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Introducerea unor măsuri privind combaterea întârzierii Introducerea unor măsuri privind combaterea întârzierii Introducerea unor măsuri privind combaterea întârzierii Introducerea unor măsuri privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiiîn efectuarea plăţilor în tranzacţiiîn efectuarea plăţilor în tranzacţiiîn efectuarea plăţilor în tranzacţiilelelele    

comerciale comerciale comerciale comerciale  
 

(Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de 
plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante, publicată în Monitorul Oficial nr. 182 din 2 aprilie 2013) 
 
Legea 72/2013 se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile reprezentând obligaţii de plată a 
unor sume de bani ce rezultă din contracte încheiate între profesionişti (persoane fizice şi/sau 
juridice care desfasoară activități economice) sau între profesionişti şi o autoritate publică 
contractantă şi transpune Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea 
plăţilor în tranzacţiile comerciale.  
 
Principalele prevederi introduse de acest act normativ se referă la stabilirea unui termen maxim, 
în general de 30 de zile calendaristice, pentru plata facturilor în relațiile contractuale fie dintre 
profesioniști (societăți comerciale, PFA, etc), fie dintre profesioniști și autorități publice. 
 
Principalele prevederi introduse de acest act normativ se referă la: 
 
Prevederi aplicabile îPrevederi aplicabile îPrevederi aplicabile îPrevederi aplicabile în relaţiile dintre profesioniştin relaţiile dintre profesioniştin relaţiile dintre profesioniştin relaţiile dintre profesionişti::::    
    

 termenul termenul termenul termenul maximmaximmaximmaxim    pentru platapentru platapentru platapentru plata    facturilorfacturilorfacturilorfacturilor    nu poate depăşi 60 de zile calendaristicenu poate depăşi 60 de zile calendaristicenu poate depăşi 60 de zile calendaristicenu poate depăşi 60 de zile calendaristice; excepţie 
face situaţia în care se stipulează expres în contract un termen de plată mai mare, cu 
condiţia ca clauza respectivă să nu fie considerată a fi abuzivă; 
 

 pentru nerespectarea termenului de plată a facturilor se pot calcula dobânzi penalizatoarepentru nerespectarea termenului de plată a facturilor se pot calcula dobânzi penalizatoarepentru nerespectarea termenului de plată a facturilor se pot calcula dobânzi penalizatoarepentru nerespectarea termenului de plată a facturilor se pot calcula dobânzi penalizatoare.  
În cazul în care termenul de plată nu este prevăzut în contract, dobânda se calculează 
după 30 de zile calendaristice de la primirea de către debitor a facturii, respectiv de la 
recepţia bunurilor sau prestarea de servicii (dacă este anterioară emiterii facturii); 

    
 dacă pdacă pdacă pdacă păăăărţile nu au stabilit contractual un nivel al dobânzii penalizatoarerţile nu au stabilit contractual un nivel al dobânzii penalizatoarerţile nu au stabilit contractual un nivel al dobânzii penalizatoarerţile nu au stabilit contractual un nivel al dobânzii penalizatoare aplicabilă în 

cazul întârzierilor la plată a facturilor, se va aplica dobânda legală penalizatoare, se va aplica dobânda legală penalizatoare, se va aplica dobânda legală penalizatoare, se va aplica dobânda legală penalizatoare 
calculată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 (în prezent 
procentul dobânzii legale penalizatoare anuale fiind calculat ca nivelul ratei dobânzii de 
referinţă plus 8 puncte procentuale). 
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Prevederi aplicabile îPrevederi aplicabile îPrevederi aplicabile îPrevederi aplicabile în relaţiile dintre n relaţiile dintre n relaţiile dintre n relaţiile dintre un un un un profesioniprofesioniprofesioniprofesionistststst    şi o autoritate publică contractantăşi o autoritate publică contractantăşi o autoritate publică contractantăşi o autoritate publică contractantă::::    
    

 termenul de platătermenul de platătermenul de platătermenul de plată    a facturilor nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data primirii a facturilor nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data primirii a facturilor nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data primirii a facturilor nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data primirii 
facturii / recepţiei bunurilor.  facturii / recepţiei bunurilor.  facturii / recepţiei bunurilor.  facturii / recepţiei bunurilor.  Prin excepţie, se poate stabiliPrin excepţie, se poate stabiliPrin excepţie, se poate stabiliPrin excepţie, se poate stabili, în mod, în mod, în mod, în mod    excepţionalexcepţionalexcepţionalexcepţional,,,,    între părţi între părţi între părţi între părţi 
un termen de plată de până la 60 de zile calendaristiceun termen de plată de până la 60 de zile calendaristiceun termen de plată de până la 60 de zile calendaristiceun termen de plată de până la 60 de zile calendaristice  dacă acest aspect este 
justificabil şi stabilit în mod expres în contract şi în documentaţia achiziţiei. Excepţie fac şi 
instituţiile publice din domeniul sănătăţii şi entităţilor publice care prestează servicii 
medicale de sănătate, care pot stabili un termen de plată de până la 60 de zile 
calendaristice; 
 

 pentru nerespectarea termenului contractual de plată a sumelor datorate,    se pot aplica se pot aplica se pot aplica se pot aplica 
dobânzi dobânzi dobânzi dobânzi de întârzierede întârzierede întârzierede întârziere, la nivelul dobânzii legale penalizatoare, la nivelul dobânzii legale penalizatoare, la nivelul dobânzii legale penalizatoare, la nivelul dobânzii legale penalizatoare calculată în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 (în prezent procentul dobânzii legale 
penalizatoare anuale fiind calculat ca nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte 
procentuale); 

    
Alte costuri suportabile de către debitori în cazul întârzierilor la platăAlte costuri suportabile de către debitori în cazul întârzierilor la platăAlte costuri suportabile de către debitori în cazul întârzierilor la platăAlte costuri suportabile de către debitori în cazul întârzierilor la plată    
    

 creditorii pot pretinde debitorulcreditorii pot pretinde debitorulcreditorii pot pretinde debitorulcreditorii pot pretinde debitorului dauneui dauneui dauneui daune----interese interese interese interese pentru toate cheltuielile suportate cu 
recuperarea creanţei.  Se pot aplica de asemenea şi daunedaunedaunedaune----interese suplimentare minimaleinterese suplimentare minimaleinterese suplimentare minimaleinterese suplimentare minimale 
la nivelul contravalorii în lei a 40 de euro; 

 
Clauze contractuale şi practici considerate abuziveClauze contractuale şi practici considerate abuziveClauze contractuale şi practici considerate abuziveClauze contractuale şi practici considerate abuzive    
    

 este consieste consieste consieste considerată abuzivă practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte în mod derată abuzivă practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte în mod derată abuzivă practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte în mod derată abuzivă practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte în mod 
vădit inechitabilvădit inechitabilvădit inechitabilvădit inechitabil, în raport cu creditorul, termenul de plată, nivelul dobânzii pentru termenul de plată, nivelul dobânzii pentru termenul de plată, nivelul dobânzii pentru termenul de plată, nivelul dobânzii pentru 
întârziere la plată sau al daunelorîntârziere la plată sau al daunelorîntârziere la plată sau al daunelorîntârziere la plată sau al daunelor----interese suplimentareinterese suplimentareinterese suplimentareinterese suplimentare; 
 

 în determinarea caracterului aîn determinarea caracterului aîn determinarea caracterului aîn determinarea caracterului abuziv al unei practici sau clauze, instanţa ia în considerare buziv al unei practici sau clauze, instanţa ia în considerare buziv al unei practici sau clauze, instanţa ia în considerare buziv al unei practici sau clauze, instanţa ia în considerare 
toate circumstanţele cauzeitoate circumstanţele cauzeitoate circumstanţele cauzeitoate circumstanţele cauzei (ex. natura bunurilor şi a serviciilor, abaterile grave de la 
practicile statornicite între părţi, neprevederea motivelor obiective de derogare de la 
termenele de plată sau rata dobânzii prevăzute de lege, poziţia dominantă a autorităţii 
contractate în raport cu creditorul, etc.); 

    
 clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absolută. Sclauzele abuzive sunt lovite de nulitate absolută. Sclauzele abuzive sunt lovite de nulitate absolută. Sclauzele abuzive sunt lovite de nulitate absolută. Se califică drept abuzive clauzele e califică drept abuzive clauzele e califică drept abuzive clauzele e califică drept abuzive clauzele 

contractuale care:contractuale care:contractuale care:contractuale care: 
o exclud posibilitatea aplicării de dobândă penalizatoare sau stabilesc nivelul 

dobânzii sub cel al dobânzii legale penalizatoare; prevăd un termen mai mare 
(decât cel prevăzut de lege) de la care creanţa produce dobânzi penalizatoare; 
prevăd un termen de plată mai mare decât cel prevăzut de lege, în cazul 
contractelor încheiate între profesionişti şi autorităţi publice contractante; elimină 
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posibilitatea aplicării de daune-interese suplimentare; stabilesc un termen pentru 
emiterea / primirea facturii. 
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