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NOI REGLEMENTĂRI PRIVIND PROCEDURILE DE PREVENIRE A INSOLVENŢEI ŞI DE 

INSOLVENŢĂ 

În data de 28 iunie 2014, a intrat în vigoare Legea nr. 85 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență („Legea”), care reglementează, într-o manieră unitară materia 

insolvenței. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 466 din 25 iunie 2014. 

Enumerăm în continuare cele mai importante modificări privind procedura insolvenței incluse în noul 

act normativ: 

Condiții privind deschiderea procedurii: Legea stabilește o valoare mai redusă a creanțelor restante 

pentru care se poate solicita deschiderea procedurii, adică minim 40.000 lei (față de valoarea prag 

anterioară de 45.000 lei) și depășirea termenului de scadență cu minim 60 de zile (față de termenul 

de 90 de zile stabilit anterior). Aceste condiții sunt impuse atât debitorului, cât și creditorului. 

Dispoziții procedurale: Se introduc aspecte procedurale noi (ex. procedura se derulează în fața 

tribunalului în raza căruia a avut sediul social/profesional debitorul cel puțin 6 luni anterior 

momentului sesizării instanței, sunt stabilite termene de procedură mai scurte etc.). 

Notificarea organului fiscal: Organele fiscale sunt notificate cu privire la intenția de a se deschide 

procedura insolvenței împotriva unui debitor anterior soluționării cererii de deschidere a procedurii 

de către instanță. 

Notificarea creditorilor: Creditorii care nu au fost notificați cu privire la deschiderea procedurii 

insolvenței, pot depune și ulterior cererea de admitere a creanței, însă vor prelua procedura din 

stadiul în care se află în momentul înscrierii lor la masa credală. 

Măsuri temporare până la deschiderea procedurii: În situații urgente, până la soluționarea cererii de 

deschidere a procedurii insolvenței, instanța poate dispune suspendarea provizorie a oricăror 

proceduri de executare silită a bunurilor debitorului, măsuri vremelnice pentru a împiedica eventuale 

operațiuni de înstrăinare a unor drepturi din averea debitorului, precum și măsuri de conservare a 

bunurilor acestuia. 

Perioada de observație: Actuala reglementare limitează durata perioadei de observație la cel mult 12 

luni de la data deschiderii procedurii. În această perioadă, administratorul judiciar poate utiliza 

sumele existente în contul debitorului, chiar dacă asupra acestora este constituită o formă de 
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garanție, fie cu acordul creditorului titular al garanției, fie prin constituirea unei protecții 

corespunzătoare. 

Planul de reorganizare: Aprobarea unui plan de reorganizare este condiționată suplimentar de 

asigurarea votului favorabil al creditorilor ale căror creanțe reprezintă cel puțin 30% din valoarea 

masei credale, pe lângă condiția votului pe categorii de creanțe (care era reglementată anterior). În 

plus, Legea limitează executarea planului de reorganizare la o perioadă de maxim 3 ani, de la data 

confirmării planului, care poate fi prelungită cu maxim 1 an, în cazul modificării acestuia. 

Creanțele curente: În cazul în care cererile de plată a creanțelor curente aprobate de administratorul 

judiciar sau de către instanță nu sunt achitate în termen de 60 de zile de la data luării măsurii, 

creditorului a cărui creanță depășește 40.000 lei are dreptul să solicite deschiderea procedurii 

falimentului. 

Furnizarea de utilități: Legea menține obligația furnizorilor de utilități de a continua prestarea 

serviciilor către debitor, însă în cazul în care nu se achită creanțele născute după data deschiderii 

procedurii în termen de 90 de zile, furnizorul este îndreptățit să dispună întreruperea serviciilor. 

Totodată, creanțele furnizorilor născute în cadrul procedurii dobândesc prioritate la plată. 

Creanțele bugetare: În termen de 60 de zile de la data publicării în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență a notificării privind deschiderea procedurii, organele fiscale vor efectua inspecția fiscală 

privind activitatea debitorul și, vor putea înregistra un supliment al cererii de admitere a creanței 

inițiale. 

Finanțările acordate debitorului: Finanțările acordate debitorului în vederea desfășurării activităților 

curente, cu aprobarea adunării creditorilor, beneficiază de prioritate la restituire. 

Alte aspecte: Legea reglementează dispoziții speciale aplicabile pentru situația insolvenței grupului 

de societăți, privind falimentul instituțiilor de credit, privind falimentul societăților de asigurare și 

reasigurare, respectiv privind insolvența transfrontalieră. 

Aplicarea în timp: Legea este aplicabilă procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență 

demarate începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, adică 28 iunie 2014. Procedurile 

începute anterior acestui moment rămân supuse reglementărilor anterioare. 
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Pentru informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați: 

Alexandru Rusu 

Partner 

alexandru.rusu@bpv-grigorescu.com 

 

Ioana Barbu 

Consultant PR & Marketing  

ioana.barbu@bpv-grigorescu.com 

 

bpv GRIGORESCU ŞTEFĂNICĂ 

Str. Dionisie Lupu nr. 33 

RO - 020021 Bucureşti 

Tel. +40 21 264 16 50 

Fax +40 21 264 16 60 
Web www.bpv-grigorescu.com 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Publicația Legal & Tax Alert este un serviciu de informare asigurat de echipa bpv GRIGORESCU 

ŞTEFĂNICĂ. 

Conținutul acestui material nu reprezintă consultanță juridică. Vă recomandăm să solicitați opinia 

unui specialist înainte de a lua sau a implementa decizii pe baza informației regăsite în această 

publicație. Orice sugestie de îmbunătățire este binevenită și poate fi trimisă la adresele de contact 

menționate mai sus. 
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