
PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

LEGE 

privind consolidarea monedei naţionale ca monedă unică de plată 

pe teritoriul României 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.!.- (1) În contractele de furnizare şi prestări de servicii preţul, respectiv 
plata acestuia, se exprimă în lei, dacă părţile contractante au 
sediul/resedinta/domiciliul în România. 

(2) În sensul prezentei legi, sunt utilităţi alimentarea cu apă, 

canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor 
pluviale, alimentarea Cu energie electrică, iluminatul public, alimentarea Cu energie 
termică în sistem centralizat, salubrizarea localităţilor, alimentarea cu gaze 
naturale, transportul public local de călători, telefonia fixă sau mobilă, internetul şi 

televiziunea prin cablu sau digitală. 

(3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi altor categorii de plăţi, încasări, 

transferuri, operaţiuni în conturi curente şi altele asemenea care decurg din 
contracte de furnizare de bunuri sau din contracte de prestări de servicii între 
rezidenţi, inclusiv asigurări, service, transporturi de mărfuri sau de pasageri, 
coletarie, mesajerie sau poştă, activităli de întreţinere corporală şi activităţi ale 
cluburilor de fitness, de sport sau de sănătate, învălământ particular, indiferent 
dacă sunt consemnate sau nu prin facturi. 

Art.2.- Contractele pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă de minim 3 
ani vor fi modificate prin act adiţional, în maxim 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, pentru a elimina once clauză de indexare a preţului sau de 
raportare a volumului de plată în lei la o monedă de referinlă. 



2 

Art.3.- (1) Once prelungire a duratei unui contract presupune adaptarea 

acestuia la dispoziţiile art.! şi art.3. 
(2) Pentru contractele aflate în derulare, încheiate pentru o perioadă 

mai mică de 3 ani, cursul de referin#ă a leului faţă de moneda străină de referinţă 

nu poate fi mai mare decât cursul BNR din data plăţii efective. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28 aprilie 
2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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