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TABEL DE CONCORDANTA

Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011  privind combaterea întârzierii în efectuarea platilor în tranzactiile 
comerciale (reformare)

Legislatie interna relevanta: 

Nr.crt. Prevederi Directiva Prevederi legislatia interna în vigoare/proiect Observatii
1.

Obiectul si domeniul de aplicare         Proiect – preambul

     Parlamentul adopta prezenta lege.”  
     Proiect
     Art. 2 - Domeniul de aplicare
   (1) Prezenta lege se aplica creantelor certe, lichide 
si exigibile 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 

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

Codul civil (Legea nr.287/2009)
Codul de procedura civila (Legea nr.134/2010, în vigoare de la 1.02.2013)
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
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.119/2007 privind masurile pentru combaterea întârzierii executa ii obligatiilor de plata rezultate din contracte între 
profesionisti (pâna la intrarea în vigoare a Noului Cod de procedura civila)

(1) Prezenta directiva urmareste sa combata întârzierea în 
efectuarea platilor în tranzactiile comerciale, în ved  ea 
asigurarii functionarii adecvate a pietei interne, promovând 
astfel competitivitatea întreprinderilor, în special cea a 
IMM-urilor. 

În vederea promovarii competitivitatii mediului de 
afaceri si consolidarii functionalitatii pietei românesti, ca 
parte integranta a pietei interne, prin crearea unor 
mecanisme eficiente pentru combaterea 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 februar   
2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea platilor 
în tranzactiile comerciale, în continuare, , 

(2) Prezenta directiva se aplica tuturor platilor efectu     a 
remuneratii pentru tranzactii comerciale. 

Acte normative în vigoare

Articolul 1 

profesionisti

o
o
o

o

Directiva
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acestia si o autoritate contractanta, contractul având 
ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de 
servicii, inclusiv proiectarea si executia lucrarilor 
publice, a cladirilor si a lucrarilor de constructii c  ile.
(…)
     Proiect
     Art. 2 - Domeniul de aplicare (…)
     (2) Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentei 
legi:
a) creantele înscrise la masa credala în cadrul unei 
proceduri 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.

Definitii 

     Proiect
    Art. 2 - Domeniul de aplicare
(1) Prezenta lege se aplica creantelor certe, lichide  i 
exigibile 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 lucrarilor 
publice, a cladirilor si a lucrarilor de constructii civile.

     Proiect
    Art. 1 - Definitii
1. înseamna: 

(3) Statele membre pot exclude datoriile care sunt subiect 
al procedurilor de insolventa instituite împotriva 
debitorului, inclusiv al procedurilor care au ca obiectiv 
reesalonarea datoriei

În sensul prezentei directive, se aplica urmatoarele 
definitii: 
1. „tranzactii comerciale” înseamna tranzactii între 
întreprinderi sau între întreprinderi si autoritati publice care 
conduc la furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii 
contra cost; 

Proiectul nu defineste 
termenul „tranzactii 
comerciale”, întrucât, 
recent, prin adoptarea si 
intrarea în vigoare a Noului 
Cod civil (1.10.2011), 
România a adoptat 
sistemul monist în materia 
obligatiilor, care nu face 
distinctie între contracte 
comerciale si contracte 
civile. 
Proiectul delimiteaza însa 
sfera de aplicare : 
contracte între profesionisti 
- operatori economici si 
profesii liberale – si 
contracte între profesionisti 
si autoritati contractante.

2. „autoritate publica” înseamna orice autoritate 
contractanta, conform definitiei prevazute la articolu  2 
alineatul (1) litera (a) din Directiva 2004/17/CE si la 
articolul 1 alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE, in  ferent a) orice autoritate publica a statului român, care 

Proiectul preia definitia 
autoritatii contractante din 
Ordonanta de urgenta a 

Articolul 2 

profesionisti

autoritate contractanta 
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de obiectul sau valoarea contractului; actioneaza 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 autoritate 
contractanta, astfel cum este definita la lit. a);

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

(iii) în componenta consiliului de administratie ori, 
dupa 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 
autoritati contractante dintre cele prevazute la lit.  ) sau
b).

Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea 
contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, 
care transpune Directivele 
2004/17/CE si 
2004/18/CE, eliminând 
trimiterea la întreprinderile 
publice, asa cum 
procedeaza si Directiva 
2011/7/UE.

3. „întreprindere” înseamna orice organizatie, alta decât o 
autoritate publica, care desfasoara o activitate economica 
sau profesionala independenta, chiar daca respectiva 
activitate este desfasurata de o singura persoana; 

   Codul civil (Legea nr.287/2009)
    Art. 3- (…)  (2) Sunt considerati profesionisti toti cei 
care exploateaza o întreprindere.
    (3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea 
sistematica, de catre una sau mai multe persoane, a unei 
activitati organizate ce consta în producerea, 
administrarea ori înstrainarea de bunuri sau în prestarea 
de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ.
   
    Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil
    Art.6 – (1) În cuprinsul actelor normative aplicabile la 
data intrarii în vigoare a Codului civil, referirile la 
comercianti se considera a fi facute la persoanele fizice 
sau, dupa caz, la persoanele juridice supuse înregistrarii 
în registrul comertului, potrivit prevederilor art. 1     
Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioar , 
precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Textele din Codul civil si 
din Legea de punere în 
aplicare contureaza sfera 
notiunii „profesionist”, care 
corespunde celei de 
„întreprindere”, 
reglementata de Directiva.
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    Art. 8 - (1) Notiunea "profesionist" prevazuta la art. 3 
din Codul civil include categoriile de comerciant, 
întreprinzator, operator economic, precum si orice alte 
persoane autorizate sa desfasoare activitati economice 
sau profesionale, astfel cum aceste notiuni sunt prevazute 
de lege, la data intrarii în vigoare a Codului civil. 

4. „întârziere în efectuarea platilor” înseamna 
neefectuarea platilor în termenul contractual sau legal de 
plata, atunci când sunt îndeplinite conditiile prevazu e la 
articolul 3 alineatul (1) sau la articolul 4 alineatul (1); 

S-a folosit terminologia 
Codului civil (art.1535).

5. „dobânda pentru întârziere în efectuarea platilor” 
înseamna dobânda legala pentru întârzierea în efectuarea 
platilor sau dobânda la o rata stabilita de comun acord 
între întreprinderi, în conformitate cu articolul 7; 

    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
  
      Art.1 - (3) Dobânda datorata de debitorul obligatiei 
banesti pentru neîndeplinirea obligatiei respective la 
scadenta este denumita dobânda penalizatoare.

    Codul civil
Art.5235

    Daunele moratorii în cazul obligatiilor banesti
    (1) În cazul în care o suma de bani nu este platita la 
scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, d  la 
scadenta pâna în momentul platii, în cuantumul convenit 
de parti sau, în lipsa, în cel prevazut de lege, fara   trebui 
sa dovedeasca vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu 
are dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de 
creditor ca urmare a întârzierii platii ar fi mai mic.
    (2) Daca, înainte de scadenta, debitorul datora dobânzi 
mai mari decât dobânda legala, daunele moratorii sunt 
datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenta.
    (3) Daca nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari 
decât dobânda legala, creditorul are dreptul, în afara 
dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea 
integrala a prejudiciului suferit.

Nu este necesara o 
definitie, întrucât întelesul 
notiunii rezulta cu claritate 
din cuprinsul art. 1 alin.(3) 
din OG nr. 13/2011.

În terminologia Codului 
civil, dobânda 
penalizatoare poarta 
denumirea de „daune 
moratorii”.

6. „dobânda legala pentru întârzierea efectuarii plati   ” Potrivit legislatiei în 
vigoare, dobânda legala 

Proiect
Art.1 (…)
3. întârzierea în executarea obligatiilor de plata a unor 
sume de bani reprezinta neefectuarea platii la 
termenul stabilit prin contract sau prin lege. 

  

Proiect 
Modificarea art. 3 alin.(2) din OG nr.13/2011
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înseamna dobânda simpla pentru întârzierea în 
efectuarea platilor într-un cuantum care reprezinta 
valoarea ratei de referinta, plus cel putin opt puncte 
procentuale; 

Art. 3 – (2) 
„(2) Rata dobânzii legale penalizatoare se stabileste la 
nivelul ratei dobânzii de referinta plus 

penalizatoare este stabilita 
la nivelul ratei de referinta 
plus 4 puncte procentuale. 
Proiectul majoreaza 
dobânda la nivelul 
prevazut de Directiva.

7. „rata de referinta” înseamna una dintre urmatoarele: 
(a) pentru un stat membru a carui moneda este euro, 
oricare dintre urmatoarele: 

(i) rata dobânzii practicate de Banca Centrala Europeana 
pentru principalele sale operatiuni de refinantare cel  mai 
recente; sau

(ii) rata marginala a dobânzii ce rezulta din procedurile de 
licitatie cu pret variabil pentru principalele sale operatiuni 
de refinantare cele mai recente; 
(b) pentru un stat membru a carui moneda nu este euro, 
rata echivalenta stabilita de banca nationala centrala; 

Art. 3 alin. (1), (2), (4) din OG nr.13/2011 : 
  „(2) Rata dobânzii legale penalizatoare se stabileste la 
nivelul ratei dobânzii de referinta 

„(4) Nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nati      a 
României va fi publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, prin grija Bancii Nationale a României, ori de 
câte ori nivelul ratei dobânzii de politica monetara se va 
modifica.”
  

Nu este necesara 
introducerea unei definitii 
în Proiect, textul art. 3 din 
OG nr.13/2011 fiind 
cuprinzator. 

8. „suma datorata” înseamna suma principala care ar fi 
trebuit platita în termenul contractual sau legal de p ata, 
inclusiv taxele, impunerile, prelevarile sau impozitele 
aplicabile care sunt men?ionate în factura sau în cererea 
echivalenta de plata; 

    

9. „rezerva dreptului de proprietate” înseamna clauza 
contractuala prin care vânzatorul îsi rezerva proprietatea 
asupra bunurilor pâna la plata integrala a pretului; 

   Codul civil
   Art. 1684 - Rezerva proprietatii
  Stipulatia prin care vânzatorul îsi rezerva proprietatea 
bunului pâna la plata integrala a pretului este valabila 
chiar daca bunul a fost predat. Aceasta stipulatie nu poate 
fi însa opusa tertilor decât dupa îndeplinirea formalitatilor 
de publicitate cerute de lege, dupa natura bunului.

Nu este necesar un text 
suplimentar de 
transpunere, Codul civil 
reglementând deja 
institutia „dreptului de 
proprietate”.

10. „titlu executoriu” înseamna orice decizie, hotarâre 
judecatoreasca sau dispozitie de plata emisa de o instanta 
de judecata sau de alta autoritate competenta, inclusiv 
cele executabile provizoriu, fie pentru plata imediata, fie 
pentru plata în rate, care permite creditorului sa 

    Noul Cod de procedura civila (Legea nr.134/2010)
    Art. 623
(…)  (2) Constituie titluri executorii hotarârile executorii, 
hotarârile definitive, precum si orice alte hotarâri sau 
înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în execut re.

Nu este necesar un text 
suplimentar de 
transpunere, Noul Cod de 
procedura civila 
reglementând notiunea de 
„titlu executoriu”.

8 puncte 
procentuale.”

+Proiect

plus 8 puncte 
procentuale.”

Proiect 
   Art. 1 pct.4

   4. reprezinta suma neplatita la 
scadenta conform contractului si alte sume 
mentionate în factura sau în cererea echivalenta de 
plata.

suma datorata 



6

recupereze creantele de la debitor prin mijloace de 
executare silita. NCPC – în vigoare de la 

1.02.2013.

(1) Statele membre garanteaza ca, în cadrul unor 
tranzactii comerciale între întreprinderi, creditorul este 
îndreptatit sa perceapa dobânda pentru efectuarea cu 
întârziere a platilor, fara a fi necesara o notificare, î  cazul 
în care sunt îndeplinite urmatoarele conditii: 
(a) creditorul si-a îndeplinit obligatiile contractuale si 
legale; si 
(b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta,  u 
exceptia cazului în care debitorul nu este responsabil de 
întârziere. 

–
   

Codul civil
Art.1523 - Întârzierea de drept în executarea obligatiei
    (2) De asemenea, debitorul se afla de drept în 
întârziere în cazurile anume prevazute de lege, precum  i 
atunci când:
    d) nu a fost executata obligatia de a plati o suma de 
bani, asumata în exercitiul activitatii unei întreprinderi;

În terminologia Codului 
civil, întârzierea de drept 
are semnificatia sintagmei 
„fara notificare” din 
Directiva.

(2) Statele membre se asigura ca rata de referinta 
aplicabila: 
(a) pentru primul semestru al anului în cauza, este rata în 
vigoare la data de 1 ianuarie din anul respectiv; 
(b) pentru al doilea semestru al anului în cauza, este rata 
în vigoare la data de 1 iulie din anul respectiv. 

(3) Atunci când sunt îndeplinite conditiile prevazute    
alineatul (1), statele membre garanteaza urmatoarele: 
(a) creditorul este îndreptatit sa perceapa dobânda pentru 
efectuarea cu întârziere a platilor din ziua urmatoare 
scadentei sau a expirarii termenului de plata stabilite în 

Articolul 3 
Tranzactii între întreprinderi 

   Proiect
Capitolul al II-lea
Contracte între profesionisti
    Art. 3 Determinarea dobânzii

(1) În raporturile dintre profesionisti, creanta de 
plata a pretului bunurilor sau serviciilor produce 
dobânzi penalizatoare daca: 
a) creditorul si-a îndeplinit obligatiile contractuale; 
b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, 
cu exceptia cazului în care debitorului nu îi este 
imputabila întârzierea.

          Proiect
           Art. 4 Dobânda legala penalizatoare

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 penalizatoare 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 calendaristica 
a semestrului se aplica pe întregul semestru.

    Proiect 
            Art. 3 – Determinarea dobânzii

(1) În raporturile dintre profesionisti, creanta 
de plata a pretului bunurilor sau serviciilor produce 
dobânzi penalizatoare daca: 
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contract; 
(b) daca scadenta sau termenul de plata nu sunt stabilite 
în contract, creditorul este îndreptatit sa perceapa 
dobânda pentru efectuarea cu întârziere a platilor la 
expirarea oricaruia dintre urmatoarele termene: 
(i) 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre 
debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plat ;

(ii) 30 de zile calendaristice de la data primirii bun rilor 
sau serviciilor, daca data primirii facturii sau a unei cereri 
echivalente de plata nu este certa; 
(iii) 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor 
sau serviciilor, daca debitorul primeste factura sau o 
cerere echivalenta de plata anterior primirii bunurilor sau 
serviciilor; 
(iv) 30 de zile calendaristice de la data receptiei sau 
verificarii, daca, prin lege sau prin contract, este prevazuta 
o procedura de receptie sau verificare prin care se 
stabileste conformitatea contractuala a bunurilor sau 
serviciilor si daca debitorul primeste factura sau o cerere 
echivalenta de plata anterior sau la data la care are  oc 
aceasta receptie sau verificare.

.   

(4) Daca este prevazuta o procedura de receptie sau 
verificare prin care se stabileste conformitatea 
contractuala a bunurilor sau serviciilor, statele membre se 
asigura ca durata maxima a procedurii respective nu 
depaseste 30 de zile calendaristice de la data primirii 
bunurilor sau serviciilor, în afara cazului în care contractul 
prevede în mod expres dispozitii contrare si cu conditia ca 
acest lucru sa nu fie vadit inechitabil pentru credito , în 
sensul articolului 7. 

.   
  O procedura de 

verificare/receptie a carei 
durata depaseste 120 de 
zile este, în sine, excesiv 
de dezavantajoasa pentru 
creditor si prin urmare 
inechitabila, în sensul art.7 

a) creditorul si-a îndeplinit obligatiile 
contractuale; 

b) creditorul nu a primit suma datorata la 
scadenta, cu exceptia cazului în care debitorului nu îi 
este imputabila întârzierea.

(2) Dobânda penalizatoare curge din ziua 
scadentei pâna la momentul platii, potrivit 
prevederilor art.1535 din Codul civil.

(3) Daca termenul de plata nu a fost prevazut în 
contract, dobânda penalizatoare curge de la 
urmatoarele termene: 

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, dupa 30    
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
   
    Proiect 
    Art.3 – Dobânda penalizatoare
    (3) 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 
calendaristice de la data primirii bunurilor sau 
prestarii serviciilor. Prin exceptie, partile pot stipula 
în contract un termen mai mare de 30 de zile sub 
rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, în sensul 
art. 11.
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din Directiva (abuziva, în 
sensul Codului civil).

(5) Statele membre se asigura ca termenul de plata stabilit 
în contract nu depaseste 60 de zile calendaristice, în afara 
cazului în care contractul prevede în mod expres dispozitii 
contrare si cu conditia ca acest lucru sa nu fie vadit 
inechitabil pentru creditor, în întelesul articolului  .

(1) Statele membre se asigura ca, în tranzactiile 
comerciale în care debitorul este o autoritate publica, 
creditorul este îndreptatit, la expirarea termenului 
mentionat la alineatele (3), (4) sau (6), sa perceapa 
dobânda legala pentru efectuarea cu întârziere a plati   , 
fara a fi necesara o notificare, daca sunt îndeplinite 
urmatoarele conditii: 
(a) creditorul si-a îndeplinit obligatiile contractuale si 
legale; si 
(b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta,  u 
excep?ia cazului în care debitorul nu este responsabil de 
întârziere. 

Codul civil
Art.1523 - Întârzierea de drept în executarea obligatiei
    (2) De asemenea, debitorul se afla de drept în 
întârziere în cazurile anume prevazute de lege, precum si 
atunci când:
    d) nu a fost executata obligatia de a plati o suma de 
bani, asumata în exercitiul activitatii unei întreprin    ;

În terminologia Codului 
civil, întârzierea de drept 
are semnificatia sintagmei 
„fara notificare” din 
Directiva.

(2) Statele membre se asigura ca rata de referinta 
aplicabila: 
(a) pentru primul semestru al anului în cauza, este ra a în 
vigoare la data de 1 ianuarie din anul respectiv; 
(b) pentru al doilea semestru al anului în cauza, este rata 
în vigoare la data de 1 iulie din anul respectiv. 

.

(3) Statele membre garanteaza ca în tranzactiile 
comerciale în care debitorul este o autoritate publica: 

    Proiect    
   Art. 3 - (1) În raporturile între profesionisti, termenul 
de plata stipulat în contract nu poate fi, de regula, mai 
mare de 60 de zile. Partile pot conveni un termen de 
plata mai mare, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu 
fie abuziva, în sensul art. 11. (…) 

Tranzactii între întreprinderi si autoritatile publice 

     Proiect
Capitolul al III-lea
Contracte între profesionisti si autoritati contractante

Art.8 - Dobânda penalizatoare
(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). 

      Proiect
       Art.8 Dobânda penalizatoare
(2) Dobânda penalizatoare pentru plata cu întârziere 
curge de la scadenta stipulata în contract sau, în 
cazul în care nu a fost stipulata în contract, de la 
expirarea termenelor prevazute la art. 6 alin.(1) lit. a)-
c), în conditiile dispozitiilor art.1535 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil. Prevederile art. 4 se 
aplica în mod corespunzator

Proiect
Art.6 - Termenul legal de plata

Articolul 4 
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(a) termenul de plata nu depaseste vreunul dintre 
urmatoarele termene:

(i) 30 de zile calendaristice de la data primirii de c tre 
debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plata; 
(ii) 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor 
sau serviciilor, daca data primirii facturii sau a unei cereri 
echivalente de plata nu este certa; 
(iii) 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor 
sau serviciilor, daca debitorul primeste factura sau o 
cerere echivalenta de plata anterior primirii bunurilor sau 
serviciilor; 
(iv) 30 de zile calendaristice de la data receptiei sau a 
verificarii, daca prin lege sau prin contract este prevazuta 
o procedura de receptie sau verificare, prin care se 
stabileste conformitatea contractuala a bunurilor sau 
serviciilor, si daca debitorul primeste factura sau o cerere 
echivalenta de plata anterior sau la data în care are  oc 
aceasta receptie sau verificare; 
(b) data primirii facturii nu face obiectul unei clauze 
contractuale între debitor si creditor. 

(4) Statele membre pot prelungi termenele mentionate la 
alineatul (3) litera (a) pâna la maximum 60 de zile 
calendaristice, în cazul: 
(a) oricarei autoritati publice care realizeaza activitati 
economice de natura industriala sau comerciala, furnizând 
bunuri sau servicii pe piata si care, ca întreprindere 
publica, trebuie sa se conformeze cerintelor de 
transparenta prevazute în Directiva 2006/111/CE a 
Comisiei din 16 noiembrie 2006 privind transparenta 
relatiilor financiare dintre statele membre si întreprinderile 
publice, precum si transparenta relatiilor financiare     
cadrul anumitor întreprinderi ( 1 ); 
(b) entitatilor publice care furnizeaza îngrijiri medicale si 
care sunt certificate în acest sens. 
Daca un stat membru decide sa prelungeasca termenele 
în conformitate cu prezentul paragraf, acesta trimite 
Comisiei, pâna la 16 martie 2018, un raport cu privire la 

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

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 serviciilor, 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 pentru 
certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar 
autoritatea contractanta a primit factura ori solicitarea 
de plata la data verificarii sau anterior acestei date.

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

Proiect
Art.6 Termenul legal de plata
(…)
(4) Institutiile publice din domeniul sanatatii si 
entitatile publice care furnizeaza îngrijiri medicale 
executa obligatiile banesti rezultând din contracte 
încheiate cu profesionisti în cel mult 60 de zile de la 
datele prevazute la alin.(1) lit. a) - c). 
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respectiva prelungire. 
În baza acestuia, Comisia prezinta un raport 
Parlamentului European si Consiliului indicând care state 
membre au prelungit termenele în conformitate cu 
prezentul paragraf si luând în considerare impactul as     
functionarii pietei interne, în special asupra IMM-urilor. 
Raportul este însotit de propuneri legislative 
corespunzatoare. 

(5) Statele membre se asigura ca durata maxima a 
procedurii de receptie sau verificare mentionata la 
alineatul (3) litera (a) punctul (iv) nu depaseste 30    zile 
calendaristice de la data de receptie a marfurilor sau 
serviciilor, cu exceptia unor alte dispozitii exprese incluse 
în contract si în toate documentele licitatiei si cu c   itia 
sa nu fie vadit inechitabil fata de creditor, în întelesul 
articolului 7.

(6) Statele membre se asigura ca termenul de plata stabilit 
în contract nu depaseste termenele stabilite la alineatul 
(3), cu exceptia cazului în care acesta este stabilit expres 
în contract si este justificat în mod obiectiv tinând      de 
natura sau caracteristicile specifice ale contractului, si în 
orice caz nu ar trebui sa depaseasca 60 de zile 
calendaristice.

Prezenta directiva nu aduce atingere dreptului partilor de 
a conveni, în limitele dispozitiilor corespunzatoare din 
legislatia interna aplicabila, asupra unor calendare de 
plata a ratelor. În astfel de cazuri, daca unele rate  u sunt 
platite la data convenita, dobânzile si compensatiile 
prevazute în prezenta directiva se calculeaza exclusiv pe 
baza sumelor exigibile.

(între profesionisti)

Proiect
Art.6 Termenul legal de plata
(2) Procedura de acceptare sau verificare prevazuta la 
alin.(1) lit.c) nu poate depasi 30 de zile calendaristice 
de la data primirii bunurilor 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.

Proiect
Art.7 Termenul contractual de plata
(1) Termenele de plata stabilite în contract pentru 
executarea obligatiilor autoritatilor contractante nu 
pot fi mai mari decât termenele stabilite potrivit art. 7 
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   

Calendarele de plata 

Proiect
Art.5 Termenul contractual de plata
(…)
  (2) Partile pot conveni efectuarea platii în mod 
esalonat. În acest caz, dobânzile penalizatoare si 
celelalte despagubiri prevazute de prezenta lege se 
calculeaza prin raportare la suma datorata scadenta. 

Proiect
Art.8 Termenul contractual de plata (între 
profesionisti si autoritati)

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

Compensatia pentru costurile de recuperare 

Proiect
Art.9 Cheltuieli pentru recuperarea creantei

Creditorul poate sa pretinda daune-interese 
suplimentare pentru toate cheltuielile facute pentru 
recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp 
a obligatiilor de catre debitor.

Art. 10 Daune interese minimale
(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) este 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 cheltuielilor procedurale aferente unei 
eventuale proceduri de executare silita. 

Proiect
Art. 10 Daune interese minimale
(…)
(2) Obligatia de plata a sumei prevazute la alin.(1) este 
scadenta de la data la care curge dobânda 
penalizatoare, potrivit prevederilor art. 3 alin.(2) si (3)
sau, dupa caz, art.6-7. 

Proiect
Art. 10 Daune interese minimale
(…)
(3) Suma prevazuta la alin.(1) este suplimentara 
cheltuielilor procedurale aferente unei eventuale 
proceduri de executare silita.

Articolul 6 

(1) Statele membre se asigura ca, atunci când dobânda 
pentru efectuarea cu întârziere a platilor în tranzactiile 
comerciale devine exigibila în conformitate cu articol l 3 
sau 4, creditorul are dreptul de a obtine de la debitor o 
suma fixa de 40 EUR, în calitate de despagubire minima. 

(2) Statele membre se asigura ca suma fixa mentionata    
alineatul (1) este exigibila fara a fi necesara o notificare    
reprezinta o despagubire pentru cheltuielile de recuperare 
ale creditorului. 

(3) În plus fata de suma fixa mentionata la alineatul   ), 
creditorul este îndreptatit sa solicite o despagubire 
rezonabila de la debitor pentru orice cheltuieli de 
recuperare care depasesc suma fixa respectiva angajate 
din cauza efectuarii cu întârziere a platilor de catre 
debitor. Aceste cheltuieli ar putea sa includa cheltui lile 
suportate, printre altele, în vederea angajarii unui avocat 

Ro asigura standarde de 
protectie a drepturilor 
creditorului mai ridicate în 
raport cu cele prevazute 
de Directiva.
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sau a unei firme de colectare a debitelor.

(1) Statele membre garanteaza ca o clauza contractuala 
sau o practica referitoare la data de plata sau la termenul 
de plata, rata dobânzii pentru efectuarea cu întârziere a 
platilor sau despagubirea pentru cheltuielile de recuperare 
nu este aplicabila sau genereaza dreptul de a cere 
despagubiri, daca este vadit inechitabila pentru creditor. 
Pentru a determina daca o clauza contractuala sau o 
practica este vadit inechitabila pentru creditor, în sensul 
primului paragraf, se tine cont de toate circumstantele 
cazului, inclusiv de urmatoarele: 
(a) toate abaterile grave de la practicile si uzantele 
comerciale, contrare bunei-credinte si corectitudinii; 
(b) natura produselor sau a serviciilor; precum si

(c) daca debitorul are motive obiective de derogare de la 
rata dobânzii legale sau de la termenul de plata asa cum 
este prevazut la articolul 3 alineatul (5), articolul 4 
alineatul (3) litera (a), articolul 4 alineatul (4) si articolul 4 
alineatul (6) sau de la suma fixa mentionata la artico ul 6 
alineatul (1). 

(2) În scopul aplicarii alineatului (1), orice clauza 
contractuala sau practica care exclude achitarea unor 
dobânzi pentru efectuarea cu întârziere a platilor este 
considerata ca fiind vadit inechitabila. 

e)

(3) În scopul aplicarii alineatului (1), orice clauza 

Articolul 7 
Practici si clauze contractuale inechitabile 

Proiect
Art. 11 Notiune 
Practica sau clauza contractuala care determina în 
mod vadit inechitabil, în raport cu creditorul,  
termenul de plata, nivelul dobânzii pentru plata 
întârziata sau al daunelor-interese suplimentare este 
considerata abuziva.

Art.13 Calificarea clauzelor si a practicilor abuzive

În determinarea caracterului abuziv al unei clauze 
sau practici, instanta tine cont de 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.

Proiect
Art.12 Clauze abuzive
(1) Sunt abuzive clauzele contractuale care: 

a) exclud posibilitatea aplicarii de dobânzi 
penalizatoare; 

b) fixeaza o obligatie de punere în întârziere pentru 
a opera curgerea dobânzilor;

c) prevad un termen mai mare de la care creanta 
produce dobânzi 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; 
stabilesc un termen pentru emiterea/primirea 
facturii.

Proiect
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contractuala sau practica care exclude compensarea 
cheltuielilor de recuperare asa cum se mentioneaza la
articolul 6 este considerata ca fiind vadit inechitabila. f)

(4) Statele membre garanteaza ca, în interesul creditorilor 
si al concurentilor, exista mijloace adecvate si eficiente 
pentru a stopa aplicarea unor clauze contractuale si 
practici vadit inechitabile în întelesul alineatului ( ). 

(5) Mijloacele mentionate la alineatul (4) includ disp  itii în 
baza carora organizatiile recunoscute oficial ca 
reprezentante ale întreprinderilor sau ca organizatii     d 
interese legitime în reprezentarea acestora pot sa se 
adreseze, în conformitate cu legislatia nationala aplicabila, 
instantelor de judecata sau organelor administrative 
competente, în cazul în care clauzele contractuale sau 
practicile sunt vadit inechitabile în întelesul alineatului (1), 
si, în consecinta, pot aplica mijloacele potrivite si  ficiente 
pentru a împiedica aplicarea acestora.

(1) Statele membre garanteaza o transparenta totala 
privind drepturile si obligatiile ce decurg din prezenta 
directiva, inclusiv prin publicarea ratei dobânzii legale 
aplicabile pentru întârzierile de plata. 

Art. 3 din OG nr.13/2011
    (1) Rata dobânzii legale remuneratorii se stabileste l  
nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nationale a 
României, care este rata dobânzii de politica monetara 
stabilita prin hotarâre a Consiliului de administratie al 
Bancii Nationale a României.
       (…)
    (4) Nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nationale 
a României va fi publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, prin grija Bancii Nationale a României, ori de 
câte ori nivelul ratei dobânzii de politica monetara se va 
modifica.

Transpunere integrala.

(2) Comisia publica pe Internet detalii referitoare la ratele 
legale curente ale dobânzii aplicabile în toate statele 
membre în caz de întârziere a efectuarii platilor în 

…. Nu este necesara 
transpunerea, fiind o 
obligatie ce revine 
Comisiei Europene.

Art.12 Clauze abuzive
(1) Sunt abuzive clauzele contractuale care: 

elimina posibilitatea platii de daune-interese 
suplimentare;

Proiect
Art. 14 – Sanctiune
(1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absoluta. 

   (2) Raspunderea patrimoniala pentru prejudiciile 
cauzate de clauzele si practicile abuzive se atrage 
potrivit prevederilor Codului civil.   
Art.18 Drepturi

Organizatiile neguvernamentale ale 
profesionistilor au urmatoarele drepturi:

(…)
b) de a introduce actiuni în justitie pentru 

apararea drepturilor si intereselor legitime ale 
membrilor lor, în special actiuni în anularea clauzelor 
abuzive si în constatarea practicilor abuzive; 

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

(…)

Articolul 8 
Transparenta si informare 
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tranzactiile comerciale. 

(3) Daca este cazul, statele membre recurg la publicatii 
profesionale, la campanii de promovare sau la orice alta 
modalitate functionala de sensibilizare a întreprinderilor cu 
privire la caile de atac în cazul efectuarii cu întârz ere a 
platilor. 

(4) Statele membre pot încuraja elaborarea unor coduri 
privind plata la termen, în care sa se stabileasca ter   e 
clar definite pentru efectuarea platilor si o procedura 
adecvata pentru tratarea eventualelor plati care fac 
obiectul unei contestatii, sau orice alte initiative care 
abordeaza problema esentiala a întârzierilor în efectuarea 
platilor si contribuie la dezvoltarea unei culturi a p   ilor la 
termen, care sprijina obiectivele prezentei directive.

(1) Statele membre garanteaza, în conformitate cu 

   Codul civil
   Art. 1684 - Rezerva proprietatii
  Stipulatia prin care vânzatorul îsi rezerva proprietatea 
bunului pâna la plata integrala a pretului este valabila 

Nu este necesar un text 
suplimentar de 
transpunere, Codul civil 
reglementând deja 

Proiect
Art.18 Drepturi

Organizatiile neguvernamentale ale 
profesionistilor au urmatoarele drepturi:

a) de a fi consultate, cu ocazia elaborarii 
proiectelor de acte normative din domeniul achizitiilor 
publice si actelor normative ce au ca scop sau efect 
încurajarea disciplinei contractuale;

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

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

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

Proiect
Art.18 Drepturi
Organizatiile neguvernamentale ale profesionistilor 
au urmatoarele drepturi:
   c) de a elabora, singure sau în colaborare cu 
institutii publice, coduri de promovare a disciplinei 
contractuale, de dezvoltare a culturii platii la termen;
   d) de a organiza, singure sau în colaborare cu 
institutii publice, campanii de informare a mediului de 
afaceri asupra drepturilor si obligatiilor instituite de 
prezenta lege si cu privire la remediile judiciare 
pentru protectia drepturilor prevazute de prezenta 
lege.

Articolul 9 
Rezerva dreptului de proprietate 
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dispozitiile de drept intern aplicabile în temeiul dreptului 
international privat, ca vânzatorul pastreaza dreptul de 
proprietate asupra bunurilor pâna la plata integrala, daca 
cumparatorul si vânzatorul au fost în mod expres de ac    
cu o clauza prevazând rezerva dreptului de proprietate 
înainte de livrarea bunurilor. 

chiar daca bunul a fost predat. Aceasta stipulatie nu poate 
fi însa opusa tertilor decât dupa îndeplinirea formalitatilor 
de publicitate cerute de lege, dupa natura bunului.

Art. 1755 - Rezerva proprietatii si riscurile
    Atunci când, într-o vânzare cu plata pretului în rate, 
obligatia de plata este garantata cu rezerva dreptului de 
proprietate, cumparatorul dobândeste dreptul de 
proprietate la data achitarii ultimei rate din pret; riscul 
bunului este însa transferat cumparatorului de la 
momentul predarii acestuia.

institutia „dreptului de 
proprietate”.

(2) Statele membre pot adopta sau mentine dispozitii 
privind platile anticipate deja efectuate de catre debitor.

Cod civil 
Art. 1496
    Plata anticipata
    (1) Debitorul este liber sa execute obligatia chiar 
înaintea scadentei daca partile nu au convenit contrariul 
ori daca aceasta nu rezulta din natura contractului sau din 
împrejurarile în care a fost încheiat.
    (2) Cu toate acestea, creditorul poate refuza 
executarea anticipata daca are un interes legitim ca plata 
sa fie facuta la scadenta.
    (3) În toate cazurile, cheltuielile suplimentare cauzate 
creditorului de faptul executarii anticipate a obligatiei sunt 
în sarcina debitorului.

Dispozitie facultativa.

(1) Statele membre garanteaza ca se poate obtine un ti lu 
executoriu inclusiv printr-o procedura de urgenta si 
indiferent de suma datorata, în mod normal în termen de 
90 de zile calendaristice de la înaintarea actiunii 
creditorilor sau de la solicitarea adresata instantei  au 
altei autoritati competente, cu conditia ca suma datorata 
sau aspecte ale procedurii sa nu fie contestate. Statele 
membre îndeplinesc aceasta obligatie în conformitate cu 
actele cu putere de lege si actele administrative interne. 

Noul Cod de procedura civila (în vigoare de la 1.02.2013)

TITLUL IX
Procedura ordonantei de plata
(…)
    Art.1014
    Comunicarea somatiei
    (1) Creditorul îi va comunica debitorului, prin 
intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare 
recomandata, cu continut declarat si confirmare de 
primire, o somatie, prin care îi va pune în vedere sa 
plateasca suma datorata în termen de 15 zile de la 
primirea acesteia.
    (2) Aceasta somatie întrerupe prescriptia extinctiva 
potrivit dispozitiilor art. 2.540 din Codul civil, car  se 

Transpunere integrala. 

Pâna la intrarea în vigoare 
a Noului cod de procedura 
civila, se aplica  dispozitiile 
art.5-15 din OUG 
nr.119/2007 privind 
masurile pentru 
combaterea întârzierii 
executarii obligatiilor de 
plata rezultate din 
contracte între 
profesionisti, care 

Articolul 10 
Proceduri de recuperare a creantelor necontestate 
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aplica în mod corespunzator.
   Art. 1015
    Instanta competenta
    Daca debitorul nu plateste în termenul prevazut la art. 
1.000 alin. (1), creditorul poate introduce cererea privind 
ordonanta de plata la instanta competenta pentru 
judecarea fondului cauzei în prima instanta.
    Art. 1016
    Cuprinsul cererii
    (1) Cererea privind ordonanta de plata va cuprinde:
    a) numele si prenumele, precum si domiciliul sau, dupa 
caz, denumirea si sediul creditorului;
    b) numele si prenumele, codul numeric personal, daca 
este cunoscut, si domiciliul debitorului persoana fizica, iar 
în cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, 
precum si, dupa caz, daca sunt cunoscute, codul unic de 
înregistrare sau codul de identificare fiscala, numaru  de 
înmatriculare în registrul comertului ori de înscriere în 
registrul persoanelor juridice si contul bancar;
    c) suma ce reprezinta obiectul creantei, temeiul de fapt 
si de drept al obligatiei de plata, perioada la care se refera 
acestea, termenul la care trebuia facuta plata si orice 
element necesar pentru determinarea datoriei;
    d) suma ce reprezinta dobânzile aferente sau alte 
despagubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii;
    e) semnatura creditorului.
    (2) La cerere se anexeaza înscrisurile ce atesta 
cuantumul sumei datorate si orice alte înscrisuri 
doveditoare ale acesteia. Dovada comunicarii somatiei 
prevazute la art. 1.000 alin. (1) se va atasa cererii  ub 
sanctiunea respingerii acesteia ca inadmisibila.
    (3) Cererea si actele anexate la aceasta se depun în 
copie în atâtea exemplare câte parti sunt, plus unul pentru 
instanta.
(…)
    Art. 1018
    Citarea partilor. Întâmpinarea
    (1) Pentru solutionarea cererii, judecatorul dispune 
citarea partilor, potrivit dispozitiilor referitoare l  pricinile 
urgente, pentru explicatii si lamuriri, precum si pentru a 

reglementeaza procedura 
ordonantei de plata 
(aceste prevederi sunt 
compatibile cu standardele 
prevazute de art.10 din 
Directiva 2011/7/UE). 
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starui în efectuarea platii sumei datorate de debitor     
pentru a se ajunge la o întelegere a partilor asupra 
modalitatilor de plata. Citatia va fi înmânata partii    10 
zile înaintea termenului de judecata.
    (2) La citatia pentru debitor se vor anexa, în copie, 
cererea creditorului si actele depuse de acesta în 
dovedirea pretentiilor.
    (3) În citatie se va preciza ca debitorul este obligat sa 
depuna întâmpinare cu cel putin 3 zile înaintea termenului 
de judecata, facându-se mentiune ca, în cazul 
nedepunerii întâmpinarii, instanta, fata de împrejurarile 
cauzei, poate considera aceasta ca o recunoastere a 
pretentiilor creditorului.
    (4) Întâmpinarea nu se comunica reclamantului, care 
va lua cunostinta de cuprinsul acesteia de la dosarul 
cauzei.
    Art. 1019
    Declaratiile partilor. Stingerea litigiului
    (1) În cazul în care creditorul declara ca a primit plata 
sumei datorate, instanta ia act de aceasta împrejurare 
printr-o încheiere definitiva, prin care se dispune 
închiderea dosarului.
    (2) Când creditorul si debitorul ajung la o întelegere 
asupra platii, instanta ia act de aceasta, pronuntând   
hotarâre de expedient, potrivit art. 432.
    (3) Hotarârea de expedient este definitiva si constituie 
titlu executoriu.
   Art.1020
    Contestarea creantei
    (1) Daca debitorul contesta creanta, instanta verifica 
daca contestatia este întemeiata, în baza înscrisurilor 
aflate la dosar si a explicatiilor si lamuririlor part lor. În 
cazul în care apararea debitorului este întemeiata, 
instanta va respinge cererea creditorului prin încheiere.
    (2) Daca apararile de fond formulate de debitor 
presupun administrarea altor probe decât cele prevazute 
la alin. (1), iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, în 
procedura de drept comun, instanta va respinge cererea 
creditorului privind ordonanta de plata prin încheiere.
    (3) În cazurile prevazute la alin. (1) si (2), creditorul 
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poate introduce cerere de chemare în judecata potrivit 
dreptului comun.
    Art. 1021
    Emiterea ordonantei
    (1) În cazul în care instanta, ca urmare a verificarii 
cererii pe baza înscrisurilor depuse, precum si a 
declaratiilor partilor, constata ca pretentiile creditorului 
sunt întemeiate, va emite o ordonanta de plata, în care se 
precizeaza suma si termenul de plata.
    (2) Daca instanta, examinând probele cauzei, constata 
ca numai o parte dintre pretentiile creditorului sunt 
întemeiate, va emite ordonanta de plata numai pentru 
aceasta parte, stabilind si termenul de plata. În aces  caz, 
creditorul poate formula cerere de chemare în judecata 
potrivit dreptului comun pentru a obtine obligarea 
debitorului la plata restului datoriei.
    (3) Termenul de plata prevazut la alin. (1) si (2) nu    fi 
mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile de la
data comunicarii ordonantei. Judecatorul nu va putea 
stabili alt termen de plata, decât daca partile se înteleg în 
acest sens.
    (4) În cazul creantelor reprezentând obligatii de plat  a 
cotelor din cheltuielile comune fata de asociatiile de 
proprietari, precum si a cheltuielilor de întretinere ce revin 
persoanelor fizice corespunzator suprafetelor locative pe 
care le folosesc ca locuinte, instanta, la cererea 
debitorului, va putea, prin exceptie de la dispozitiile alin. 
(3), sa dispuna stabilirea unui termen de plata mai mare 
ori esalonarea platii, tinând seama de motivele temeinice 
invocate de debitor în ceea ce priveste posibilitatile 
efective de plata.
    (5) Ordonanta se va înmâna partii prezente sau se va 
comunica fiecarei parti de îndata, potrivit legii.
    Art. 1022
    Durata procedurii
    (1) În cazul în care debitorul nu contesta creanta prin 
întâmpinare, ordonanta de plata va fi emisa în termen de 
cel mult 45 de zile de la introducerea cererii.
    (2) Nu intra în calculul termenului prevazut la alin. (1) 
perioada necesara pentru comunicarea actelor de 
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procedura si întârzierea cauzata de creditor, inclusiv ca 
urmare a modificarii sau completarii cererii.
    Art. 1023
    Cererea în anulare
    (1) Împotriva ordonantei de plata prevazute la art. 
1.007 alin. (1) si (2) debitorul poate formula cerere  n 
anulare în termen de 10 zile de la data înmânarii sau 
comunicarii acesteia.
    (2) Cererea în anulare poate fi introdusa de creditor 
împotriva încheierilor prevazute la art. 1.006 alin. ( ) si 
(2), precum si împotriva ordonantei de plata prevazute    
art. 1.007 alin. (2), în termenul prevazut la alin. (1).
    (3) Prin cererea în anulare se poate invoca numai 
nerespectarea cerintelor prevazute de prezentul titlu 
pentru emiterea ordonantei de plata, precum si, daca este 
cazul, cauze de stingere a obligatiei ulterioare emiterii 
ordonantei de plata. Dispozitiile art. 1.006 se aplica în 
mod corespunzator.
    (4) Cererea în anulare se solutioneaza de catre 
instanta care a pronuntat ordonanta de plata, în complet 
format din 2 judecatori.
    (5) Cererea în anulare nu suspenda executarea. 
Suspendarea va putea fi însa încuviintata, la cererea 
debitorului, numai cu dare de cautiune, al carei cuantum 
va fi fixat de instanta.
    (6) Daca instanta învestita admite, în tot sau în parte, 
cererea în anulare, aceasta va anula ordonanta, în tot 
sau, dupa caz, în parte, pronuntând o hotarâre definit   . 
Prevederile art. 1.006 alin. (3) si ale art. 1.007 alin. (2) se 
aplica în mod corespunzator.
    (7) În cazurile prevazute la alin. (2), daca instanta 
învestita admite cererea în anulare, va pronunta o 
hotarâre definitiva prin care va emite ordonanta de plata, 
dispozitiile art. 1.007 aplicându-se în mod corespunzator.
    (8) Hotarârea prin care a fost respinsa cererea în 
anulare este definitiva.
    Art. 1024
    Titlul executoriu
    (1) Ordonanta de plata este executorie, chiar daca este 
atacata cu cerere în anulare si are autoritate de lucru 
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judecat provizorie pâna la solutionarea cererii în anu   e. 
Ordonanta de plata devine definitiva ca urmare a 
neintroducerii sau respingerii cererii în anulare. 
Dispozitiile art. 628 ramân aplicabile.
    (2) Împotriva executarii silite a ordonantei de plata 
partea interesata poate face contestatie la executare, 
potrivit dreptului comun. În cadrul contestatiei nu se pot 
invoca decât neregularitati privind procedura de 
executare, precum si cauze de stingere a obligatiei iv te 
ulterior ramânerii definitive a ordonantei de plata.

(2) Actele cu putere de lege si actele administrative 
interne se aplica în aceleasi conditii tuturor creditorilor 
care sunt stabiliti în Uniune. 

(3) Pentru calcularea termenului mentionat la alineatu  (1) 
nu se iau în considerare urmatoarele: 
(a) perioada necesara pentru procesarea documentelor; 
(b) orice întârzieri cauzate de creditori, cum ar fi termenele 
necesare rectificarii cererilor. 

Noul Cod de procedura civila 
   Art. 1022
    Durata procedurii
    (1) În cazul în care debitorul nu contesta creanta prin 
întâmpinare, ordonanta de plata va fi emisa în termen de 
cel mult 45 de zile de la introducerea cererii.
    (2) Nu intra în calculul termenului prevazut la alin. (1) 
perioada necesara pentru comunicarea actelor de 
procedura si întârzierea cauzata de creditor, inclusiv ca 
urmare a modificarii sau completarii cererii.

Nu sunt necesare dispozitii 
suplimentare de 
transpunere.

(4) Acest articol nu aduce atingere prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1896/2006.

Constitutia României
Art.148
(2) Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive 
ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari 
comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de 
dispozitiile contrare din legile interne, cu respectar   
prevederilor actului de aderare.

Articolul 11 

Raport 

Pâna la 16 martie 2016, Comisia prezinta un raport 

…. Nu necesita transpunere 

Proiect
Art. 16 Tratament egal
Actele normative si actele administrative se aplica, 

în aceleasi conditii, tuturor creditorilor stabiliti î  
Uniunea Europeana.

Text la nivel 
constitutional, referitor la 
aplicarea cu prioritate, a 
dreptului Uniunii 
Europene.
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Parlamentului European si Consiliului privind punerea  n 
aplicare a prezentei directive. Raportul este însotit de 
propuneri legislative corespunzatoare. 

Articolul 12 

Transpunere 

(1) Statele membre asigura intrarea în vigoare a actelor cu 
putere de lege si a actelor administrative necesare pentru 
a se conforma articolelor 1-8 si articolului 10 pâna la 16 
martie 2013. Statele membre comunica de îndata 
Comisiei textele respectivelor acte.

Atunci când statele membre adopta aceste acte, acestea 
contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt însotite de 
o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. De 
asemenea, acestea contin o mentiune în sensul ca 
trimiterile, efectuate în cuprinsul actelor cu putere    lege 
si al actelor administrative în vigoare, la directivele 
abrogate prin prezenta directiva se interpreteaza ca 
trimiteri la prezenta directiva. Statele membre stabilesc 
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri ti modul  n 
care se formuleaza aceasta mentiune. 

(2) Statele membre comunica Comisiei textul principalelor 
dispozitii de drept intern pe care le adopta în domeniul 
reglementat de prezenta directiva. 

.

…. Nu necesita transpunere

(3) Statele membre pot mentine sau adopta dispozitii 
legale mai favorabile creditorului decât cele necesare 
pentru respectarea prezentei directive. 

(4) În transpunerea prezentei directive, statele membre 
decid daca exclud contractele care au fost încheiate 
înainte de 16 martie 2013

….. Proiectul prevede si 
standarde mai ridicate. A 
se vedea supra.

Articolul 13 

Abrogare 

Directiva 2000/35/CE se abroga de la 16 martie 2013, fara 
a aduce atingere obligatiilor care revin statelor membre 
privind termenele de transpunere a directivei în legislatia 

Nu necesita transpunere.

……
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nationala si de aplicare a acesteia. Cu toate acestea, 
directiva mentionata continua sa se aplice contractelor 
încheiate înainte de data de la care prezenta directiv  nu 
se mai aplica în temeiul articolului 12 alineatul (4). 

Trimiterile la directiva abrogata se interpreteaza ca 
trimiteri la prezenta directiva si se citesc în confor       cu 
tabelul de corespondenta din anexa. 

Articolul 14 

Intrarea în vigoare 

Prezenta directiva intra în vigoare în a douazecea zi    la 
data publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europen   

Articolul 15 

Destinatari 

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

Nu necesita transpunere.

Proiect
Art. 26 – Prezenta lege intra în v igoare la data de 16 
martie 2013. 

….
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