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Legea nr. 72/2013
Pe 5 aprilie 2013 a intrat în vigoare Legea privind combaterea întârzierii în
executarea obligaţiilor de plată a sumelor rezultând din contracte încheiate 
între profesionişti, şi între aceştia şi autorităţi contractante („
transpune Directiva nr. 7/2011/UE a Parlamentului European ş
din 16 februarie 2011, privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în 
tranzacţiile comerciale. 

Vă prezentăm în cele ce urmează cele mai importante prevederi introduse
prin Lege. De asemenea, vom semnala punctual anumite aspecte
reglementate prin Lege care sunt de natură să creeze anumite dificultăţi de 
implementare.

Contracte încheiate între profesionişti

1. Legea reia definiţia profesioniştilor din Noul Cod Civil
termenul de plată a sumelor rezultând din contractele între aceştia nu 
poate depăşi 60 de zile calendaristice; 

2. Prin excepţie, părţile pot prevedea în contract un termen de 
mare de 60 de zile, cu condiţia ca această clauză să nu fie abuzivă
conform prevederilor Legii;

3. De asemenea, Legea prevede posibilitatea
dobânzii penalizatoare pentru plăţile cu întârziere, precum ş
de determinare a termenului de la care curge această dobând
care părţile nu au stabilit nivelul dobânzii, aceasta se va ca
dobândă legală penalizatoare, pe baza ratei de referinţă a dobâ
stabilite de BNR.

Contracte încheiate între profesionişti şi autorităţ

4. Autorităţile contractante, definite conform Legii, au obligaţia să
următoarele termene de plată: 

a) 30 de zile calendaristice de la primirea facturii sau a a
echivalente de plată; 

b) 30 de zile de la recepţia bunurilor sau prestarea
factura a fost emisă anterior livrării/prestării, sau nu a fost emisă

c) 30 de zile de la recepţia bunurilor sau verificarea acestora, dacă este 
prevăzută o procedură de recepţie prin lege s
recepţie nu poate depăşi 30 de zile decât în cazuri excepţ
determinate de natura bunurilor recepţionate, sub rezerva ca această 
clauză contractuală să nu fie una abuzivă

5. Termenul de plată poate fi extins la maxim
dacă acesta este prevăzut expres în contract şi în documentaţia achiziţi
şi este obiectiv justificat: 

 în stabilirea acestui termen maxim de 60 de zile se va ţ
natura sau caracteristicile specifice ale contractului,
ca această clauză să nu fie considerată abuzivă;
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6. În continuarea textului arătat la punctul 5 de mai sus, legiuitorul (în art. 14 lit. d) califică fixarea unui 
termen de plată mai mare decât cel prevăzut la art. 7 alin. 1 din Lege, în contractele dintre profesionişti şi 
autorităţi contractante, drept clauză abuzivă ex officio, fără a mai fi necesară verificarea circumstanţelor 
cauzei prevăzute la art. 13 sau alte circumstanţe specifice cauzei;  
 calificarea din oficiu a acestei clauze ca abuzivă determină contradicţia respectivei prevederi cu 

posibilitatea conferită în a doua teză a art. 7 alin.1 de a stabili termene mai mari de plată de maxim 
60 de zile, astfel că această neconcordanţă între cele două articole de lege ar putea genera 
probleme în practică; 

7. Se califică drept abuzivă practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte în mod vădit inechitabil, 
în raport cu creditorul, termenul de plată, nivelul dobânzii pentru plata întârziată sau al daunelor-
interese suplimentare;
 legiuitorul nu defineşte şi nu trasează clar limitele noţiunii „vădit inechitabil”, astfel că rămâne la 

latitudinea instanţei de judecată să interpreteze clauza sau practica drept „vădit inechitabilă”; 

8. Legiuitorul stabileşte circumstanţele de care instanţa trebuie să ţină cont în determinarea caracterului 
abuziv al unei clauze sau practici:

a) abateri grave de la practicile statornicite între părţi sau de la uzanţele conforme ordinii publice sau 
bunelor moravuri;

b) nerespectarea principiului bunei-credinţe şi a principiilor de diligenţă în executarea obligaţiilor; 
c) natura bunurilor sau serviciilor;
d) neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plată sau de la rata dobânzii, 

potrivit Legii;
e) poziţia dominantă a co-contractantului în raport cu o întreprindere mică sau mijlocie.

9. Legea aduce o limitare importantă a libertăţii contractuale în relaţiile dintre profesionişti, şi în cele dintre 
aceştia şi autorităţi publice, lucru care poate conduce la dezbateri în practică: 
 părţile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii, astfel că orice clauză prin care se 

prevede un termen de emitere/primire a facturii este considerată abuzivă. 

10. Pentru toate clauzele considerate abuzive în baza Legii sancţiunea este nulitatea absolută.

11. Se aduce o completare importantă a Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar:
 în raporturile dintre profesionişti, şi între aceştia şi autorităţile contractante, dobânda legală 

penalizatoare se stabileşte la rata dobânzii de referinţă plus opt puncte procentuale. 

12. Legea nu se aplică în privinţa obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate 
înainte de data intrării în vigoare a Legii între profesionişti, şi între aceştia şi autorităţi contractante.

[Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 182 / 2 aprilie 2013]

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


