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Proiect de lege
privind masurile pentru combaterea întârzierii în exec  area obligatiilor de plata a 

unor sume de bani rezultând din contracte încheiate în  e anumite categorii 
profesionisti si între acestia si autoritati contractante

Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1  Definitii

Art. 2 Domeniul de aplicare

În vederea promovarii competitivitatii mediului de afaceri si pentru co   lidarea 
functionalitatii pietei românesti, ca parte integranta a pietei interne a Uniunii Europene, se 
impune crearea unor mecanisme eficiente pentru combate ea întârzierii în executarea 
obligatiilor de plata rezultând din contractele încheiate între profesionisti si între acestia si 
autoritati contractante,  

În scopul transpunerii Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului 
din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea platilor în tranzactiile 
comerciale, în continuare, , 

Parlamentul adopta prezenta lege. 

În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. înseamna: 
a) orice autoritate publica a statului român, care act  neaza la nivel central, regional 

sau local;
b) orice organism de drept public, altul decât cele prevazute la lit. a), cu 

personalitate juridica, care a fost înfiintat pentru a satisface nevoi de interes general, fara 
scop lucrativ, si care se afla în cel putin una dintre urmatoarele situatii:

(i) este finantat, în majoritate, de catre o autoritat  contractanta, astfel cum este 
definita la lit. a);

(ii) se afla în subordinea sau este supus controlului unei autoritati   ntractante, 
astfel cum este definita la lit. a);

(iii) în componenta consiliului de administratie ori,  upa caz, a consiliului de 
supraveghere si directoratului, mai mult de jumatate din numarul membrilor sunt numiti de 
catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a);

c) orice asociere formata de una sau mai multe autorit    contractante dintre cele 
prevazute la lit. a) sau b).

. reprezinta 
neefectuarea platii la termenul stabilit prin contract sau prin lege;
    4. reprezinta suma neplatita la scadenta conform contract  ui si alte 
sume mentionate în factura sau în cererea echivalenta    plata.

(1) Prezenta lege se aplica creantelor certe, lichide      igibile constând în obligatii 
de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract încheiat între profesionistii care 
exploateaza o întreprindere cu scop lucrativ (în continuare, ) sau între acestia 
si o autoritate contractanta, contractul având ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea 
de servicii, inclusiv proiectarea si executia lucraril   publice, a cladirilor si a lucrarilor de 
constructii civile.

(2) Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentei l   :
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   a) creantele înscrise la masa credala în cadrul unei p oceduri de insolventa si 
creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei întelegeri 
încheiate urmare unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societati;
    b) contractele încheiate între profesionisti si consumatori.

–
(1) În raporturile dintre profesionisti, creanta de plata a pretului bunurilor sau 

serviciilor produce dobânzi penalizatoare în cazul în care: 
a) creditorul si-a îndeplinit obligatiile contractuale; 
b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, c  exceptia cazului în care 

debitorului nu îi este imputabila întârzierea.
(2) Dobânda penalizatoare curge de la scadenta pâna la momentul platii, în 

conditiile dispozitiilor art.1535 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil.
(3) Daca termenul de plata nu a fost prevazut în contract, dobânda penalizatoare 

curge: 
a) dupa 30 de zile de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricarei alte 

asemenea solicitari de plata;
b) daca data primirii facturii ori a unei solicitari echivalente de plata este incerta sau 

anterioara primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, du a 30 de zile de la receptia 
marfurilor sau prestarea serviciilor;

c) daca legea sau contractul stabileste o procedura de acceptare ori de verificare, 
permitând certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura 
ori solicitarea de plata la data verificarii sau anterior acestei date, dupa 30 de zile de la 
aceasta data.
   (4) Procedura de acceptare sau verificare prevazuta la alin.(1) lit.c) nu poate 
depasi 30 de zile de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor. Prin exceptie, partile 
pot stipula în contract un termen mai mare de 30 de zi    sub rezerva ca aceasta clauza sa 
nu fie abuziva, în sensul art. 11.

Daca partile nu au stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica 
dobânda legala penalizatoare, calculata potrivit art.3 alin.(2) din Ordonanta Guvernului 
nr.13/2011 privind dobânda legala remuneratorie si pen lizatoare pentru obligatii banesti, 
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar. Rata de 
referinta a dobânzii legale în vigoare în prima zi cal  daristica a semestrului se aplica pe 
întregul semestru.
    

(1) În raporturile între profesionisti, termenul de plata nu poate fi mai mare de 60 de 
zile. Prin exceptie, partile pot stipula în contract u  termen de plata mai mare, sub rezerva 
ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, în sensul art. 11.

(2) Partile pot conveni efectuarea platii în mod esalonat. În acest caz, dobânzile 
penalizatoare si celelalte despagubiri prevazute de pr zenta lege se calculeaza prin 
raportare la suma scadenta. 

Capitolul al II-lea
Contracte între profesionisti

    Art. 3 Determinarea dobânzii

Art. 4 - Dobânda legala penalizatoare

Art.5 - Termenul contractual de plata
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Capitolul al III-lea
Contracte între profesionisti si autoritati contractante

Art.6 - Termenul legal de plata

Art.7- Termenul contractual de plata

  

Art.8 - Dobânda penalizatoare

Capitolul al IV-lea
Costurile de recuperare a creantei

Art.9 - Cheltuieli pentru recuperarea creantei

(1) Autoritatile contractante executa obligatia de plata a sumelor de bani rezultând 
din contractele încheiate cu profesionisti cel târziu  a: 

a) 30 de zile de la de la data primirii facturii sau a oricarei alte asemenea solicitari 
de plata;

b) 30 de zile de la primirea bunurilor sau prestarea s rviciilor, daca data primirii 
facturii ori a unei solicitari de plata este incerta sau anterioara primirii bunurilor sau 
prestarii serviciilor;

c) 30 de zile de la acceptare sau verificare, daca prin lege sau prin contract se 
stabileste o procedura de acceptare ori de verificare  entru certificarea conformitatii 
marfurilor sau serviciilor, iar autoritatea contractanta a primit factura ori solicitarea de plata 
la data verificarii sau anterior acestei date.

(2) Procedura de acceptare sau verificare prevazuta la alin.(1) lit.c) nu poate depasi 
30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilo  sau serviciilor. Prin exceptie, 
procedura de acceptare sau verificare poate avea o durata mai mare de 30 de zile, daca 
acesta este stabilit expres în contract si în documentatia licitatiei, sub rezerva ca aceasta 
clauza sa nu fie abuziva, în sensul art. 11.

(3) Partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin 
care se stipuleaza un termen de emitere/primire a fact rii este lovita de nulitate absoluta. 

(4) Institutiile publice din domeniul sanatatii si ent    ile publice care furnizeaza 
îngrijiri medicale executa obligatiile banesti rezultând din contracte încheiate cu 
profesionisti în cel mult 60 de zile de la datele prev  ute la alin.(1) lit. a) - c). 

(1) Termenele de plata stabilite în contract pentru execut  ea obligatiilor autoritatilor 
contractante nu pot fi mai mari decât termenele stabilite potrivit  rt. 6 alin. 1 lit. a)-c). În 
mod exceptional, partile pot stipula un termen de plata de plata de maxim la 60 de zile, 
daca acesta este obiectiv justificat, tinând cont de natura sau caracteristicile specifice ale 
contractului.

(2) Dispozitiile art.5 alin.(2) privitoare la platile  salonate se aplica în mod 
corespunzator. 

(1) În raporturile dintre autoritatile contractante si profesionisti, creanta de plata a 
pretului bunurilor sau serviciilor produce dobânzi penalizatoare daca sunt îndeplinite 
conditiile prevazute la art. 3 alin.(1). 

(2) Dobânda penalizatoare pentru plata cu întârziere c  ge de la scadenta stipulata 
în contract sau, în cazul în care nu a fost stipulata  n contract, de la expirarea termenelor 
prevazute la art. 6 alin.(1) lit. a)-c), în conditiile dispozitiilor art.1535 din Legea nr.   /2009 
privind Codul civil. Prevederile art. 4 se aplica în mod corespunzator.

Creditorul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile facute pentru 
recuperarea creantei, în conditiile neexecutarii la timp a obligatiei de plata de catre deb tor.



4

Art. 10 - Daune interese minimale

Capitolul al V-lea
Clauze contractuale si practici abuzive

Art. 11 - Notiune 

Art.12 - Clauze abuzive

Art.13 - Calificarea clauzelor si a practicilor abuzive

Art. 14 - Sanctiune

Capitolul al VI-lea
Dispozitii procedurale 

Art.15 - Ordonanta de plata

Art. 16 Tratament egal

(1) Fara a aduce atingere drepturilor prevazute la art.9, daca sunt întrunite conditiile 
întârzierii la plata, creditorul poate pretinde debitorului plata sumei de 40 EUR sau a 
contravalorii în lei a acesteia,  reprezentând daune-interese suplimentare minimale. 

(2) Obligatia de plata a sumei prevazute la alin.(1) e    scadenta de la data la care 
curge dobânda penalizatoare, potrivit prevederilor art  3 alin.(2 si (3) sau, dupa caz, art.8 
alin.(2). 

(3) Suma prevazuta la alin.(1) este suplimentara chelt     lor aferente unei 
eventuale proceduri de executare silita. 

Practica sau clauza contractuala care determina în mod vadit inechitabil, în raport 
cu creditorul, termenul de plata, nivelul dobânzii pentru plata întâr    a sau al daunelor-
interese suplimentare este considerata abuziva.

(1) Sunt abuzive clauzele contractuale care: 
a) exclud posibilitatea aplicarii de dobânzi penalizatoare; 
b) fixeaza o obligatie de punere în întârziere pentru a o  ra curgerea dobânzilor;
c) prevad un termen mai mare de la care creanta produce d bânzi decât cel 

prevazut la art. 3 alin.(1) sau, dupa caz, la art. 6 si art. 7 alin.(1);
d) elimina posibilitatea platii de daune-interese suplimentare; 
e) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.

În determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanta tine co      
toate circumstantele cauzei, în special de: 
a) abaterile grave de la practicile statornicite între parti sau de la uzantele 

conforme ordinii publice sau bunelor moravuri; 
b) nerespectarea principiului bunei-credinte si a principiilor de diligenta în 

executarea obligatiilor; 
c) natura bunurilor sau serviciilor;
d) motivele obiective de derogare de la termenele de plata sau de la rata dobânzii, 

potrivit prezentei legi.

(1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absoluta. 
(2) Raspunderea patrimoniala pentru prejudiciile cauzate de clauzele si practicile 

abuzive se atrage potrivit prevederilor Legii nr. 287/ 009 privind Codul civil.   

    
Daca debitorul întârzie în efectuarea platii, creditor   poate obtine un titlu executoriu 

prin procedura ordonantei de plata, prevazuta de dispo    ile art.1013-1024 din Legea 
nr.134/2010 privind Codul de procedura civila. 
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Actele normative si actele administrative se aplica, î  aceleasi conditii, tuturor 
creditorilor stabiliti în Uniunea Europeana.

Profesionistii se pot asocia, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2000, 
în vederea promovarii intereselor economice si profesi    e ale membrilor lor si pentru a 
veghea la respectarea drepturilor conferite de prezent  lege. 

Organizatiile neguvernamentale ale profesionistilor au urmatoarele drepturi:
a) de a fi consultate, cu ocazia elaborarii proiectelo  de acte normative din domeniul 

achizitiilor publice si actelor normative ce au ca sco  sau efect încurajarea disciplinei 
contractuale;

b) de a introduce actiuni în justitie pentru apararea    pturilor si intereselor legitime 
ale membrilor lor, în special actiuni în anularea clauzelor abuzive si în constatarea 
practicilor abuzive; 

c) de a informa opinia publica, prin mass-media, cu privire la practicile si clauzele 
abuzive identificate; 

d) de a elabora, singure sau în colaborare cu institutii publice, coduri de promovare 
a disciplinei contractuale, de dezvoltare a culturii platii la termen;

e) de a organiza, singure sau în colaborare cu institutii publice, campanii d  
informare a mediului de afaceri asupra drepturilor si  bligatiilor instituite de prezenta lege 
si cu privire la remediile judiciare pentru protectia  repturilor prevazute de prezenta lege.
. 

Alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanta Guvernului nr.13/2011 privind 
dobânda legala remuneratorie si penalizatoare pentru o   gatii banesti, precum si pentru 
reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar, publicata în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 29 august 2011, se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

„(2) Rata dobânzii legale penalizatoare se stabileste  a nivelul ratei dobânzii de 
referinta plus 8 puncte procentuale.” 

Dispozitiile prezentei legi, cu exceptia prevederilor art.15 nu sunt aplicabile 
obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultând di  contracte încheiate între 
profesionisti si între acestia si autoritati contracta    înainte de data intrarii în vigoare 
acestei legi.  

- (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea 
ordonatorilor principali de credite, modificarile necesare în volumul si structura bugetelor 
acestora si ale bugetului de stat, bugetului sumelor a       pentru activitati finantate 

Capitolul al VII-lea
Cadrul organizatoric al organizatiilor neguvernamentale ale profesionistilor

Art.17  Organizare

Art.18 Drepturi

Capitolul al VIII-lea 
Modificarea unor acte normative incidente

Art.19 -

Capitolul al IX-lea
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 20 -

Art.21
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integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, si bugetului 
fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 30 zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, ordonatorii principali de cr dite comunica Ministerului Finantelor 
Publice detalierea modificarilor necesare.

(3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate 
si sa introduca modificarile rezultând din aplicarea p ezentei legi în bugetele lor si în 
anexele la acestea.

În termen de 60 de zile de la data adoptarii prezentei legi, Ministerul 
Justitiei informeaza Comisia Europeana cu privire la o    nea României de a face uz de 
dispozitiile art. 4 alin.(4) din .

La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:
a) art. 1017 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila;
b) orice alte dispozitii contrare.

– Prezenta lege transpune Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European si 
a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea platilor în 
tranzactiile comerciale, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L48 din 23 
februarie 2011. 

– Prezenta lege intra în vigoare la data de 16 martie 2013. 

Art.22 -

Art.23 -

Art. 24

Art. 25

Directiva
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