
 
 

 

NOTĂ PRIVIND SITUAȚIA CONTRACTELOR ÎN DERULARE ÎN CONTEXTUL STĂRII DE 

URGENȚĂ 

 

 

În completarea informării noastre transmise în data de 21.03.2020 cu privire la măsurile 

economice și fiscal-bugetare adoptate prin OUG 29/21.03.2020, vă transmitem în cele de mai 

jos o analiză privind situația contractelor în derulare la momentul instituirii stării de 

urgență si a căror executare este dificilă/imposibilă/a devenit excesiv de oneroasă 

pentru una dintre părți. 

Intră în această categorie, cu titlu de exemplu, contractele de locațiune sedii sau diverse 

imobile, contractele de leasing autoturisme / echipamente, contractele de credit / 

finanțare încheiate cu bănci/instituții de finanțare.  

 

Posibilitățile de modificare/ajustare/renegociere a contractelor în această perioadă sunt 

următoarele: 

 

1. Invocarea forței majore potrivit Codului Civil  
 

Prin norma prevăzută de Codul Civil (care are caracter de normă generală), forța majoră este 

definită ca orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Dacă debitorul 

face dovada forței majore, atunci el este exonerat de răspundere contractuală pe 

perioada afectată de forța majoră. În concret, acesta nu va obligat sa plătească sumele 

datorate de el pe perioada în cauză. 

 

Dovada forței majore se realizează de regulă cu un aviz de forță majoră eliberat, la solicitarea 
scrisă a companiilor, de Camera de Comerț și Industrie a României. Solicitarea va cuprinde 
prezentarea faptică și detaliată a evenimentului, a consecințelor acestuia în relația cu 
partenerul contractual și argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forță majoră. 
Costul acestui aviz este de 500 euro + TVA (potrivit paginii web a Camerei de Comerț). 

 

Avantajul acestei căi de acțiune este că se poate obține suspendarea executării 
contractului pe perioada acoperită de avizul de forță majoră. Valoarea avizului nu este, 
însă, absolută, iar creditorul poate ulterior contesta în instanță suspendarea plăților de 
către debitor pe acest motiv. Pe termen scurt, însă, se poate atinge scopul urmărit, i.e. 
suspendarea temporară a obligațiilor contractuale. 
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2. Invocarea impreviziunii potrivit Codului Civil 
 

În situația în care executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei 
schimbări excepționale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului 
la executarea obligației, instanța poate să dispună: 

a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și 
beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor; 

b) încetarea contractului, la momentul și în condițiile pe care le stabilește. 

 

Dispozițiile de mai sus sunt aplicabile numai dacă: 

a) schimbarea împrejurărilor a intervenit după încheierea contractului; 

b) schimbarea împrejurărilor, precum și întinderea acesteia nu au fost și nici nu puteau fi 
avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului; 

c) debitorul nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod 
rezonabil considerat că și-ar fi asumat acest risc; 

d) debitorul a încercat, într-un termen rezonabil și cu bună-credință, negocierea adaptării 
rezonabile și echitabile a contractului. 

 

Această cale de urmat nu dă dreptul de a suspenda executarea contractului, însă, poate 
duce la renegocierea contractului pentru tot restul perioadei contractuale sau, cel puțin, 
pe o anumită perioadă determinată. Marele inconvenient este acțiunea tardivă a 
instanțelor în contextul epidemiei (cauzele civile sunt suspendate și un prim termen ar fi 
stabilit, în cel mai bun caz, spre sfârșitul anului, timp în care condițiile contractuale ar rămâne 
nemodificate). 

 

 

3. Pe perioada stării de urgență (OUG 29/21.03.2020),  amânarea (si nu 
suspendarea) plății utilităților și a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu 
social și de sedii secundare 

 

Doar pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de 

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu 

modificările, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de 

autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care 

dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului 

de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, 

gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a 

chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare. 

  

Certificatul de situație de urgență trebuie solicitat de la Minister si poate fi emis de Minister 

doar pe perioada stării de urgență (încă nu avem norme de aplicare privind obținerea 

acestuia). 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56651855&d=2020-03-24#p-56651855
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Această măsură de urgență adoptată de autorități este nefericită, întrucât doar amână 

obligațiile de plata și nu le suspendă, cum ar fi fost de preferat. 

  

  

4. Pe perioada stării de urgență (OUG 29/21.03.2020), invocarea forței majore în alte 
contracte  

  

În contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la punctul 3 de mai sus, încheiate de 

întreprinderile mici sau mijlocii, poate fi invocată forța majoră numai după încercarea, 

dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace 

electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu 

luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență. 

  

În înțelesul OUG 29/2020, se prezumă a constitui caz de forță majoră: 

• împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă care rezultă dintr-o 
acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea 
pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19; si 

• care a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii; si  

• care afectare este atestată prin certificatul de situație de urgență a fi eliberat de 
Ministerul Economiei.  

 

Prezumția de forță majoră poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. 

Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat.  

 

Efectele invocării forței majore sunt cele indicate la punctul 1 de mai sus. 

 

Ca un ultim aspect, menționam ca penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea 

obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către 

întreprinderile mici și mijlocii nu se datorează pentru durata stării de urgență. 

 

 

Cu stimă, 

Voinescu Lawyers 

 

 

 


