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Regulamentul BNR nr. 6/20
privind regimul valutar

Regulamentul nr. 6/2012 al Băncii Naţionale a României (“BNR”) 
modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr. 4/2005 privin
valutar, precum şi abrogarea Normei BNR nr. 4/2005 („Regulame
6/2012”) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 341/19.05.2012.

Regulamentul 6/2012 modifică Regulamentul nr. 4/2005 privind r
valutar (“Regulamentul Valutar”) schimbând aria operaţiunilor ce 
efectuate doar în lei între rezidenţi prevăzute de articolul 3 par. 1
amendamentelor aduse de Regulamentul 6/2012, plăţile, încasăril
transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din 
bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de rapo
care le reglementează, trebuie efectuate numai în lei, cu excepţia o
prevăzute în Anexa 2 a Regulamentului Valutar.

Fosta versiune a of Regulamentului Valutar prevedea aceeaşi oblig
plăţile „care fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii
Cod Civil, această schimbare de exprimare are ca rezultat extinder
tranzacţiilor a căror plată în altă monedă decât în leu este interzisă

De exemplu, în trecut, BNR a exprimat opinia că achiziţia şi vânza
într-o societate nu cade sub umbrela operaţiunilor care pot fi efect
în lei potrivit articolului 3 din Regulamentul Valutar. Ca urmare a 
exprimare aduse de Regulamentul 6/2012, există riscul ca BNR să 
optica, dat fiind că noua arie de cuprindere a articolului 3 par. 1 inc
operaţiuni ce decurg din vânzarea de bunuri, indiferent de natura
acestora şi că aceasta nu mai este limitată la operaţiuni ce decurg d
comerciale. Ca atare, este posibil ca vânzarea d
români să poată fi efectuată doar în lei, o dată cu intrarea în vigoar
prevederi.

O altă clarificare adusă de Regulamentul 6/2012 se referă la remun
rezidenţi. Conform articolului 3(1¹) din Regulamentul Valut
toate plăţile între rezidenţi care decurg din remunerarea muncii pr
indiferent de raportul juridic care le reglementează, trebuie efectua
lei.

De asemenea, Regulamentul 6/2012 abrogă Norma BNR nr. 
efectuarea operaţiunilor de schimb valutar, ca urmare a publicării 
664/2012 al ministrului finanţelor publice, care prevede noul cadr
pentru operaţiunile de schimb valutar.

[Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 341/19.05.2012

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contactaţi pe: Sorin
Dascălu sau Anda Rojanschi.
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