã ºcoli comerciale la Bucureºti ºi Galaþi;
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- în anul 1898 s-a înfiinþat Asociaþia Absolvenþilor ªcolilor de Comerþ din Þarã ºi Strãinãtate;
- în anul 1906, la Congresul Absolvenþilor ªcolilor de Comerþ, primul punct de program

l-a constituit necesitatea legiferãrii profesiunii de contabil; dar lupta se ducea mai ales
pentru stãvilirea erorii grave care se fãcea - aceea de a se încredinþa lucrãri de expertizã
contabilã persoanelor neprofesioniste;

- au urmat acþiuni importante în lupta pentru consacrarea profesiei contabile, al cãror rezultat
final l-a constituit aprobarea ºi promulgarea prin Decretul Regal nr. 3.063/13.07.1924 a
Legii din 1 iulie 1921, prin care a fost înfiinþat Corpul de Contabili Autorizaþi ºi Experþi
Contabili; profesia contabilã liberã a fost, astfel, consacratã în România încã de acum 73
de ani;

- în anul 1930, Corpul de Contabili Autorizaþi ºi Experþi Contabili numãra peste 11.000
membri, experþi contabili, contabili autorizaþi ºi stagiari.

Se poate spune deci cã ºi în România rolul contabilitãþii ºi al contabilului are o tradiþie cu care
ne mândrim.

 Cât de precise, exacte ºi cât de frumoase sunt exprimãrile timpului la adresa rolului social al
contabilului ºi al contabilitãþii se poate deduce ºi din aceste scurte notaþii: "viaþa socialã, oricum am
dori sã-i determinãm funcþiunea, are nevoie, înainte de toate, de ordine ºi aceasta nu se poate obþine
decât numai prin socoteli" - scria în 1933 Alexandru Botez, directorul ziarului "Profit ºi pierdere",
într-un articol despre însemnãtatea profesiei de contabil în viaþa socialã. Iar reputatul profesor
Victor Slãvescu, în lucrarea "Analiza criticã a bilanþului unei întreprinderi", arãta: "cine altul decât
contabilul poate fi acela care, aºezând faþã în faþã totalitatea mijloacelor de lucru cu câºtigul obþinut
într-un timp determinat, poate stabili rentabilitatea unei întreprinderi".

Nu acesta a fost rolul contabilului ºi în ultimele patru decenii, în condiþiile economiei de tip
hipercentralizat ce a domnit, atâta vreme, la noi în þarã. Absolventul unei remarcabile ºcoli de
contabilitate, ajuns în întreprindere, era considerat un personaj incomod, "ºters" în faþa conducerii
întreprinderii, folosit numai la anumite lucrãri; astfel cã funcþionarul de la contabilitate arareori era
ºi contabil, în înþelesul adevãrat al cuvântului, adicã profesionistul apt sã reflecte prin contabilitate
întreaga activitate a întreprinderii, de la aprovizionarea materialelor ºi pânã la livrarea produsului
finit, de la 1 ianuarie pânã la 31 decembrie, ºi sã întocmeascã ºi bilanþul.

Începând din anul 1957 activitatea de expertizã contabilã a acestui personaj, extrem de
important în economia unei þãri care este contabilul autorizat, a fost practic desfiinþatã; în regimul
politico-economic al timpului a dispãrut obiectul acestei activitãþi, fiind, atunci, o singurã formã de
proprietate; deci de profesioniºti contabili nu se mai putea vorbi, iar expertiza contabilã s-a redus
numai la verificarea unor aspecte judiciare.

Iatã de ce apreciem cã Revoluþia din decembrie 1989 ne-a gãsit într-un "gol" din acest punct
de vedere.

Primii care au tras semnalul despre locul ºi rolul profesiei contabile, în condiþiile noi create de
Revoluþia din decembrie 1989, au fost, cum era ºi firesc, cadrele universitate ºi experþii contabili
mai vârstnici care au avut activitate ºi în perioada dinainte de anii ’50; aceºtia au creat, încã din
primele zile de dupã Revoluþie, o asociaþie profesionalã, neguvernamentalã, a experþilor contabili,
care a crescut, cuprinzând peste 80% din totalul experþilor, ºi care s-a dezvoltat repede, sub aspectul
activitãþilor desfãºurate, ºi a jucat un rol hotãrâtor în ansamblul pregãtirilor pentru introducerea
noului sistem de contabilitate, prin instruirea a circa 60% din aparatul contabil din economie.

Lipsa unui act normativ care sã reglementeze organic activitatea de expertizã contabilã ºi a
contabililor autorizaþi nu a permis însã manifestarea tuturor posibilitãþilor de care dispunea aceastã
asociaþie profesionalã.
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Reforma în domeniul profesiei contabile are raþiuni profunde ºi este impusã de rolul hotãrâtor
pe care aceastã profesie îl are, în condiþiile în care agenþilor economici le revin unele drepturi ºi
libertãþi specifice economiei de piaþã.

În primul rândÎn primul rândÎn primul rândÎn primul rândÎn primul rând, apreciem cã orice reformã într-un sistem sau subsistem al economiei unei
þãri, ºi cu atât mai mult al unei þãri în tranziþie la economia de piaþã, trebuie sã fie însoþitã, dacã nu
chiar precedatã, de reforma în domeniul profesiei. Numai astfel se asigurã atât perceperea corectã,
cât ºi implementarea eficientã a mãsurilor de reformã economicã.

Pentru ca agenþii economici sã-ºi poatã desfãºura activitatea în deplinã libertate, dar ºi cu
respectarea legilor, se impune asistarea ºi sprijinirea acestora de cãtre persoane autorizate, care îºi
îndeplinesc profesiunea în mod liber, independent ºi care trebuie sã asigure managerilor, prin
acurateþea informaþiilor, realitatea cu privire la resurse, destinaþia acestora, respectarea obligaþiilor
fiscale etc.

În al doilea rândÎn al doilea rândÎn al doilea rândÎn al doilea rândÎn al doilea rând, este vorba de asigurarea unei bune gestionãri a libertãþilor economice specifice
economiei de piaþã. Dupã câteva decenii de economie centralizatã, monopolizatã de stat, în care
erau simpli executanþi ai unor comenzi transmise prin plan sau acte administrative ºi în care ºi-au
format gândiri ºi mentalitãþi specifice, managerii care conduc întreprinderile s-au trezit în faþa unor
drepturi ºi libertãþi pe care nu ºtiu sã le exploateze sau nu au curaj sã le foloseascã, neavând garanþia
cã le folosesc în mod corect, fãrã a dãuna interesului public sau propriilor interese. ªi în aceste
situaþii, rolul profesioniºtilor autorizaþi, independenþi, care sã umple golul creat prin restrângerea
rolului statului este hotãrâtor în redresarea economiei.

În al treilea rândÎn al treilea rândÎn al treilea rândÎn al treilea rândÎn al treilea rând, conþinutul ºi esenþa profesiilor de expert contabil ºi contabil autorizat au
semnificaþii ºi misiuni fundamental diferite faþã de cele corespunzãtoare denumirilor de expert
contabil sau contabil din economia centralizatã de stat. Astfel, dacã în economia monopolistã de
stat nu era conceput ca statul sã cedeze din mijloacele sale de intervenþie, expertul contabil fiind
folosit exclusiv de organele judiciare, odatã cu spargerea acestui monopol al proprietãþii statului au
apãrut noi activitãþi ce intrã, aºa cum se întâmplã în toate þãrile cu economie tradiþional democraticã,
în sfera de atribuþii ale expertului contabil ºi contabilului autorizat. O anumitã întârziere în
organizarea pe baze noi a expertizei contabile a fãcut ca astfel de activitãþi noi sã fie realizate de
persoane fãrã pregãtirea profesionalã necesarã.

Aceste activitãþi care ocupã o pondere deosebitã în volumul total de activitate a experþilor
contabili (peste 90%) se referã în principal la:

expertizele privind evaluãrile de bunuri, active, societãþi comerciale etc.;
audit financiar-contabil, legal sau contractual;
analizele economico-financiare privind redresãrile ºi restructurãrile de întreprinderi;
þinerea contabilitãþii ºi întocmirea bilanþurilor;
verificãri contabile ºi certificãri ale unor situaþii financiare ºi ale bilanþurilor contabile etc.

În al patrulea rând,În al patrulea rând,În al patrulea rând,În al patrulea rând,În al patrulea rând, reforma profesiei de expert contabil ºi contabil autorizat, în condiþiile noi
ale tranziþiei, trebuie sã fie caracterizatã de douã trãsãturi fundamentale care, în fapt, constituie
esenþa reformei în aceastã profesie: libertatea ºi independenþalibertatea ºi independenþalibertatea ºi independenþalibertatea ºi independenþalibertatea ºi independenþa, ceea ce presupune cã:

activitatea de expert contabil ºi contabil autorizat se realizeazã numai prin persoane
autorizate, în mod liber, pe principii comerciale, în condiþiile respectãrii legii, a codului
îndatoririlor profesionale ºi ale normelor deontologice;
activitatea de expertizã contabilã ºi a contabilului autorizat se organizeazã independent de
Executiv ºi se realizeazã prin persoane care au ca unicã activitate exercitarea acestei profesii;
profesia liberã de expert contabil ºi de contabil autorizat este incompatibilã cu calitatea de
angajat al unei întreprinderi sau instituþii, cu atât mai mult de angajat al Administraþiei.
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Doamnelor ºi domnilor,

Într-un context mai larg al momentului socio-politic pe care îl traverseazã þara, pe fondul unei
convalescenþe generale, apariþia cu circa douã luni în urmã a reglementãrilor mult aºteptate privind
activitatea de expertizã contabilã ºi de contabil autorizat poate fi consideratã ca o dovadã elocventã
a preocupãrilor Puterii pentru înfiinþarea instituþiilor democratice, specifice statului de drept, o
expresie a voinþei politice pentru continuarea reformei, de aceastã datã, în domeniul profesiei.

Prin cuprinsul lor, reglementãrile recente pot fi apreciate ca fiind la nivelul standardelor europene
din punct de vedere al organizãrii profesiei; experþii contabili îºi exprimã întreaga lor gratitudine ºi
recunoºtinþã, cãci aceastã reglementare pune, în sfârºit, bazele înlãturãrii derutei din profesia contabilã
în România; iar ziua de 15 august 1994, când au fost aduse ultimele retuºãri proiectului de act
normativ, va rãmâne ca o zi de referinþã, deci am putea spune cã Sfânta Maria poate fi consideratã
ºi ocrotitoarea profesiei contabile în România.

Esenþa noilor reglementãri stabilite prin Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994 constã în
aceea cã activitatea de expertizã contabilã ºi de contabil autorizat este scoasã de sub controlul
statului; existenþa unui reprezentant al Executivului pe lângã Consiliul Superior al Corpului sau pe
lângã Consiliul filialei judeþene o considerãm, în etapa actualã, ca fiind necesarã pentru garantarea
autoritãþii tânãrului organism profesional.

Experþii contabili sunt conºtienþi însã cã soarta, viitorul profesiei contabile, depind de aplicarea
în practicã a prevederilor noilor reglementãri; existã încã suficienþi factori de risc, obiectivi ºi subiectivi,
care pot pune în pericol aplicarea eficientã a acestora, care þin de nivelul de culturã adecvat economiei
de piaþã, educaþia managerilor de întreprinderi, sursele de finanþare ale Corpului, inerþia ºi chiar
eforturile unora pentru perpetuarea situaþiei existente ºi altele.

Prin regulamentele interne de organizare ºi funcþionare, în curs de elaborare, trebuie prevãzute
mãsuri care sã organizeze creºterea calitãþii prestaþiilor efectuate de experþii contabili ºi contabilii
autorizaþi, a rãspunderilor acestora în îndeplinirea misiunilor, dar ºi de protejare a profesiei contabile.

Organizarea ºi exercitarea corespunzãtoare a activitãþii de expert contabil ºi de contabil autorizat
are menirea sã amelioreze efectele unui risc major care se manifestã, astãzi, în progresul reformei
economice ºi anume gradul de expunere al agenþilor economici, cu deosebire cei mici ºi mijlocii, în
faþa Administraþiei fiscale, prin încãlcarea, cu sau fãrã voie, a normelor financiar-contabile ºi fiscale.

Din cauza vidului existent între Administraþia fiscalã ºi agenþii economici - douã pãrþi cu
interese nu întotdeauna convergente - bugetul sau de cele mai multe ori întreprinderile mici ºi
mijlocii au deseori de suferit.

Astfel, calitatea nu întotdeauna corespunzãtoare a reglementãrilor financiar-contabile (numãrul
mare de reglementãri, care apar uneori contradictorii, lipsa de claritate a acestor reglementãri ºi de
aici numeroase precizãri ºi precizãri la precizãri, soluþii de caz etc., pot duce în final la interpretãri
discreþionare sau abuz de control - iatã factorul de risc esenþial în faþa iniþiativei, a investitorilor în
general. Tot astfel, tendinþele, pânã la un moment dat fireºti, de apãrare în faþa unei presiuni fiscale
deloc neglijabile, duc, deseori, la evaziune ºi chiar la fraude fiscale din partea unor agenþi economici.

Iatã de ce noi considerãm cã expertul contabil ºi contabilul autorizat trebuie plasaþi la echidistanþã
între Administraþie ºi agenþii economici, clienþi ai acestora; expertul contabil ºi contabilul autorizat
trebuie sã garanteze Administraþia cã, prin veghea lor, clienþii sãi respectã legea, dar sã garanteze ºi
clienþilor cã nu vor face, în mod nelegal, obiectul unor sancþiuni pentru abateri pe care nu le-au
sãvârºit.

Pentru realizarea acestui obiectiv fundamental al activitãþii de expertizã contabilã sunt necesare
însã sã se ia în continuare mãsuri în douã direcþii:
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elaborarea unor prevederi clare ºi precise prin Regulamentul de organizare ºi funcþionare al
asociaþiei noastre profesionale ºi prin Codul deontologic cu privire la drepturile, obligaþiile
ºi rãspunderile celor ce exercitã activitatea de expert contabil ºi de contabil autorizat;
sã se acorde sprijin, din partea Administraþiei, pentru rezolvarea crizei de comunicare între
furnizorul ºi consumatorul de servicii ale profesiei contabile, pe linia educãrii corespunzãtoare
a agenþilor economici - în sensul cã la elaborarea normelor financiar-contabile ºi fiscale sã
se prevadã obligativitatea recurgerii la serviciile experþilor contabili ºi a contabililor autorizaþi.

Întreprinderile mici ºi mijlocii trebuie degrevate de atribuþii birocratice, dar ºi costisitoare ºi cu
deosebite riscuri pentru acestea; ele trebuie sã se concentreze pe activitatea de producere ºi
comercializare a produselor lor ºi nu pe declaraþii, deconturi, situaþii ºi raportãri contabile, care
constituie produse, prestaþii ale altei activitãþi, ºi anume ale profesiei contabile.

Pe lângã þinerea contabilitãþii ºi întocmirea bilanþurilor contabile, considerãm cã printre
prestaþiile în care ar trebui implicatã, imediat, profesia contabilã se aflã întocmirea ºi depunerea
declaraþiilor, deconturilor ºi altor situaþii financiare, fiscale sau contabile, auditarea bilanþurilor,
elaborarea situaþiilor bancare ºi realizarea controlului contractual în baza Directivei a VIII-a europene,
la întreprinderile mici ºi mijlocii.

Într-un stat de drept, Administraþia se sprijinã solid, zi de zi, pe organismele profesionale,
având în acestea un mijloc de verificare a modului de percepere de cãtre agenþii economici a propriilor
decizii, a propriilor mãsuri, gãsind în acestea o sursã neutrã de mãsuri alternative la propriile mãsuri,
de ordin contabil, financiar ºi fiscal, bineînþeles.

Având în vedere dificultãþile inerente legate de procesul complex al tranziþiei, profesia liberã de
expert contabil ºi de contabil autorizat trebuie, la rândul ei, sã fie sprijinitã cu deosebitã grijã de
Administraþie ºi, în special, de Ministerul Finanþelor, mai ales acum, la acest început de drum -
începând de la organizarea Corpului (asigurare spaþii, asigurare personal etc.) ºi pânã la crearea unui
mediu legislativ favorabil, care sã incite agenþii economici sã recurgã la produsele ºi serviciile oferite,
potrivit legii, de cãtre experþii contabili.

Experþii contabili români pot ºi trebuie sã fie implicaþi activ în procesul reformelor economice
din þara noastrã.

Reforma în domeniul contabilitãþii ºi al profesiei contabile în þara noastrã nu ar fi de conceput
fãrã sprijinul ce ni s-a acordat, în cadrul acordurilor bilaterale ºi multilaterale, de cãtre unele þãri cu
economie tradiþional democraticã.

Permiteþi-mi sã fac o remarcã deosebitã pentru confraþii noºtri din Franþa, care, prin materialele
documentare puse la dispoziþie, prin numeroasele misiuni ale experþilor francezi în þara noastrã,
prin participarea unor specialiºti români la congresele experþilor contabili francezi - adevãrate ºcoli
de educaþie ºi instruire profesionalã - au contribuit, în cea mai mare mãsurã, la accelerarea înþelegerii
ºi la reglementarea profesiei libere la noi în þarã.

Dorim sã dezvoltãm în continuare cooperarea cu toate organismele profesionale membre ale
Uniunii Europene a Experþilor Contabili ºi ale IFAC, atât bilateral, cât ºi multilateral, deoarece
cadrul legislativ recent creat prin Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994 asigurã compatibilitatea cu
prevederile directivelor europene.

În încheiere vreau sã vã asigur, pe dumneavoastrã cei prezenþi aici, dar ºi pe colegii noºtri din
þarã, sã asigur ºi Administraþia, cã experþii contabili au început sã fie conºtienþi de noile lor misiuni,
iar acest proces de conºtientizare este în plinã desfãºurare, este un proces continuu; ºtim foarte bine
conþinutul, esenþa ºi formele de exercitare ale profesiei libere; ºtim foarte bine unde trebuie sã se
termine cu ceaþa ºi dezordinea în profesie, ºtim foarte bine unde se terminã profesia liberã ºi unde
începe anarhia ºi dezordinea în exercitarea acestei profesii.
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Experþii contabili pot fi parteneri de nãdejde ai Administraþiei; ei trebuie sã sprijine cu
profesionalitate calitatea ºi fiabilitatea normelor financiar-contabile ºi fiscale; ei trebuie sã se implice
în clarificarea tehnico-profesionalã a unor probleme complexe specifice tranziþiei, cum ar fi evaluãrile
economice pentru privatizare ºi realizarea unui audit legal ºi contractual la nivelul standardelor
internaþionale, în conformitate cu Directivele CEE.

Experþii contabili trebuie sã devinã, în acelaºi timp, ºi parteneri de nãdejde ai agenþilor economici,
cu deosebire ai întreprinderilor mici ºi mijlocii; doar ei pot asigura, perfect, calitatea ºi fiabilitatea
informaþiilor financiar-contabile ºi a declaraþiilor fiscale ale acestora.

Fiind în slujba agenþilor economici, experþii contabili sunt, totodatã, în serviciul economiei
naþionale, în serviciul þãrii.

Experþii contabili români trebuie sã fie consideraþi, în acelaºi timp, parteneri de nãdejde ai
confraþilor lor europeni, cãci ei fac parte din marea familie europeanã a profesiei contabile, iar
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România trebuie sã fie interlocutorul
valabil al organismelor profesionale similare europene ºi mondiale pentru o permanentã ºi beneficã
colaborare ºi cooperare, atât în plan bilateral, cât ºi multilateral, în scopul realizãrii proiectelor
profesioniºtilor contabili români.

Multe din dezordinile existente, astãzi, în economie se explicã prin întârzierile, nepermis de
mari, în luarea mãsurilor de reformã în domeniul profesiei contabile. S-a ajuns astãzi la situaþii
deosebite de periculoase pentru orice tip de economie; iatã doar douã din aceste anomalii:

þinerea contabilitãþii ºi întocmirea bilanþurilor la agenþii economici de cãtre diletanþi, de
oameni cu pregãtire cu totul diferitã de aceastã specialitate, care se bazeazã pe câteva
cursuri de iniþiere ºi înlãturã, astfel, o pregãtire de ani de zile într-un învãþãmânt organizat;
considerarea expertizei contabile ºi a contabilitãþii ca activitãþi secundare, menite sã contribuie
la completarea veniturilor anumitor persoane; iar dacã persoana respectivã are locul de
muncã în Administraþie se ajunge la situaþia - des întâlnitã astãzi - când dimineaþa se
lucreazã cu Administraþia, iar dupã masã cu contribuabilului(!)

Aceste aspecte pot fi considerate ca principalul suport al fenomenului de corupþie, pe lângã
faptul cã nu se poate discuta nici de calitate ºi nici de responsabilitate în executarea lucrãrilor de
contabilitate.

Se poate, pe drept cuvânt, aprecia cã profesia de expert contabil ºi contabil autorizat ocupã un
loc central în organizarea activitãþii economice de tranziþie spre economia de piaþã, cãpãtând ºi un
accentuat rol social.

Pentru a sublinia aceasta este suficient sã ne referim numai la una din operaþiile cele mai
importante ce trebuie realizate în procesul privatizãrii: evaluãrile de bunuri, societãþi, active etc.,
operaþii care, deºi sunt considerate ca fiind multidisciplinare, constituie de regulã apanajul cabinetelor
ºi societãþilor de expertizã contabilã. Tot astfel, certificarea bilanþurilor agenþilor economici de cãtre
experþii contabili sau contabilii autorizaþi - prevãzutã prin Legea contabilitãþii, Legea societãþilor
comerciale ºi alte reglementãri - constituie o sarcinã cu puternic accent social, ºtiut fiind cã de
calitatea ºi fiabilitatea informaþiilor din bilanþuri se asigurã veniturile bugetare ale statului ºi sursa
de bazã pentru realizarea mãsurilor de protecþie socialã. De asemenea, experþii contabili ºi contabilii
autorizaþi trebuie sã joace un rol important, în aceastã etapã, în sprijinirea agenþilor economici,
pentru ca ei sã-ºi îmbunãtãþeascã activitatea, înlocuind ineficienþa cenzorilor care, în prezent, nu au
nici motivaþia, nici competenþa specialistului ºi nici timpul necesar pentru a intra în detaliile
contabilitãþii acestor agenþi.
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Expunerile din timpul Congresului sunt ascultate cu interes

Raportorii Congresului: Mihai Ristea, Niculae Feleagã ºi Horia Cristea - profesori universitari
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Aspect din salã din timpul lucrãrilor Congresului
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Concluzii ºi învãþãminte

Cuvântul raportorului general, dl prof. univ. MIHAI RISTEA,
la primul Congres al experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi din România

Domnul Mihai Ristea, raportorul general al Congresului

Doamnelor ºi domnilor,

Programul tehnico-profesional al Congresului s-a terminat. Misiunea noastrã, a raportorilor,
este ca în final sã vã prezentãm o cât mai relevantã sintezã asupra lucrãrilor desfãºurate.

Programul tehnico-profesional la care am asistat, cu toate cã nu a fost scutit de anumite
limite, a validat o realitate, ºi anume profesiunea de contabil ºi complementul sãu organizarea pot
opera cu verbele "a fi" ºi "a avea". Problema care se degajã este aceea dacã suntem beneficiarii, pe
mãsurã, ai acestor verbe. Rãspunsul îl lãsãm pe seama voastrã.

În cadrul derulãrii programului s-au prezentat cinci referate-conferinþe, s-au organizat douã
mese rotunde ºi au fost fãcute 25 de intervenþii. Multe idei, probleme, intenþii teoretice ºi experienþe
au fost expuse în cadrul acestui Congres. Noi vã prezentãm o ierarhizare a acestora.

Prima problemã: contabilitatea întreprinderilor, ca matrice a profesie noastre.
De ce o asemenea problemã? Dintotdeauna contabilitatea a fost marcatã de întreprindere.

Este retorta unde s-au plãmãdit principiile, regulile ºi metodele contabile. Adãugãm la aceastã
motivaþie ideea cã sistemul contabil de întreprindere este instrumentul ideal al normalizãrii. De
asemenea este un adevãr cã primul beneficiar al reformei contabilitãþii în cadrul României a fost
sistemul contabil de întreprindere.

Noul sistem contabil nu este - aºa cum s-a vehiculat o idee în Congres - o preluare a sistemului
francez. De fiecare datã cei care s-au ocupat de noul sistem contabil au apreciat cã el se aºeazã în
cultura contabilã continentalã - deci nu anglo-saxonã; dar, în acelaºi timp, el îºi gãseºte izvorul în
standardele europene, mã refer în special la Directivele a IV-a ºi a VII-a ale Comunitãþii Economice
Europene. De asemenea, se articuleazã ºi le-a folosit ca sistem de referinþã cu cele 31 de Standarde
Contabile Internaþionale elaborate de cãtre Comisia Internaþionalã de Standarde Contabile. Dacã
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se va urmãri publicaþia româneascã Tribuna Economicã, sunt redate referirile ºi interferenþele
dintre noul sistem contabil din România adoptat ºi cele 31 de Standarde Contabile Internaþionale.

ªi încã o remarcã: nevoia de universal ºi de armonizare în cadrul noului sistem de contabilitate,
adoptat în þara noastrã, a avut loc în condiþiile în care nu puteau lipsi convenþiile naþionale ºi toatã
legislaþia noastrã economico-financiarã. În sistemul nostru de contabilitate avem structuri
informaþionale ºi soluþii metodologice care, în unele cazuri, se îndepãrteazã de ceea ce se cunoaºte
pe plan internaþional.

Multe discuþii s-au purtat despre nevoia de a avea o contabilitate, douã, trei sau patru. De fapt,
ideea este ventilatã ºi pe plan internaþional. Atunci când se au în vedere interesele informaþionale
onorate de contabilitate se apreciazã cã existã patru contabilitãþi: una pentru investitori, una pentru
fiscalitate, una pentru partenerii de afaceri ºi una pentru sine.

Clasificarea de mai sus luaþi-o ca o simplã anecdotã. Nu poate exista decât o singurã contabilitate
- cea a imaginii fidele asupra patrimoniului situaþiei financiare ºi rezultatului, bazatã pe reguli de
terminologie, evaluare ºi prezentare omogene, comparabile ºi coerente cu standardele europene ºi
internaþionale. În cazul în care o asemenea contabilitate ºi interesele utilizatorilor nu sunt congruente
cu imaginea fidelã, contabilitatea are soluþiile necesare pentru conciliere. Din arsenalul conturat, în
acest sens, exemplificãm douã tehnici contabile: provizioanele reglementate ºi "pasajul" informaþional
privind documentele de sintezã. Deci, pornind de la informaþia contabilã, care se încadreazã în
principiile ºi normele proprii imaginii fidele, nu ne rãmâne decât ºansa sã facem articulãrile
corespunzãtoare, în mãsurã sã satisfacã interesele tuturor consumatorilor de "produse contabile".

De fapt dacã se studiazã structura formaþiei noastre bilanþiere se constatã cã, alãturi de contul
de rezultate care rãspunde la cerinþele imaginii fidele, existã ºi un cont fiscal croit dupã principiile ºi
regulile fiscale.

Prin precizarea de mai sus rãspundem, în mod direct, ºi la întrebarea: contabilitatea financiarã
are ca obiect stabilirea valorii întreprinderii? Evaluarea realã a unei întreprinderi corespunde altei
logici decât cea a imaginii fidele a activului, datoriilor ºi rezultatelor. Ea se bazeazã pe diverse
opþiuni de abordãri ºi calcule care utilizeazã ºi completeazã informaþiile financiare furnizate de
contabilitatea financiarã ºi se bazeazã, de asemenea, pe o negociere între pãrþile interesante.

Problema care se ridicã, în prezent, este aceea în ce mãsurã noul sistem de contabilitate poate
sã rãspundã la toate comenzile informaþionale ºi gestionare, mai ales cele de audit. O asemenea
cerinþã nu este nouã, pentru cã la nivelul Colegiului Consultativ al Contabilitãþii existã propuneri ºi
realizãri pentru a spori vocaþia informaþional-gestionarã a noului sistem de contabilitate. Avem în
vedere adoptarea, dupã caz, a tabloului de finanþare sau de trezorerie care sã caracterizeze situaþia
financiarã a întreprinderii, a contului de rezultate cu solduri intermediare, aºezarea pe baze
metodologie ºi funcþionale a contabilitãþii de gestiune, raporturile dintre contabilitate ºi fiscalitate,
contabilitate ºi inflaþie, conceperea ºi construirea conturilor consolidate.

A fost degajatã ºi ideea precum cã nu am fi adoptat toate principiile fundamentale ale
contabilitãþii. Ce se poate rãspunde la o asemenea afirmaþie? Într-adevãr, în Regulamentul de
aplicare a Legii contabilitãþii sunt explicit redactate ºase principii. Dar celelalte principii cum sunt:
costul istoric, stabilitatea unitãþii monetare, importanþei relative, verificabilitãþii datelor, entitãþii
patrimoniale ºi altele sunt implicit aplicate.

A doua problemã: profesia de contabil.
În þara noastrã, sub apelaþia profesiei de contabil intrã douã structuri formalizate: prima, nu

ca importanþã - contabilii ºi economiºtii contabili angajaþi; ºi a doua categorie: experþii ºi contabilii
autorizaþi. Ambele profesii, înrudite, au ca temei acelaºi suport de cunoºtinþe ºi aceeaºi pregãtire
profesionalã; ceea ce le deosebeºte, în principal, este câmpul de acþiune sau de activitate.
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Prima, cea de contabil angajat, viseazã construirea informaþiei la nivelul unitãþilor patrimoniale.
Ea este, dacã vreþi, supraveghetorul ºi informatorul privind gestiunea patrimoniului. Aceastã funcþie
produce informaþia, atât pentru consumatori interni - avem în vedere contabilitatea internã sau de
gestiune -, cât ºi pentru partenerii sau consumatorii externi, o informaþie asiguratã prin contabilitatea
financiarã sau externã, aºa cum o numesc germanii.

Cea de-a douã profesie este definitã în Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activitãþii de expertizã contabilã ºi contabililor autorizaþi.

O clasificare mai distinctivã a celor douã profesii este cea de profesie liberalã (autonomã sau
independentã) ºi profesie salariatã (angajatã).

În cea mai mare parte, discuþiile ºi aprecierile au fost centrate pe profesia de expert contabil.
Multe argumente ºi puncte de vedere interesante s-au exprimat asupra lucrãrilor ce trebuie sã intre
în sfera de acþiune a expertului contabil. S-a fãcut apel, foarte mult, la termenul de audit. Desigur,
auditul îºi are locul sau în cadrul definirii profesiei de expert contabil. În consecinþã, rãspunsul
trebuie cãutat în Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã
contabilã.

Pentru a aplatiza punctele de vedere, cu permisiunea dv. am sã prezint prevederile ordonanþei,
în acest sens: "Expertul contabil poate executa pentru persoane fizice ºi juridice urmãtoarele lucrãri:
þine sau supravegheazã contabilitatea ºi întocmeºte sau verificã ºi certificã bilanþul contabil; acordã
asistenþã privind organizarea ºi þinerea contabilitãþii; efectueazã analize economico-financiare, audit
financiar-contabil ºi evaluãri patrimoniale; efectueazã expertize contabile dispuse de organele judiciare
sau solicitate de persoanele fizice sau juridice, în condiþiile prevãzute de lege; executã alte lucrãri cu
caracter financiar-contabil, fiscal, de organizare administrativã ºi de informaticã; îndeplineºte, potrivit
dispoziþiilor legale, atribuþiile prevãzute în mandatul de cenzor la societãþile comerciale".

Toate aceste reglementãri le considerãm suficiente pentru a delimita ºi profesia de expert
contabil.

Aºa cum a reieºit din cuvântul invitaþilor noºtri din strãinãtate, geografia cea mai variabilã este
aceea privind operaþiile, activitãþile care intrã sub incidenþa expertizei contabile. De aceea, nu trebuie
sã preluãm întocmai alte experienþe, în special cele privind auditul financiar-contabil ºi operaþional.
Este necesar sã apelãm la criteriul reprezentativului, fãrã a pierde din vedere aspectul naþional. De
fiecare datã, în toate documentele europene ºi internaþionale se face aceastã trimitere la specific, la
naþional.

A treia problemã: se referã la pregãtirea profesionalã în domeniul contabilitãþii.
Aºa cum bine s-a apreciat în Congres, pregãtirea profesionalã reprezintã cheia de boltã a

profesiei de contabil.
Existã o diversitate în modalitãþile de pregãtire. Înainte de a prezenta experienþele internaþionale

vã supun atenþiei starea învãþãmântului universitar contabil din România.
Potrivit reformei învãþãmântului privind învãþãmântul economic, pregãtirea superioarã în

domeniul contabilitãþii este etajatã pe trei trepte.
Prima treaptã, care dureazã doi ani, este preparatorie în domeniul contabilitãþii.
Urmeazã a doua treaptã, de doi ani, destinatã pregãtirii de specialitate în domeniile: contabilitate

ºi informaticã de gestiune; gestiunea ºi analiza financiarã a întreprinderii.
ªi, ultima treaptã, cu durata de un an de zile, este destinatã pregãtirii aprofundate. Una din

filierele pregãtirii aprofundate este destinatã aparatului contabil ºi operaþional.
Cele trei trepte sunt valabile pentru promoþiile de studenþi care se aflã în prezent în anul II.

Vechile promoþii se încadreazã în sistemul de pregãtire pe care dv. îl cunoaºteþi ºi l-aþi absolvit. Un
amendament, totuºi. Începând cu anul universitar 1994-1995, pe lângã cei cinci ani care le asigurau
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o diplomã de specialitate, respectiv o diplomã de licenþã recunoscutã de Ministerul Învãþãmântului,
studenþii care au înclinaþii deosebite pot urma ºi al ºaselea an, destinat masterului sau studiilor
aprofundate.

La prima acþiune în acest sens, începând cu anul 1994-1995, în cadrul Facultãþii de Gestiune
ºi Contabilitate de la ASE pregãtirea aprofundatã a fost dedicatã auditului ºi managementului
contabil. În acest sens existã un plan de învãþãmânt care se articuleazã la normele internaþionale ºi
oferã posibilitatea recunoaºterii diplomei de studii.

Pe plan internaþional s-au conturat urmãtoarele variante pentru pregãtirea în domeniul expertizei
contabile, implicit accesul prin examen la profesia de expert contabil.

Varianta clasicã, structuratã pe douã cicluri - ciclul I cu doi ani ºi ciclul II cu doi ani ºi diplomã
de licenþã ca specialist în domeniul contabilitãþii. Dupã absolvirea celor patru ani de studii, cei care
considerã cã au aptitudini pentru domeniul expertizei contabile, dupã parcurgerea stagiului de
pregãtire, se pot prezenta la examenele stabilite în acest sens - ºi nu sunt puþini.

Varianta este denumitã convenþional specializare, caracterizatã prin aceea cã începând cu
ciclul I ºi II se asigurã o pregãtire orientatã spre profesia de expert contabil. Totodatã, ciclul III cu
o duratã de un an sau doi este destinat în exclusivitate pregãtirii în domeniul expertizei contabile.
La absolvire se acordã o diplomã de expert-contabil stagiar, urmând ca, dupã realizarea stagiului de
practicã, sã se prezinte atât la examenele scrise, cât ºi la examenele orale, care sã-i dea dreptul sã
acceadã la profesia de expert contabil.

Existã ºi o treia variantã, denumitã de noi examen, caracterizatã prin aceea cã poate accede la
profesia de expert contabil orice absolvent de facultate care are un stadiu condiþionat de un anumit
numãr de ani în domeniul financiar-contabil, implicit stagiul într-o societate de expertizã contabilã,
ºi care a promovat numãrul de examene necesare accesului la profesia de expert contabil.

A patra problemã: accesul la profesia de expert contabil.
Dacã se consultã cu atenþie Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994, criteriul de acces la calitatea

de expert contabil este prudent formulatã. Pot dobândi calitatea de expert contabil numai absolvenþii
cu studii superioare în specialitatea contabilitate-finanþe, cu diplomã recunoscutã de Ministerul
Învãþãmântului ºi care au o practicã în specialitate de cel puþin trei ani.

Desigur, o asemenea reglementare porneºte de la premisa legãturii ce trebuie sã existe între
specializarea dobânditã la absolvirea facultãþii ºi profesia de expert contabil. Nu poate fi expert
contabil decât cel care este stãpân pe profesia sa, adicã cel care are facultatea de Contabilitate ºi
Finanþe, nu cel care a absolvit, de exemplu, facultatea de management. "Nu trebuie sã mai cãdem
în greºeala cã toatã lumea le ºtie ºi le face pe toate - dacã ai absolvit managementul ºi vrei sã devii
expert contabil nu se mai poate; dacã ºtii marketing, apoi sã faci marketing, specialistul în administraþie
publicã asta sã facã! Nu poþi fi ºi expert, ºi cenzor, ºi reporter la trei ziare ºi sã nu ºtii nimic ca
lumea."

Presiunile pentru ruperea acestei filiere derulate numai pe itinerarul contabilitate-finanþe deja
au început. Însuºindu-ne opinia de mai sus nu excludem nici posibilitatea accesului pentru orice
absolvent cu studii superioare, dar în condiþiile promovãrii tuturor examenelor proprii grilei profesiei
de expert contabil. De exemplu, încercând o sintezã pe plan internaþional, o asemenea grilã cuprinde
urmãtoarele probe teoretice: contabilitate financiarã, contabilitate de gestiune; contabilitate
aprofundatã; fiscalitate; expertizã financiar-contabilã; audit financiar-contabil; diagnostic financiar;
drept comercial; gestiune ºi informaticã; control intern al conturilor; constituirea ºi managementul
unei societãþi de expertizã contabilã; misiunea de consultanþã pentru o întreprindere; matematici
aplicate în economie; statisticã ºi metode cantitative. Se adaugã probele practice la contabilitate
financiarã; contabilitate de gestiune; contabilitate aprofundatã; fiscalitate; procedura de certificare
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a bilanþului contabil (cenzoratul); metode de analizã ºi diagnostic financiar; metode de evaluare;
metode de control al gestiunii.

Dupã stagiul de practicã se mai adaugã douã examene scrise de sintezã - drept ºi contabilitate,
economie ºi contabilitate; ºi douã examene orale, un memoriu ºi un examen care sã testeze aptitudinea
pentru expertiza contabilã.

ªi pentru a fi convingãtori, vã supunem atenþiei grila examenelor formulate de Directiva a
VIII-a a Comunitãþii Economice Europene pentru accesul la calitatea de cenzor sau comisar de
conturi: revizia contabilã; analiza ºi critica conturilor anuale; contabilitatea generalã; conturi
consolidate; contabilitatea de exploatare ºi control de gestiune; control intern; norme privind stabilirea
conturilor anuale ºi conturilor consolidate, inclusiv modul de evaluare; dreptul societãþilor; dreptul
de faliment ºi proceduri analoge; dreptul fiscal; dreptul civil ºi comercial; dreptul muncii ºi asistentei
sociale; sisteme de informare ºi informaticã; economie financiarã ºi economia de întreprindere;
matematicã ºi statisticã; principii fundamentale de gestiune financiarã a întreprinderii.

Acestea sunt exigenþele faþã de profesia de expert contabil ºi spiritul lor, au gândit autorii
proiectului legii expertizei contabile transformatã ulterior în Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994.
Noi nu putem alege o altã variantã, dacã dorim sã fim recunoscuþi pe plan internaþional.

În spiritul aceloraºi exigenþe, nu trebuie ocolitã nici opinia exprimatã în Congres, indiferent
dacã ne face sau nu plãcere, pentru reatestarea vechilor experþi contabili.

A cincea problemã discutatã în plenul lucrãrilor noastre, ºi cea mai controversatã, este cea
privitoare la legiferarea ºi organizarea profesiei contabile libere ºi, în special, în ce mãsurã Ordonanþa,
cât ºi acþiunea care se desfãºoarã în þara noastrã pentru a aplica aceastã Ordonanþã atenteazã sau nu
la autonomia, la independenþa expertului.

Pentru a depãºi aceastã îngrijorare, apelãm la punctul de vedere exprimat de ministrul finanþelor
în acest sens: "Noua lege (denumitã între timp ordonanþã) a statuat activitatea, competitivitatea ºi
finalitatea acestui organism (este vorba de CECCAR), care ºi la noi, ca în toate þãrile civilizate, este
independent de guvern. Viitoarea lege de care vorbim cuprinde ºi unele prevederi prin care se
reglementeazã activitatea Corpului; acesta este supravegheat, în luarea deciziilor, de Consiliul Superior
al Corpului, dar care va fi asistat ºi de Ministerul Finanþelor; acest departament are un reprezentant
permanent în conducerea noului organism profesional.".

În spiritul opiniei de mai sus, dupã pãrerea noastrã plinã de responsabilitate, raþionalã ºi
realistã, vã supunem atenþiei prezenþa directorilor ºi directorilor adjuncþi ai finanþelor publice judeþene
în Consiliile filialelor judeþene ale Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi. Dacã
existã reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor, pe cine supravegheazã? - pe funcþionarii Ministerului
Finanþelor, ca membrii ai filialelor ºi ai Consiliului Superior al Corpului.

Faptul cã, ulterior, la alegerile realizate într-o serie de judeþe a intervenit o circularã a Ministerului
Finanþelor care, în mod indirect, interzice funcþionarilor din administraþia finanþelor publice sã
facã parte din filialele Consiliul Superior al Corpului ºi dacã au pãtruns în termen de 60 de zile
aceºti funcþionari din administraþia financiarã publicã trebuie sã se decidã pentru statutul lor -
funcþionar public sau membru în Consiliul de conducere al Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi. Toatã acþiunea privind aplicarea Ordonanþei nr. 65 poate conduce la alte
rezultate decât cele aºteptate.

Vã asigurãm, în mãsura în care am avut posibilitatea sã cunoaºtem ceea ce existã ºi în alte þãri,
cã Ordonanþa noastrã este bine conceputã, ea rãspunde ºi legifereazã bine, dacã nu foarte bine,
profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat. S-ar putea ca, prin distorsiune în aplicare,
Ordonanþa sã conducã ºi la rezultate contrare celor scontate. Sinceri sã fim, pe noi ne sperie foarte
mult relaþiile informale. Independenþa ºi autonomia organismelor Corpului vor fi foarte mult
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influenþate de aceste relaþii informale. Ele sunt generate de determinãrile noastre subiective: avem
în vedere interesele ce ne copleºesc ºi lipsa de autoritate ºi competenþã profesionalã. Atunci când
trebuie sã faci o analizã sau un audit ºi beneficiarul constatã cã nu reprezinþi o competenþã ºi o
autoritate, aluneci spre compromisuri. Or, compromisul ucide pertinenþa ºi fidelitatea în exercitarea
profesiei de expert contabil sau contabil autorizat. Într-adevãr, independenþa reprezintã o stare de
spirit, dar ea este condiþionatã, în primul rând, de competenþã.

În cadrul lucrãrilor a fost suprasolicitatã ºi problema cã funcþionarul din administraþia publicã
nu are dreptul sã profeseze expertiza contabilã. Ordonanþa nu împiedicã pe nimeni, ea este foarte
clarã prin prevederea potrivit cãreia toþi cei care au calitatea de expert contabil pot sã-ºi exercite
aceastã calitate, deci sã-ºi realizeze drepturile - fie în mod individual, fie în cadrul unor societãþi
comerciale. Nu existã asemenea interdicþie, grija este falsã.

În orice caz, multe probleme care ne frãmântã, la care noi poate nu am gãsit rãspunsuri
corespunzãtoare, se vor lãmuri ºi se vor statua prin cele douã regulamente ce vor fi în curând
elaborate: Regulamentul privind organizarea ºi funcþionarea Corpului ºi Regulamentul privind
pregãtirea profesionalã ºi examinarea. Ele vor gãsi ºi statua soluþiile care sã asigure o aplicare
corespunzãtoare a prevederilor Ordonanþei nr. 65.

Acestea au fost problemele pe care noi le-am delimitat ºi considerat mai semnificative în
cadrul programului tehnico-profesional al Congresului. S-a discutat mai puþin despre societãþile de
expertizã contabilã. În Ordonanþã se numesc societãþi, în alte pãrþi se numesc cabinete sau birouri.
În orice caz, în domeniul constituirii ºi organizãrii acestor societãþi suntem încã în faza incipientã.
Pe plan internaþional, în þãrile dezvoltate se discuta ºi rezolva problematica privind managementul
ºi informatica în domeniul cabinetelor de expertizã contabilã.

Societãþile care deja s-au constituit se cautã pe sine, în Congres au fost deja prezentate o serie
de experienþe ale societãþilor autohtone. Sunt experienþe pozitive care meritã sã fie consultate,
atunci când se doreºte organizarea de cabinete. De asemenea, s-au punctat o serie de experienþe
privind organismele de expertizã din þãrile avansate, care funcþioneazã în România. Aceastã situaþie
nu trebuie sã ne sperie, dimpotrivã trebuie sã ne ambiþioneze sã încercãm sã fi "puþin" aroganþi ºi sã
ne lansãm cu mai multã pricepere pe piaþa expertizei contabile în þara noastrã. Experienþa
internaþionalã confirmã o realitate, aceea cã expertiza contabilã, la fel ca ºi contabilitatea, nu are
garanþie. Lanþurile care se creeazã în domeniul expertizei contabile sunt prezente în toatã lumea.
Este un fenomen normal ºi, în consecinþã, este firesc ca ºi noi sã ne articulãm ºi sã cooperãm cu
aceste organisme de expertizã contabilã.

Încheiem aici raportul de sintezã cu reflecþia de la deschiderea lucrãrilor programului tehnico-
profesional: profesia de contabil ºi organizarea corespunzãtoare a devenit o mizã pentru toþi
protagoniºii; o mizã dominatã de tot mai multe interese convergente ºi divergente, unde jocul se
desfãºoarã pe fondul unor confuzii, necunoaºteri, apãsat de prejudecãþi, penetrat de prea multe
"competenþe" care ºtiu de toate, deci ºi contabilitate.



175

Aspect din salã din timpul lucrãrilor Congresului

Închiderea Congresului

La închiderea Congresului, dl. Marin Toma dl. Marin Toma dl. Marin Toma dl. Marin Toma dl. Marin Toma, preºedintele Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România, a rostit urmãtoarea alocuþiune:

Doamnelor ºi domnilor,

La închiderea reuniunii noastre þin sã mulþumesc tuturor reprezentanþilor organismelor
profesionale sau publice din strãinãtate, care au rãspuns invitaþiei de a participa la Congresul experþilor
contabili români, prima mare manifestare de acest gen din viaþa profesioniºtilor contabili români
din perioada postbelicã; mulþumim totodatã confraþilor noºtri europeni, care, deºi n-au putut veni
în România, au transmis cuvintele de încurajare ºi au urat succes lucrãrilor Congresului nostru. De
asemenea, se cuvine chiar de la început sã aducem mulþumirile noastre firmelor de consultanþã
strãinã instalate sau reprezentate în România, pentru sprijinul acordat la realizarea condiþiilor de
desfãºurare a acestei manifestãri solemne a experþilor contabili români.

Apreciem aceste manifestãri de simpatie ºi de încurajare ca fiind semne ale importanþei ce se
acordã în lumea profesiei contabile europene ºi nu numai acþiunilor ce au loc pe linia reformei
economice în general, a reformei în domeniul profesiei în special, pentru crearea condiþiilor de
manifestare ºi funcþionare a principiilor statului de drept ºi ale economiei de piaþã din România.

Aceastã reuniune la nivel naþional a experþilor contabili români, care se doreºte a avea un
puternic caracter profesional, de lucru, are ca temã centralã "Profesia contabilã din România - rol ºi
importanþã în etapa de tranziþie la economia de piaþã". Prin conferinþele care au avut loc, prin
referatele prezentate ºi dezbaterile de la cele douã mese rotunde, prin intervenþiile confraþilor noºtri
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din strãinãtate sau de la firmele instalate sau reprezentate în România, sperãm ca lucrãrile Congresului
sã constituie un prilej însemnat pentru înþelegerea mai bunã a esenþei ºi modului de organizare ºi
exercitare a profesiei libere de expert contabil ºi contabil autorizat, a locului ºi rolului acestei profesii
în etapa actualã de tranziþie spre economia de piaþã ºi o ocazie pentru ridicarea nivelului de culturã
în domeniul economiei de piaþã pentru aparatul contabil din economie.

Dorim, de asemenea, sã omagiem cu acest prilej un eveniment remarcabil, care nu putea
scãpa nici profesioniºtilor contabili români, ºi anume împlinirea a 500 de ani de la apariþia, în anul
1494, a lucrãrii intitulate "Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita",
consideratã a fi primul tratat de contabilitate din lume, prin care matematicianul Luca Pacioli a
intitulat "el bilancio" - bilanþul, cãruia i-a oferit rolul de control al contabilitãþii sistematice, bazatã
pe înregistrarea în partidã dublã.

În sfârºit, prin organizarea Congresului s-a dorit sã fie reluatã aceastã tradiþie în activitatea
profesiei contabile în România; reamintim cã peste câteva luni se împlinesc 62 de ani de la Congresul
al VII-lea al Corpului Contabililor din România, manifestare care pânã la acea datã avea loc la
fiecare doi ani.

Þin sã mulþumesc foarte mult sponsorului nostru oficial, firma de consultanþã "Coopers &
Lybrand". De fapt profit de acest prilej pentru a mai spune numele ºi altor sponsori foarte importanþi,
pentru cã, vã mãrturisesc, puterile noastre financiare nu ajungeau pentru a realiza asemenea acþiune,
de o asemenea anvergurã. Aº vrea sã amintesc bãncile din România, Banca Comercialã Românã,
Banca Turco-Românã, Banca "Ion Tiriac", firmele "KPMG", "Century Press", "Edgar Surin",
"Adorama", "A&C - Internaþional", "Dramex" - din Constanþa - ºi alte firme de consultanþã care
sunt în România. Le mulþumesc tuturor ºi sperãm sã ne gãseascã la urmãtoarea noastrã reuniune
cu forþe proprii mai puternice - ºi sã ne ajute ºi atunci, chiar dacã nu vom avea tot atâta nevoie.

Doamnelor ºi domnilor,

Suntem la sfârºitul a douã zile de lucrãri. Congresul, dupã opinia multora, cât am putut sã fiu
informat, ºi-a atins scopul. Rezultatele acestuia sunt extrem de bogate, atât prin învãþãmintele care
le lasã pentru noi, cât ºi pentru colegii noºtri de peste hotare.

A fost un bun prilej pentru înþelegerea mai bine, sperãm noi, a modului de organizare ºi
exercitare a profesiei libere de expert contabil ºi contabil autorizat.

Ne-am dat seama câte mai avem de fãcut ºi dacã ar fi doar sã vã reamintesc numai concluziile
care existau la majoritatea dintre noi, ºi care s-au clarificat, ºi încã acesta ar fi un mare câºtig cu care
ne-am ales; numai graþie intervenþiilor fãcute la Congres (ºi fac o parantezã: cei mai mulþi vorbitori
au fost din partea organismelor din strãinãtate, ºi nu întâmplãtor; pentru cã în acest moment, ºi
trebuie sã recunoaºtem acest lucru, este necesar sã ascultãm mai degrabã, pentru cã avem de învãþat
multe) s-au clarificat multe în profesia contabilã din România.

Bine s-a remarcat aici, profesia noastrã a fost o profesie recunoscutã, dar înainte cu 40-50 de
ani. Noi trebuie sã reînnodãm, sã reluãm aceastã activitate nobilã în economia româneascã.

Dacã luaþi numai noþiuni despre ce înseamnã autonomie cu care se jongleazã, în acest moment,
iertaþi-mi expresia, cu ocazia alegerii în þarã a filialelor judeþene. Ce înseamnã autonomie? Eu am
în mânã un dicþionar - ºi vã las pe dumneavoastrã sã reflectaþi - numai atât vã spun; aici scrie cã
"înseamnã posibilitatea de a decide în raport cu o putere centralã, cu o ierarhie sau cu o autoritate".
Ce posibilitate ai de a decide, când tu controlezi, tu conduci?
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Confuzii de asemenea legate de aceastã noþiune de independenþã. Sigur, se poate vorbi foarte
mult pe marginea acestei idei, s-au expus pasiuni, adevãrate pasiuni aici. S-au vehiculat exprimãri
cum cã recenta Ordonanþã nr. 65 nu lasã, sub nicio formã, loc de un control din partea Ministerului
Finanþelor. Nici nu este cazul sã controleze, atâta timp cât încã se chinuie ca sã conducã, în
continuare, aceastã activitate. Dacã cineva conduce, nu mai poate sã ºi controleze. Sã ne controlãm
tot pe noi? Deci problemele sunt extrem de importante ºi trebuie sã reflectam la ele fiecare din noi.

La un moment dat am avut impresia cã s-a înþeles ceva din acest principiu al independenþei; ce
înseamnã profesia liberã? Dar pânã la urmã m-am gãsit în clasa aceea cu elevul care la disciplina
care se ocupã cu plantele, indiferent de subiectul care-i cãdea, fasolea, grâul etc., el îi dãdea la
rãspuns tot cu castravetele; aºa ºi noi: am fãcut ce am fãcut ºi ne-am întors tot de unde am pornit.

Trebuie sã reflectãm foarte mult la aceste probleme; sunt chestiuni foarte clare.
Luãm dicþionarul, luãm legislaþia româneascã. Ce înseamnã persoanã juridicã de interes public

ºi autonomã? Ce înseamnã autonomie, ce înseamnã persoanã juridicã?
Un ziar dintr-un judeþ publicã zilele trecute un articol semnat de directorul general de finanþe,

pe o jumãtate de paginã, cu un titlu imens: "În sfârºit, o instituþie publicã necesarã tranziþiei"
(apropo de Ordonanþa nr. 65). Este o confuzie crasã între parte ºi întreg! Persoanã juridicã înseamnã
fie întreprindere, fie asociaþie, fie instituite publicã. De ce nu s-o fi oprit la asociaþie acel director
general, în articolul sãu, nu ºtiu.

A rezultat, foarte clar, din lucrãrile Congresului nevoia obiectivã a unei profesii libere, la noi în
þarã, în aceastã perioadã. Toatã lumea este de acord cu ea. Nu am auzit pe cineva care nu este de
acord. Numai cã fiecare, din punctul lui de vedere, repet, vede într-alt fel aceastã profesie. Congresul,
cum am spus ºi adineauri, ne-a dat posibilitatea sã purtãm discuþii cu profesioniºti din þãri cu care
pânã acum nu am avut niciun fel de relaþii; iatã deci cã ºi sub acest aspect extinderea relaþiilor
internaþionale ale profesioniºtilor români este pe drumul cel bun. Am învãþat enorm de la colegii
noºti din strãinãtate.

Obiectivele noastre fundamentale care au caracter permanent ar trebui sã constea în primul
rând în garantarea legii în aceastã economie - ºi eu am insistat puþin în discursul meu þinut la
deschiderea Congresului pe aceastã temã; de asemenea, în ideea regãsirii identitãþii profesiunii la
noi în þarã, în sporirea prestigiului aceste profesiuni. Deviza noastrã este, se ºtie, "ºtiinþã, moralitate,
independenþã" ºi ea nu a fost aleasã deloc întâmplãtor.

În definitiv aceastã relaþie cu Administraþia foarte mulþi o vãd ca pe o într-o crizã de comunicare,
ca ºi cum de acum încolo se terminã lumea. Dar nu este aºa. Eu am spus ºi la deschiderea Congresului,
ºi repet, acest organism trebuie foarte bine plasat între Administraþie ºi agenþi economici, dacã
vrem ca reforma sã meargã înainte. Corpul experþilor trebuie sã garanteze, sus, cã jos respectã legea,
iar jos cã nu i se întâmplã nimic agentului economic dacã nu încalcã legea! Aceasta este toatã
filosofia, restrânsã foarte mult, desigur.

Cerem, de aceea, Administraþiei Financiare ºi Fiscale, Ministerului Finanþelor sã sprijine
acest proces de instalare a noului organism profesional al contabilitãþii ºi implementarea profesiei
contabile. Sã sprijine cum?

Domnul Enache de la Televiziune a avut o întrebare, apropo de legislaþie, ºi îmi pare rãu cã nu
s-a înþeles cum trebuie întrebarea dumnealui care se adresa experþilor din salã: "dacã legislaþia
actualã îi satisface", foarte bine, avem o Ordonanþã, dar se pune problemã: obiectul muncii îl avem?
Nu. În nicio normã fiscalã încã nu se vorbeºte, pânã acum, sã se recurgã la serviciile, la munca, la
prestarea de servicii ºi la produsele expertizei contabile ºi a contabililor autorizaþi.

Iese mereu câte o normã contabilã. Nu este întrebat însã când este elaboratã, nimeni din
segmentul nostru profesional ºi foarte bine s-a remarcat aici acest lucru. De aceea ne plângem de
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hãþiºul legislativ: lege, hotãrâre guvernamentalã la lege, instrucþiuni la hotãrâre, precizãri la
instrucþiuni, precizãri la precizãri º.a.m.d. Cu cât aceste norme (ºi mã refer la segmentul nostru
contabil-financiar) se croiesc, se plãmãdesc într-o mânã cât mai restrânsã de oameni, într-un cerc
cât mai restrâns de specialiºti, neglijând opinia celor mulþi - peste 100.000 de oameni care lucrãm
în domeniul financiar-contabil -, cu atât riscurile sunt mai mari, gradul de expunere la eroare, ale
normelor respective, sunt mai mari. Cerem de aceea sã fie implicaþi mai mult experþii contabili - în
sensul recurgerii la opinia lor cu ocazia emiterii normelor contabile ºi normelor fiscale. Cerem sã se
asigure prin toate mijloacele educarea agenþilor economici, ºi cu deosebire întreprinderile mici ºi
mijlocii, ca ele sã recurgã la produsele ºi serviciile experþilor contabili.

Eu nu vreau sã vã reþin prea mult. În încheiere aº vrea sã marcãm acest moment ca fiind
crucial în activitatea profesiei contabile la noi în þarã ºi sperãm ca el sã rãmânã în istorie ca un
Congres al renaºterii profesiei contabile în România.

ªi aº lãsa un punct de reflecþie pentru fiecare dintre noi: prea uºor vehiculãm termenii.
Terminologia aceasta dinainte de ’89 trebuie sã înþelegem cã trebuie trecutã printr-un filtru. Trebuie
adoptatã, ajustatã, regânditã. Ce e aceea profesie, ce este profesionistul?

Când eºti angajat ca profesionist, faptul presupune sã lucrezi în faþa unei alte instituþii, pe
piaþa liberã, pe bazã de contract. Sã ieºi pe piaþã - de maniera asta trebuie vãzutã noþiunea de
profesie liberã ºi în domeniul contabilitãþii. Deci, puncte de reflecþie sunt foarte multe.

Eu aº vrea sã mulþumesc tuturor delegaþilor la Congres pentru efortul fãcut, pentru participarea
la dezbateri ºi pentru contribuþia pe care au avut-o la, sã zicem noi, elucidarea atâtor probleme, atât
de complexe, care au fãcut obiectul discuþiilor.

Vã rog sã-mi permiteþi sã mulþumesc, de asemenea, Instituþiei Prezidenþiale pentru mesajul
transmis, nouã congresiºtilor, ºi sã asigurãm, încã o datã, atât Administraþia Publicã, conducerea
Ministerului Finanþelor, cã acest organism profesional care ia naºtere este pus de fapt în interesul
þãrii, cã el lucreazã cu agenþii economici în interesul lor, dar ºi în interesul economiei româneºti.

Doresc sã mulþumesc, de asemenea, tuturor invitaþilor din celelalte organisme publice, din
organismele profesionale, cadrelor universitare care au participat ºi ne-au sprijinit atât de mult la
dezbateri ºi au contribuit, esenþial, la înþelegerea unor probleme.

În sfârºit, dar nu în ultimul rând, mulþumesc cãlduros oaspeþilor de peste hotare; pentru cã eu
cred cã din acest punct de vedere, cu participarea numeroasã care a fost, cu gradul de participare la
discuþii (parcã citesc în ochii dumneavoastrã cã mulþi ar mai vrea sã spunã câte ceva) Congresul
nostru a înregistrat un mare succes; trebuie sã înþelegem foarte bine, nu trebuie sã ne fie deloc
ruºine: ºcoala contabilã româneascã a fost ºi rãmâne una din cele mai puternice ºcoli, dar cum
spunea domnul profesor de la Iaºi, comanda socialã a fost alta în trecutele decenii ºi trebuia o
adaptare la alta nouã; acum comanda socialã ne cere sã realizãm aceastã mare cotiturã a profesiei
contabile libere.

Încã o mulþumire din suflet tuturor ºi cu aceasta ultimã frazã vã doresc mult noroc ºi mult
succes în activitatea ºi viaþa dumneavoastrã.
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Contracte, propuneri ºi proiecte de
colaborare fãcute în timpul desfãºurãrii Congresului

Congresul experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi din România a fost onorat de prezenþa
unui numãr de 52 personalitãþi notorii ale profesiei contabile, reprezentanþi ai unor organisme
profesionale similare europene ºi internaþionale. Mulþi dintre oaspeþii de peste hotare au þinut sã
stabileascã legãturi de colaborare cu organizaþia profesionalã a contabililor din România.

Se discutã, cu delegaþia italianã, un protocol de colaborare

SUSAN HUMPHRYSUSAN HUMPHRYSUSAN HUMPHRYSUSAN HUMPHRYSUSAN HUMPHRY, director în cadrul Direcþiei de relaþii Internaþionale a Institutului
Experþilor Contabili din Anglia ºi Þara Galilor (ACCA) a fost dornicã sã realizeze o colaborare
profesionalã permanentã cu românii: "În scopul ajustãrii din punctul de vedere al contabilitãþii ºi al
administraþiei financiare, în lunile ce vor urma profesia contabilã din Marea Britanie, prin intermediul
Fundaþiei pentru Contabilizat ºi Administraþie Financiarã, pe care o reprezint aici la Congres, va
putea sã coopereze cu asociaþia dv. profesionalã în elaborarea proiectelor comune pentru reuºita
reformei profesiei contabile din România - de mare importanþã acum în perioada trecerii economiei
dv. spre rosturile pieþei libere.".

PETER WYMANPETER WYMANPETER WYMANPETER WYMANPETER WYMAN, preºedintele Institutului de Taxe din cadrul Institutului Experþilor Contabili
din Anglia ºi Þara Galilor (ACCA) a emis la Congres o idee: "Noi dorim cu nerãbdare sã stabilim o
relaþie de prietenie cu profesia din România; o modalitate concretã de a stabili relaþii cu românii din
breasla noastrã este semnarea unui acord de cooperare bilateralã. Prin acest acord veþi beneficia de
un sprijin mutual reciproc ºi, de asemenea, se vor stabili legãturi permanente între instituþiile
noastre."
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GABRIELE TURCHETTIGABRIELE TURCHETTIGABRIELE TURCHETTIGABRIELE TURCHETTIGABRIELE TURCHETTI, membru al federaþiei europene a experþilor contabili, într-una
din intervenþiile domniei sale, în plenul lucrãrilor, a þinut sã spunã: "Pe lângã contractele de colaborare
semnate în Ungaria ºi Slovenia va trebui sã urmãm aceeaºi cale ºi vizavi de România, de þara dv.
Acum vã putem da deja sprijinul deplin al profesiunii italiene pentru construirea unui model
profesionist de înaltã calitate destinat României pentru ca ea sã aibã cât mai urgent un loc în
Comunitatea Europeanã.".

GILBERT GÉLARDGILBERT GÉLARDGILBERT GÉLARDGILBERT GÉLARDGILBERT GÉLARD - director, responsabil cu problemele profesiei la Ordinul Experþilor
Contabili din Franþa, ne-a asigurat de tot sprijinul organismelor profesionale pe care le reprezintã,
precum ºi de disponibilitatea conducerii Ordinului din care face parte, pe linia amplului proces de
formare ºi modernizare a asociaþiei din România care reuneºte specialiºti de marcã în profesia
contabilã - a apreciat domnia sa.

JUNGE THOMAS MARTINJUNGE THOMAS MARTINJUNGE THOMAS MARTINJUNGE THOMAS MARTINJUNGE THOMAS MARTIN - expert contabil din Germania, a subscris, cu entuziasm,
ideilor de sprijin reciproc ºi colaborare pe probleme de profesie, pe perioada desfãºurãrii congresului,
cât ºi prestarea unor protocoale ce se vor referi la viitor.

De altminteri, toþi reprezentanþii organismelor europene ºi internaþionale au manifestat un
viu interes pentru noua organizare a profesiei contabile din România.

Nu trebuie uitatã a fi consemnatã ºi marea deschidere ºi transparenþã spre þara noastrã a
firmelor de renume mondial în domeniul consultanþei care au luat parte la reuniunea noastrã,
printre care, numim, "Coopers & Lybrand", "Price Waterhouse", "KPMG", "Ernest & Young",
"Arthur Andersen", "Deloitte & Touche" care ºi-au fãcut programe de colaborare directã cu multe
filiale judeþene ale Corpului Experþilor Contabili ºi Experþilor Contabili din România - CECCAR.

Congresul de la Bucureºti a consemnat, cu adevãrat, permeabilitatea, transparenþa ºi dorinþa
de colaborare din partea organismelor profesionale europene ºi internaþionale. Iatã, în câteva rânduri,
alte ecouri pe care le-a avut, pe plan internaþional, congresul nostru:

Preºedintele Ordinului Experþilor Contabili din Franþa, dl. RENÉ RICOLRENÉ RICOLRENÉ RICOLRENÉ RICOLRENÉ RICOL, a apreciat þinuta
analiticã ºi conþinutul bogat al lucrãrilor Congresului; domnia sa a lansat o invitaþie conducerii
asociaþiei profesionale din România de a se face, urgent, un schimb de idei ºi informaþii în domeniul
profesiei contabile din cele douã þãri.

Din Olanda, personal, dl. PETER L. LEGERSTEEPETER L. LEGERSTEEPETER L. LEGERSTEEPETER L. LEGERSTEEPETER L. LEGERSTEE, manager-director al Ordinului
Experþilor ºi Consilierilor Contabililor Autorizaþi, ºi-a exprimat disponibilitatea unui sprijin direct,
multilateral ºi eficient, pe linia pregãtirii ºi formãrii profesionale în România, materializat ºi prin
includerea în programul european "NOvAA" - program legat, nemijlocit de perfecþionarea profesiei
contabile.

Preºedintele Companiei Naþionale a Comisarilor de Conturi din Italia, dl. BERNARD P.BERNARD P.BERNARD P.BERNARD P.BERNARD P.
GERMONAGERMONAGERMONAGERMONAGERMONA, precum ºi secretarul general adjunct, dl. RAFHAEL GUALINORAFHAEL GUALINORAFHAEL GUALINORAFHAEL GUALINORAFHAEL GUALINO, - ºi el prezent la
Congres - au apreciat în mod deosebit organizarea ºi bogãþia de teme a dezbaterilor de la aceastã
reuniune.

Ca o reliefare a intenþiei de colaborare cu profesioniºtii români, domniile lor au lansat invitaþia
ca delegaþi din þara noastrã sã participe la cea de-a XI-a reuniune internaþionalã a organismului
profesiei contabile din Italia.
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Confraþii italieni din cadrul Consiliului Naþional al Experþilor Contabili ºi Comerciali, într-
una din scrisorile trimise la Bucureºti, imediat dupã Congres comunicau:

"... Din punct de vedere organizatoric ºi profesional Congresul dv. a fost un foarte mare succes,
anunþând o colaborare efectivã ºi durabilã între profesioniºtii din contabilitate italieni ºi români."

Deºi n-a fost la Congres, dl. KUY KAHNKUY KAHNKUY KAHNKUY KAHNKUY KAHN, preºedintele Institutului Financiar din Belgia,
afirma, într-una din scrisorile pe care le-a trimis la Bucureºti: "Þin imens la orice formã de colaborare
directã pe care o putem perfecta cu românii.".

Din partea "JPA INTERNATIONAL", o puternicã reþea de cabinete profesionale din Franþa,
dl. preºedinte JACQUES PODEVINJACQUES PODEVINJACQUES PODEVINJACQUES PODEVINJACQUES PODEVIN ºi-a manifestat interesul pentru posibilitatea unei acþiuni de
colaborare a firmei sale în România, stabilind chiar o întâlnire pentru convorbiri în acest sens, în
luna decembrie la Bucureºti.

Aºadar, iatã câte perspective s-au conturat doar în cele douã zile ale Congresului! Se poate
aprecia cã materializarea acestora nu se poate înfãptui decât în cadrul unui spirit liberal al profesiei
contabile, care trebuie sã se exercite ºi la noi, fãrã alte îngrãdiri sau ingerinþe în viaþa organizatoricã
ºi profesionalã a asociaþiei noastre.

Congresul a reprezentat, aºadar, un pas mic pentru noi, fiecare în parte, dar un pas uriaº
pentru profesia contabilã din þara noastrã - ca sã parafrazam spusele primului om ajuns pe Lunã.
Cãci ºi în domeniul nostru, în România, reorganizarea profesiei a fost fãcutã sau, mai exact spus,
refãcutã pe terenul selenar, arid ºi pustiu pe care ni l-a lãsat regimul dictatorial prin care România
a trebuit sã pãºeascã decenii la rând.

Moþiunea Congresului

Aceastã moþiune a fost adoptatã prin vot

Delegaþii experþilor contabili din România, reuniþi în primul lor Congres din perioada postbelicã,
ce a avut loc la Bucureºti, în zilele de 20-21 octombrie 1994, adoptã urmãtoarea moþiune:

Având în vedere dinamismul economic în þara noastrã ºi faptul cã dimensiunile activitãþii
financiar-contabile au cãpãtat noi valenþe, o importanþã deosebitã ºi complexã, odatã cu
eforturile ce se fac pentru trecerea la economia de piaþã;
Având în vedere rolul ºi locul deosebit de important al profesiei contabile pentru sãnãtatea
activitãþii agenþilor economici, dar ºi a fiscalitãþii;
Þinând seama cã misiunea îndeplinitã de experþii contabili este o specialitate care cere o
înaltã pregãtire teoreticã ºi practicã, încadratã ºi tratatã în mod deosebit faþã de celelalte
specialitãþi înrudite din domeniul contabil-financiar ºi cã ea trebuie consideratã ca atare, în
orice moment al exercitãrii sale;
Considerând cã prevederile diferitelor legi cu privire la exercitarea acestei profesii trebuie
armonizate într-o coordonare coerentã, organicã ºi eficientã, participanþii la Congres
considerã necesarã înfãptuirea urmãtoarelor deziderate:
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I. La un interval de doi ani se va desfãºura Congresul experþilor contabili ºi contabililor
autorizaþi din România.

II. Recunoaºterea ºi întãrirea dreptului de exercitare a profesiilor de expert contabil ºi de
contabil autorizat pe baza calificãrii legale ºi prin crearea unor posibilitãþi reale care sã
asigure o liberã ºi normalã dezvoltare în sfera specificã de activitate, în conformitate cu
legislaþia internã ºi standardele internaþionale în acest domeniu, existând un consens
total de trecere în practicã ºi de aplicare urgentã, ºi cu rãspunderea cuvenitã, a Ordonanþei
Guvernului nr. 65/1994, printr-o colaborare concertatã a tuturor factorilor de
rãspundere.

III. Orientarea învãþãmântului economic mediu ºi universitar pe coordonate moderne, în
aºa fel încât sã satisfacã exigenþele profesiei de expert contabil ºi contabil autorizat, în
vederea pregãtirii ºi perfecþionãrii specialiºtilor contabili, cu deosebire experþilor contabili,
care trebuie sã devinã elita managerilor din domeniul economico-financiar al þãrii.

IV. Elaborarea unor noi forme legislative care sã interzicã practicarea contabilitãþii de
cãtre persoane neautorizate.
Sã se dispunã în acelaºi timp ca bilanþurile tuturor societãþilor comerciale sã fie verificate
ºi certificate numai de cãtre experþii contabili ºi contabili autorizaþi cu studii superioare.
Toate societãþile comerciale a cãror cifrã de afaceri depãºeºte zece milioane lei sã fie
obligate sã angajeze experþi contabili sau contabili autorizaþi, înscriºi în Tabloul Corpului,
pentru verificarea ºi certificarea bilanþurilor, contului de profit ºi pierdere, anexei la
bilanþ (conturilor anuale).

V. Trecerea urgentã la elaborarea ghidurilor profesionale - ghidul expertului contabil,
ghidul auditorului, ghidul evaluatorului de întreprindere - indispensabilitate profesiei
de expert contabil.

VI. Formarea de evaluatori sã fie organizatã ºi extinsã prin noi norme de reglementãri
pentru ca aceastã activitate sã ajungã la standardele internaþionale, atât în domeniul
pregãtirii specialiºtilor, cât ºi pentru realizarea unei practici unitare în domeniu, spre
folosul economiei naþionale.

VII. Extinderea relaþiilor cu organizaþiile profesionale similare din þãrile cu economie de
piaþã dezvoltatã sã fie un principiu cãlãuzitor al Corpului, în vederea însuºirii de noi
metode de organizare ºi de lucru, pentru ridicarea continuã a nivelului profesiei contabile
ºi situarea ei pe poziþia care i se cuvine în societatea româneascã.

VIII. Spre satisfacerea cerinþelor actuale ºi de perspectivã a economiei naþionale ºi a cetãþenilor,
Congresul experþilor contabili ºi a contabililor autorizaþi din România solicitã tuturor
factorilor de decizie sã acorde importanþa cuvenitã profesiei de contabil autorizat ºi
expert contabil, reieºind din lucrãrile Congresului cã aceºti profesioniºti au misiunea
legalã sã asigure buna administrare a avuþiei þãrii, controlul ºi justa informare asupra
activitãþii financiar-contabile desfãºurate de agenþii economici ºi acurateþea informaþiilor
acesteia.

IX. Participanþii la acest Congres fac un apel cãtre toþi cei care lucreazã în domeniul
contabil sau se vor dedica profesiei de contabil sã-ºi însuºeascã urmãtoarele imperative
profesionale în activitatea lor de zi cu zi:

Experþii contabili trebuie sã fie parteneri de nãdejde ai Administraþiei, trebuie sã
sprijine cu profesionalism asigurarea calitãþii ºi fiabilitãþii normelor financiar-
contabile ºi fiscale; ei trebuie sã se implice în clarificarea tehnico-profesionalã a
problemelor complexe, specifice tranziþiei, cum ar fi evaluãrile economice pentru
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privatizare, realizarea unui audit legal ºi contractual la nivelul standardelor
internaþionale, în conformitate cu directivele comunitãþii europene.
Experþii contabili trebuie sã devinã parteneri viabili ai bãncilor ºi ai agenþilor
economici, cu deosebire ai întreprinderilor mici ºi mijlocii; ei trebuie sã asigure
calitatea ºi fiabilitatea informaþiilor financiar-contabile ºi a declaraþiilor fiscale ale
societãþilor comerciale.
Venind în sprijinul agenþilor economici specialiºtii în contabilitate sunt, ºi trebuie
sã fie, în serviciul economiei naþionale, în serviciul þãrii.
Experþii contabili români trebuie sã fie consideraþi parteneri siguri ai confraþilor
lor europeni, cãci ei fac parte din marea familie europeanã a profesiei contabile, iar
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România trebuie sã devinã
interlocutorul real ºi permanent al organismelor europene ºi mondiale ale experþilor
contabili, pentru colaborarea ºi cooperarea cu ele, atât în plan bilateral, cât ºi
multilateral, în scopul realizãrii ºi dezvoltãrii programelor profesionale ale contabililor
români.

Asigurãm instituþiile ºi organismele guvernamentale sau neguvernamentale cã experþii contabili
sunt conºtienþi de noile lor meniri în societatea româneascã, iar acest proces de conºtientizare este
în plinã desfãºurare; ei realizeazã rolul, conþinutul ºi formele de exercitare a profesiei libere ºi doresc
sã se termine, urgent, cu dezordinea ºi diletantismul în profesia contabilã în care, de acum înainte,
sã se munceascã doar respectându-se, cu sfinþenie, deviza asociaþiei noastre profesionale: "ªtiinþã-
Independenþã-Moralitate."

Cuvânt de mulþumire

Biroul permanent al Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
România mulþumeºte, ºi pe aceastã cale, conducerilor filialelor judeþene pentru sprijinul
acordat în înfãptuirea primului Congres al profesioniºtilor din domeniul contabil-financiar
de la noi, în perioada postbelicã.

Reuniunea noastrã profesionalã - pe care mulþi, din þarã sau de peste hotare, au
considerat-o ca fiind excepþionalã - nu s-ar fi putut þine fãrã conºtientizarea filialelor
judeþene de faptul cã ea este foarte necesarã, cãci filialele au fost acelea care au îmbrãþiºat,
imediat ºi fãrã rezerve, propunerea constituirii acestei întruniri profesionale de talie
naþionalã, pe care generaþiile actuale de experþi ºi contabili nu au mai trãit-o vreodatã.

De altminteri, orice idee ºi sugestie pe linia colaborãrii în organizarea Congresului
nostru, venitã din partea filialelor sau a vreunui membru al Corpului, a fost acceptatã,
cuantificatã ºi transpusã în aceastã lecþie de înalt profesionalism care s-a þinut, timp de
douã zile, la Bucureºti ºi care a fost Congresul nostru.

Asigurãm pe toþi membrii Corpului cã vom avea ºi de acum încolo o totalã deschidere
spre ideile, înþelepciunea ºi inteligenþa lor ºi vom colabora cu toþii, laolaltã, în varii forme,
pentru atingerea marelui nostru deziderat: creºterea prestigiului ºi respectului pentru
profesia contabilã în România.
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