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Proiect de lege privind masurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligatiilor de plata a unor 
sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti si între acestia si autoritati 
contractante

1 Descrierea situatiei 
actuale

La data de 16 februarie 2011 a fost adoptata 
care 

înlocuieste Directiva 2000/35/CE, cu acelasi obiect de reglementare. 

Ca si precedentul instrument de drept european, noua Directiva se 
aplica atât raporturilor între operatorii economici („întreprinderi”, în 
textul actului comunitar), cât si raporturilor dintre acestia si autoritatile 
contractante (autoritati publice care actioneaza la nivel central, regional 
sau local; alte organisme de drept public, cu personal      juridica, care 
a fost înfiintate pentru a satisface nevoi de interes        , fara scop 
lucrativ, orice asociere între autoritati publice si alte organisme de drept 
public).

Noua reglementare introduce un regim mai sever al obli     lor 
autoritatilor contractante, scopul instrumentului european fiind cel de a 
crea mecanisme suficient de persuasive pentru ca institutiile statelor 
membre sa execute ,în termen cât mai scurt, obligatia    plata a 
pretului bunurilor/prestatiilor. 

În rezumat, Directiva instituie:
- un termen de plata maximal pentru autoritatile contractante, de 30 de 
zile de la data primirii facturii, de la data receptionarii 
bunurilor/serviciilor sau de la data finalizarii procedurii de 
verificare/acceptare a bunurilor/serviciilor; termenul poate fi prelungit, 
prin contract, pâna la maxim 60 de zile, cu conditia sa fie temeinic 
justificat; entitatile din domeniul sanatatii (spitale   s.a.) beneficiaza de 
un termen legal derogatoriu de 60 de zile;
- o dobânda legala penalizatoare mai mare (rata de referinta a Bancii 
Nationale plus 8 puncte procentuale); actualmente, potrivit dispozitiilor 
Ordonantei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legala 
remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si 
pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar, 
dobânda penalizatoare se stabileste la nivelul ratei de referinta a 
BNR plus 4 puncte procentuale; 
- principiul potrivit caruia dobânda curge fara punerea în întârziere a 
institutiei contractante debitoare.

În plan intern, Directiva anterioara (2000/35/CE) a fo   transpusa prin 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.119/2007 privind masurile 
pentru combaterea întârzierii executarii obligatiilor    plata rezultate din 
contracte între profesionisti. 

Directiva 2011/7/CE 
privind combaterea întârzierii la plata în tranzactiile comerciale, 
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În ceea ce priveste noua directiva (2011/7/UE), solutiile de drept 
substantial reglementate de aceasta sunt partial transpuse prin Noul 
Cod civil si Ordonanta Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legala 
remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si 
pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar. 
Aspectele procedurale se regasesc în Noul Cod de procedura civila 
(care a preluat reglementarea ordonantei de plata din  Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr.119/2007). 

În aceste conditii, în proiectul de lege sunt incluse      dispozitii de 
completare a reglementarii actualmente în vigoare, astfel încât directiva 
sa fie integral transpusa.

2. Schimbari preconizate Principalele solutii legislative ale Proiectului de le     zeaza: : 
1. (contractuale si legale): 

a) termen contractual: max. 60 de zile (pot fi admise      ne 
superioare, dar care sa nu fie abuzive fata de creditor)

b) termen legal: 
30 de zile de la data primirii facturii;
30 de zile de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, 
daca data primirii facturii este incerta; 
30 de zile de la data finalizarii procedurii de receptie - durata 
perioadei de receptie: max. 60 de zile (clauze diferite în 
contract, dar care sa nu fie inechitabile pentru creditor).

: 
a. termen legal: 
30 de zile de la data primirii facturii; 
30 de zile de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, 
daca data primirii facturii este incerta; 
30 de zile de la data finalizarii procedurii de receptie.
data primirii facturii nu poate face obiectul unei clauze 
contractuale;
b) termen legal derogatoriu  (60 de zile) pentru întreprinderile 

publice si entitatile publice din domeniul sanatatii;
c) termen contractual: max. 30 de zile, cu posibilitate de 

derogare pâna la max. 60 de zile (prelungire justificata în mod obiectiv 
tinând cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului). 

- durata perioadei de receptie: max. 60 de zile (clauze          
in contract, dar care sa nu fie abuzive fata de creditor).

2. : 40 
euro -  despagubire minima, la care creditorul are dreptul automat, din 
prima zi de întârziere la plata.

3. 
.

4. Alte informatii Nu este cazul

1. Impactul 
macroeconomic

Proiectul va avea impact macroeconomic pozitiv. 

1^1. Impactul asupra Proiectul va avea impact concurential pozitiv.

stabilirea unor termene maximale de plata
în raporturile între profesionisti:

în raporturile dintre profesionisti si autoritati contractante

reglementarea institutiei „daunelor-interese suplimentare”

prevederea unei liste neexhaustive de clauze abuzive si de 
criterii de determinare a clauzelor si practicilor abuzive

♦

♦

o
o

o

Sectiunea a 3-a
IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
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mediului concurential si 
domeniului ajutoarelor de 
stat
2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Proiectul va avea impact pozitiv asupra mediului de afaceri.

3. Impactul social Nu este cazul 
4. Impactul asupra 
mediului

Nu este cazul

5. Alte informatii Nu este cazul

Proiectul nu se refera la acest subiect

Indicatori Anul curent Urmatorii 4 ani Media pe 5 ani
1 2 3 4 5 6 7

1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus din 
care:
a) buget de stat,  
b) bugete locale,
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor
sociale de stat 

NU este cazul

2. Modificari ale 
cheltuielilor bugetare

Nu este cazul

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

Nu este cazul

4. Propuneri pentru 
acoperirea cresterii 
bugetare

Nu este cazul

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare

Nu este cazul

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarii 
veniturilor si/sau 
cheltuielilor bugetare

Nu este cazul

7. Alte informatii Nu este cazul

1. Masuri normative 
necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de 
act normativ:
a) acte normative în 
vigoare ce vor fi modificate 
sau abrogate, ca urmare a 
intrarii în vigoare a 
proiectului de act 

Nu este cazul.

Sectiunea a 4-a
IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN 
SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT SI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei în vigoare
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normativ;    
b) acte normative ce 
urmeaza a fi elaborate în 
vederea implementarii 
noilor dispozitii.    

2. Conformitatea 
proiectului de act normativ 
cu legislatia comunitara în 
cazul proiectelor ce 
transpun prevederi 
comunitare    

Proiectul de lege transpune Directiva 2011/7/UE privin  combaterea 
întârzierii platii în tranzactiile comerciale. Termenu  de transpunere a 
Directivei este 16 martie 2013. 

3. Masuri normative 
necesare aplicarii directe a 
actelor normative 
comunitare  

Nu este cazul

4. Hotarâri ale Curtii de 
Justitie a Uniunii Europene

Nu este cazul.

5. Alte acte normative 
si/sau documente 
internationale din care 
decurg angajamente

Nu este cazul

6. Alte informatii Nu este cazul

1. Informatii privind 
procesul de consultare cu 
organizatii 
neguvernamentale, 
institute de cercetare si 
alte organisme implicate

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice, potrivit 
dispozitiilor art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala 
în administratia publica.

În finalizarea solutiilor proiectului de act normativ    fost integrate  
propunerile grupului de lucru interministerial creat în vederea 
transpunerii Directivei, precum si observatiile si rec    darile  Comisiei 
Europene. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a 
avut loc consultarea, 
precum si a modului în 
care activitatea acestor 
organizatii este legata de 
proiectul actului normativ

Nu este cazul.

3. Consultarile organizate 
cu autoritatile 
administratiei publice 
locale, în situatia în care 
proiectul de act normativ 
are ca obiect activitati ale 
acestor autoritati, în 
conditiile Hotarârii 
Guvernului nr.521/2005 
privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor 
administratiei publice 

Nu este cazul.

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiectul i de act normativ
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locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative
4. Consultarile desfasurate 
în cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotarârii Guvernului 
nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale 
permanente

Proiectul a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru interministerial 
format din reprezentanti ai Ministerului Justitiei, Mi       lui Finantelor 
Publice, Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, 
Ministerului Sanatatii, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, 
Ministerului Administratiei si Internelor si Ministeru ui Apararii Nationale.

5. Informatii privind 
avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de 
Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si 
Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ va fi supus avizarii Consili lui Legislativ si 
Consiliului Economic si Social.

6. Alte informatii Nu este cazul

1. Informarea societatii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Proiectul de lege a fost supus dezbaterii publice, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în 
administratia publica.

2. Informarea societatii 
civile cu privire la 
eventualul impact asupra 
mediului în urma 
implementarii proiectului 
de act normativ, precum si 
efectele asupra sanatatii si 
securitatii cetatenilor sau 
diversitatii biologice

Nu este cazul

3. Alte informatii Nu este cazul

1. Masurile de punere în 
aplicare a proiectului de 
act normativ de catre 
autoritatile administratiei 
publice centrale si/sau 
locale – înfiintarea unor noi 
organisme sau extinderea 
competentelor institutiilor 
existente

Nu se înfiinteaza noi organisme sau institutii.

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ

Sectiunea a 8-a
Masuri de implementare
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2. Alte informatii Nu este cazul

În considerarea celor prezentate, s-a elaborat prezentul proiect de lege pe care, daca sunteti de 
acord, va rugam a-l aproba.

, 

SEMNEAZA, 

Florin GEORGESCU

Viceprim-ministru
Ministrul Finantelor Publice 

Victor-Viorel PONTA

Ministrul interimar al Sanatatii

Mona Maria PIVNICERU

Ministrul Justitiei 

Daniel CHITOIU

Ministrul Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri

AVIZEAZA FAVORABIL, 

Mircea DUSA

Ministrul Administratiei si Internelor

Corneliu DOBRITOIU

Ministrul Apararii Nationale

Ovidiu Ioan SILAGHI

Ministrul Transporturilor si Infrastructurii

Leonard ORBAN

Ministrul Afacerilor Europene
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