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Parlamentul  României 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE 

DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 

        COMISIA PENTRU BUGET,  

FINANȚE ȘI BĂNCI 

                                                                                                          București, 22.06.2020 

                                                                                                 PLx. 721/2018 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, 

transmis cu adresa nr. PLx.721 din 28.11.2018, Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, pentru dezbatere în fond, în 

procedură de urgență. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Nicușor HALICI Sorin LAZĂR 
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New Stamp
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Parlamentul  României 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE 

DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 

        COMISIA PENTRU BUGET,  

FINANȚE ȘI BĂNCI 

4c-2/574/22.06.2020 

                                                                                             București, 22.06.2020 

                                                                                                      PLx. 721/2018 

 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

insolvenței și a altor acte normative 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență,  cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2018 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor 

acte normative, transmis cu adresa nr. PLx 721 din 28.11.2018, înregistrat la Comisia 

juridică, de disciplină și imunități sub nr.4c-13/1124 din 29.11.2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din data de 21 noiembrie 2018.   

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

La întocmirea prezentului raport preliminar, comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social. 

 avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

 avizul favorabil cu amendamente admise al Comisiei pentru industrii și servicii. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: 

- eficientizarea mecanismelor de recuperare a creanțelor bugetare față de 

societățile aflate în stare de insolvență;  

- adoptarea unor măsuri menite să evite afectarea mediului concurențial prin 

folosirea procedurilor insolvenței în mod abuziv de către unii debitori care utilizează 
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mecanismele reglementate de legea insolvenței cu scopul de a se sustrage de la plata 

sumelor datorate bugetului general consolidat;  

- adoptarea de măsuri care să permită conversia, reducerea sau cesiunea 

creanțelor bugetare, în anumite condiții, pentru a evita intrarea iminentă în faliment a multor 

societăți cu potențial de viabilizare și cu consecințe grave în plan economic și social. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de 

lege în ședințe separate. Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de 

lege în şedinţa desfășurată online în data de 16 iunie 2020. 

 La lucrările online ale comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 27 

deputați din totalul de 27 membri. 

Au participat, în calitate de invitați, următoarele persoane: domnul Claudiu 

Codrea – Șef serviciu și domnul Adrian Băilă – expert superior în cadrul Ministerului 

Finanțelor Publice, doamna Honoria Olaru și doamna Claudia Roșianu  - consilieri juridici 

în cadrul Ministerului Justiției, doamna Gabriela Alexe – consilier juridic și domnul Adrian 

Dumitrescu Pasencinic – expert principal în cadrul Băncii Naționale a României, doamna 

Cristina Zgonea – șef serviciu în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și domnul 

Cătălin Andrei Dascăl – președinte – UNPIR – Filiala București, în reprezentarea Uniunii 

Naționale a Practicienilor în Insolvență din România. 

Ședința online a Comisiei juridice, de disciplină și imunități a avut loc în data de 

22 iunie 2020. Membrii comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 

        

       În urma examinării, dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre 

dezbatere și adoptare, raportul comun de adoptare a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, cu 

amendamentele admise prezentate în Anexa 1. 

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa 2. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
 

PREȘEDINTE,                                                                          PREȘEDINTE, 

         Nicușor HALICI                                                                           Sorin LAZĂR 

 

 

 

            SECRETAR,                                                                              SECRETAR 

  Aida Cristina CĂRUCERU                                                     Marilen –Gabriel PIRTEA 
 

 
 

    Consilier parlamentar,                                                           Șef serviciu, Giorgiana Ene  

        Alina Grigorescu                                                          Expert parlamentar, Cristina Dicu 
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Anexa 1 

Amendamente admise 

În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de Lege, cu următoarele amendamente:  

Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

1.   Titlul legii: 

LEGE 

privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.88/2018 

pentru modificarea și completarea 

unor acte normative în domeniul 

insolvenței și a altor acte 

normative 

Nemodificat  

2.   Articol unic.- Se aprobă Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.88 din 27 

septembrie 2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative 

în domeniul insolvenței şi a altor acte 

normative, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.840 

din 2 octombrie 2018, cu 

următoarele modificări: 

Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.88 din 27 septembrie 2018 

pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul 

insolvenței și a altor acte 

normative, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.840 din 2 octombrie 2018, cu 

următoarele modificări și 

completări: 

 

 

3.  Titlul ordonanței: 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  

pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

normative în domeniul 

 Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

insolvenţei şi a altor acte 

normative 

4.  Art. I. - Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 466 din 25 

iunie 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după 

cum urmează: 

 

 Art.I. - Nemodificat  

5.  1. La articolul 5, alineatul (1), 

punctele 31, 66, 71 şi 72 se 

modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

 1. La articolul I punctul 1, 

articolul 5  alineatul (1) litera b) a 

punctului 31, se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

 

 „31. insolvența societății de 

asigurare/reasigurare este acea 

stare a societății de 

asigurare/reasigurare caracterizată 

prin una dintre următoarele 

situații:  

 

   

 a) incapacitatea vădită de plată a 

datoriilor exigibile cu 

disponibilitățile bănești; 

 a) nemodificat  

  

b) retragerea autorizației de 

funcționare a societății de 

asigurare/reasigurare, ca urmare a 

  

b) retragerea autorizației de 

funcționare ca urmare a constatării 

nerespectării sau a imposibilității 

 

Propunerea are în vedere  

- corelarea cu prevederile Legii 

237/2015 în ceea ce privește noii 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

imposibilității restabilirii, în cadrul 

procedurii de redresare financiară, 

a respectării cerinței de capital 

de solvabilitate - în cazul 

societăților supravegheate 

conform părții I „Regimul de 

supraveghere Solvabilitate II“ 

din Legea nr. 237/2015 privind 

autorizarea și supravegherea 

activității de asigurare și 

reasigurare, cu modificările 

ulterioare, sau ca urmare a 

imposibilității restabilirii marjei 

de solvabilitate disponibile cel 

puțin la limita minimă a marjei 

de solvabilitate - în cazul 

societăţilor supravegheate 

conform părţii a II-a „Regimul 

naţional de supraveghere“ din 

Legea nr. 237/2015, cu 

modificările ulterioare;  

restabilirii nivelului fondurilor 

proprii eligibile să acopere SCR - 

cerința de  capital de solvabilitate 

și/sau MCR - cerința de capital 

minim, conform Legii nr. 

237/2015 privind autorizarea şi 

supravegherea activităţii de 

asigurare şi reasigurare, în cazul 

societăţilor supravegheate conform 

părţii I „Regimul de supraveghere 

Solvabilitate II” din Legea 

nr. 237/2015, cu modificările 

ulterioare sau ca urmare a scăderii 

valorii marjei de solvabilitate 

disponibile sub jumătate din 

limita minimă prevăzută de 

reglementările legale în vigoare 

pentru fondul de siguranță, în 

cazul societăţilor supravegheate 

conform părţii a II-a „Regimul 

naţional de supraveghere” din 

Legea nr. 237/2015, cu modificările 

ulterioare; 

 

Autor: grup parlamentar PSD si 

ALDE 

 

indicatori de solvabilitate SCR și 

MCR, precum  și recomandarea 

instanței prin  Decizia nr. 

1400A/20.09.2019, a Curții de 

Apel București - Secția a VI-a 

Civilă, pentru societățile care sunt 

supravegheate conform SII  

- revenirea la definiția prevăzută 

de Legea nr. 503/2004, pentru 

societățile supravegheate conform 

Regimului național. 

 

 

 

 

 

 

 

 c) retragerea autorizației în cazul 

asigurătorului rezidual rezultat din 

procesul de rezoluție conform 

 c) nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

prevederilor art. 71 din Legea nr. 

246/2015 privind redresarea și 

rezoluția asigurătorilor; 

 …………………………………    

6.  66. supravegherea exercitată de 

administratorul judiciar, în 

condițiile în care nu s-a ridicat 

dreptul de administrare al 

debitorului, constă în analiza 

permanentă a activității acestuia, 

avizarea prealabilă atât a măsurilor 

care implică patrimonial debitorul, 

cât și a celor menite să conducă la 

restructurarea/ reorganizarea 

acestuia și urmărirea operațiunilor 

efectuate în baza avizului 

prealabil. Avizarea se efectuează 

având la bază o raportare întocmită 

de către administratorul special, 

care menționează și faptul că au 

fost verificate și că sunt îndeplinite 

condiţiile privind realitatea şi 

oportunitatea operaţiunilor juridice 

supuse avizării. Supravegherea 

operaţiunilor de gestionare a 

patrimoniului debitorului se face 

prin avizul prealabil acordat cel 

puţin cu privire la următoarele 

operaţiuni: 

 Nemodificat  

 a) plăţile, atât prin contul bancar, 

cât şi prin casierie; aceasta se 

 a) nemodificat  



8 

 

Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

poate realiza fie prin avizarea 

fiecărei plăţi, fie prin instrucţiuni 

generale cu privire la efectuarea 

plăţilor; 

 b) încheierea contractelor în 

perioada de observaţie şi în 

perioada de reorganizare; 

 b) nemodificat  

 c) operaţiunile juridice în litigiile 

în care este implicat debitorul, 

avizarea măsurilor propuse privind 

recuperarea creanţelor; 

 c) nemodificat  

 d) operaţiunile care implică 

diminuarea patrimoniului, precum 

casări, reevaluări etc.; 

 d) nemodificat  

 e) tranzacţiile propuse de către 

debitor; 

 e) nemodificat  

 f) situaţiile financiare şi raportul 

de activitate ataşat acestora; 

 f) nemodificat  

 g) măsurile de restructurare sau 

modificările contractului colectiv 

de muncă; 

 g) nemodificat  

 h) mandatele pentru adunările şi 

comitetele creditorilor ale 

societăţilor aflate în insolvenţă la 

care societatea debitoare deţine 

calitatea de creditor, precum şi în 

adunările generale ale acţionarilor 

la societăţile la care debitorul 

deţine participaţii; 

 h) nemodificat  

 i) înstrăinarea de active imobilizate 

din patrimoniul societăţii la care 

 i) nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

debitorul deţine participaţii sau 

grevarea de sarcini ale acestora - 

este necesară, pe lângă avizul 

administratorului judiciar, şi 

parcurgerea procedurii prevăzute 

la art. 87 alin. (2) şi (3); 

 ………………………………… 

 

   

7.  71. testul creditorului privat 

reprezintă analiza comparativă a 

gradului de îndestulare a creanţei 

bugetare prin raportare la un 

creditor privat diligent, în cadrul 

unei proceduri de prevenire a 

insolvenţei sau reorganizare, 

comparativ cu o procedură de 

faliment. Analiza are la bază un 

raport de evaluare întocmit de un 

evaluator sau un alt specialist și se 

raportează inclusiv la durata unei 

proceduri de faliment comparativ 

cu programul de plăţi propus. Nu 

constituie ajutor de stat situația în 

care testul creditorului privat 

atestă faptul că distribuțiile pe care 

le-ar primi creditorul bugetar în 

cazul unei proceduri de prevenire a 

insolvenței sau reorganizare sunt 

superioare celor pe care le-ar primi 

într-o procedură de faliment; 

 

 Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

8.   

 

 

 

 

72. valoarea-prag reprezintă 

cuantumul minim al creanţei, 

pentru a putea fi introdusă cererea 

de deschidere a procedurii de 

insolvenţă. Valoarea-prag este de 

40.000 lei atât pentru creditori, cât 

şi pentru debitori, inclusiv pentru 

cererile formulate de lichidatorul 

numit în procedura de lichidare 

prevăzută de, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru 

creanţe de altă natură decât cele 

salariale, iar pentru salariaţi este 

de 6 salarii medii brute pe 

economie/ salariat. Când cererea 

de deschidere a procedurii de 

insolvenţă este introdusă de 

debitor, cuantumul creanţelor 

bugetare trebuie să fie mai mic 

de 50% din totalul declarat al 

creanţelor debitorului. 

1. La articolul I punctul 1, 

articolul 5 alineatul (1), punctul 72 

va avea următorul cuprins: 

 

 

„72. valoarea-prag reprezintă 

cuantumul minim al creanţei, pentru 

a putea fi introdusă cererea de 

deschidere a procedurii de 

insolvenţă. Valoarea-prag este de 

40.000 lei atât pentru creditori, cât şi 

pentru debitori, inclusiv pentru 

cererile formulate de lichidatorul 

numit în procedura de lichidare 

prevăzută de Legea nr.31/1990, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru 

creanţe de altă natură decât cele 

salariale, iar pentru salariaţi este de 6 

salarii medii brute pe 

economie/salariat.” 

 

2. La articolul I punctul 1, 

articolul 5 alineatul (1), punctul 

72 va avea următorul cuprins: 

 

 

„72. valoarea-prag reprezintă 

cuantumul minim al creanței, 

pentru a putea fi introdusă cererea 

de deschidere a procedurii de 

insolvență. Valoarea-prag este de 

50.000 lei atât pentru creditori, cât 

și pentru debitori, inclusiv pentru 

cererile formulate de lichidatorul 

numit în procedura de lichidare 

prevăzută de Legea nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru 

creanțe de altă natură decât cele 

salariale, iar pentru salariați este de 

6 salarii medii brute pe 

economie/salariat.” 

autor: membrii comisiilor 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilirea valorii-prag la 50.000 

lei atât pentru creditori, cât și 

pentru debitori 

9.    3. La articolul I după punctul 1 se 

introduce un nou punct, punctul 

11 cu următorul cuprins: 

 

Clarificarea noțiunii de convenție 

de plată, uzitată pe parcursul 

legii, în corelare cu prevederile 

Codului civil, în special cele 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

„11 – La articolul 5 alineatul (1), 

după punctul 12 se introduce un 

nou punct, punctul 121, cu 

următorul cuprins: 

 

121. convenție de plată – 

înțelegerea între debitor și 

creditor privind stingerea în una 

sau mai multe tranșe a 

obligațiilor la alte termene decât 

cele scadente conform 

prevederilor contractuale sau 

legale.” 

 

Autor: membrii comisiilor 

 

privind modul de stingere a 

obligațiilor prevăzute la art. 

1615.  

 

 

 

10.  2. La articolul 5 alineatul (1), 

după punctul 72 se introduc 

două noi puncte, punctele 73 şi 

74, cu următorul cuprins: 

 

 Nemodificat  

 73. fondul de comerţ reprezintă 

ansamblul bunurilor mobile şi 

imobile, corporale şi necorporale - 

mărci, firme, embleme, brevete de 

invenţii, vad comercial -, utilizate 

de un operator economic în 

vederea desfăşurării activităţii 

sale; 

 

 

 Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

11.  74. activitate de interes public 

reprezintă orice activitate de 

interes general, local sau naţional, 

care, pentru a răspunde nevoilor 

sociale, se desfăşoară în mod 

regulat şi continuu. 

 Nemodificat  

12.    4. La articolul I, după punctul 2, 

se introduce un nou punct, 

punctul 21 următorul cuprins: 

”La articolul 5, alineatul (1), 

după punctul 74, se introduce un 

nou punct, punctul 75, cu 

următorul cuprins: 

75. instrumente de datorie - în 

sensul art. 1611 pct. 8 și al art. 

234 pct. 8, înseamnă obligațiuni și 

alte forme de datorii 

transferabile și instrumente care 

creează sau recunosc o datorie și 

care îndeplinesc toate condițiile 

de la art. 2341.” 

Autor: grup parlamentar PNL  

 

Actuala reglementare a Legii nr. 

85/2014 nu definește termenul 

instrument de datorie. 

13.  3. La articolul 52, după alineatul 

(1) se introduce un nou alineat, 

alineatul (2), cu următorul 

cuprins:  

 Nemodificat  

 ֦(2) Nu poate fi desemnată ca 

administrator special o persoană 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

fizică sau juridică care are şi 

calitatea de creditor.֞ 

 

14.  4. La articolul 57, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

 5. La articolul I punctul 4, 

alineatul (1) al articolului 57 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins:  

 

 

 ֦Art. 57. - (1) Practicienii în 

insolvenţă interesaţi vor depune la 

dosar o ofertă de preluare a 

poziţiei de administrator judiciar 

în dosarul respectiv, la care vor 

anexa dovada calităţii de 

practician în insolvenţă şi o copie 

de pe poliţa de asigurare 

profesională. În ofertă, practicianul 

în insolvenţă interesat va arăta şi 

disponibilitatea de timp şi de 

resurse umane, precum şi 

experienţa generală sau specifică 

necesare preluării dosarului şi 

bunei administrări a cazului. În 

cazul în care nu sunt oferte depuse 

la dosar, judecătorul-sindic va 

desemna provizoriu, până la prima 

adunare a creditorilor, un 

practician în insolvenţă ales în 

mod aleatoriu din Tabloul Uniunii 

Naţionale a Practicienilor în 

Insolvenţă din România.֞ 

  „Art.57. - (1) Practicienii în 

insolvență interesați vor depune la 

dosar o ofertă de preluare a poziției 

de administrator judiciar în dosarul 

respectiv, la care vor anexa dovada 

calității de practician în insolvență 

și o copie de pe polița de asigurare 

profesională. În ofertă, practicianul 

în insolvență interesat va putea 

arăta și disponibilitatea de timp și 

de resurse umane, precum și 

experiența generală sau specifică 

necesare preluării dosarului și bunei 

administrări a cazului. În cazul în 

care debitorul, respectiv 

creditorul/creditorii nu au 

formulat propuneri și nu sunt 

oferte depuse la dosar, judecătorul-

sindic va desemna provizoriu, până 

la prima adunare a creditorilor, un 

practician în insolvență ales în mod 

aleatoriu din Tabloul Uniunii 

Naționale a Practicienilor în 

1. În ce priveşte textul ordonanţei 

prin care este obligatorie aratarea 

în ofertă a disponibilităţii de timp 

și de resurse umane, precum și 

experiența generală sau specifică 

necesare preluării dosarului și 

bunei administrări a cazului, 

apreciez că se introduc criterii 

subiective de apreciere a 

practicianului in insolventă, 

putând da naștere abuzului în 

evaluarea ofertelor. Calitatea 

profesională a practicianului o 

poate stabili numai organele lor 

profesionale în care sunt 

organizate. 

2. În ce priveşte ultima frază prin 

care judecătorul sindic  poate 

desemna provizoriu un practician 

în insolvenţă numai în cazul in 

care nu sunt oferte depuse la 

dosar, se crează o imposibilitate 

de administrare a dosarului în 
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Insolvență din România.” 

 

Autor:  Dep. Ovidiu Sitterli – PNL 

  

cazul in care debitorul sau 

cretitorul nu a nominalizat un 

practician în insolvenţă care să 

administreze cazul.   

15.  5. La articolul 59, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 Nemodificat  

 ֦Art.59. - (1) Administratorul 

judiciar va depune lunar un raport 

cuprinzând descrierea modului în 

care şi-a îndeplinit atribuţiile, 

inclusiv cele legate de urmărirea 

operaţiunilor efectuate în baza 

avizului prealabil, justificarea 

cheltuielilor efectuate cu 

administrarea procedurii sau a 

altor cheltuieli efectuate din 

fondurile existente în averea 

debitorului, precum şi, dacă este 

cazul, stadiul efectuării 

inventarierii. În raport se vor 

include informaţii privind 

respectarea obligaţiilor fiscale, 

referitoare la obţinerea sau 

necesitatea actualizării 

autorizărilor/autorizaţiilor pentru 

desfăşurarea activităţii, a actelor 

de control încheiate de organe de 

control şi onorariul încasat al 

administratorului judiciar, cu 

   



15 

 

Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

precizarea modalităţii de calcul al 

acestuia.֞ 

 

16.  6. La articolul 61, după alineatul 

(1) se introduce un nou alineat, 

alineatul (2), cu următorul 

cuprins:  

(2) Nu vor putea fi desemnate în 

baza alin. (1) acele persoane care 

se află într-o relație contractuală 

de natură a crea un conflict de 

interese sau sunt persoane 

afiliate, aşa cum sunt acestea 

definite în Codul fiscal, cu 

administratorul judiciar, cu 

lichidatorul judiciar, cu 

debitorul sau cu vreunul dintre 

creditori.֞ 

 6. La articolul I punctul 6, 

alineatul (2) al articolului 61 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Art. 61 - (2) Nu vor putea fi 

desemnate în baza alin. (1) acele 

persoane care se afla într-o relație 

contractuală de natură a crea un 

conflict de interese, acestea 

trebuind a se abține sau pot fi 

recuzate în condițiile art. 43 și 44 

din Codul de procedură civilă. 

 

Autor: Deputat Grosaru Andi-

Gabriel – Miniorități, PSD 

 

 

 

 

 

 

i. Dispozițiile articolului 342 din 

Legea nr. 85/2014 rezolvă situația 

ipotetică a suspiciunii privind o 

lipsă de independență, prin 

reglementarea instituției recuzării, 

articolul 44, 47, respectiv 332 din 

Codul de procedură civilă care 

reglementează coerent instituția 

recuzării.  În plus, raportat la 

normele de tehnică legislativă, 

instituirea acestei interdicții nu 

respectă cerința de a reglementa 

printr-o singură normă juridică 

situații identice, ca finalitate și 

rațiune.   

ii. Pentru creditorul fiscal, 

trimiterea făcută la Codul fiscal 

creează o situație de discriminare 

pozitivă, inutilă, susceptibilă de a fi 

declarată neconstituțională, mai 

ales că asemenea trimitere nu este 

nici eficientă. 

 

17.  7. La articolul 67, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

 Nemodificat  

 „(2)Documentele prevăzute la alin. 

(1) se depun odată cu cererea de 
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deschidere a procedurii sau, cel 

mai târziu, până la termenul de 

judecată stabilit de judecătorul-

sindic. Nedepunerea documentelor 

prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) şi 

k)-n) atrage respingerea cererii de 

deschidere a procedurii, cu 

excepţia cazurilor prevăzute la art. 

38 alin. (2) lit. c) şi d), precum şi a 

cazului în care cererea de 

deschidere a procedurii este 

formulată de lichidatorul numit în 

procedura de lichidare prevăzută 

de Legea nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările şi completările 

ulterioare. Nedepunerea 

documentelor prevăzute la alin. (1) 

lit. h)-j) este sancţionată cu 

decăderea din dreptul de a depune 

un plan de reorganizare.֞ 

 

18.  8. La articolul 75, alineatele (3) 

şi (4) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:  

2. La articolul I punctul 8, 

articolul 75, alineatul (3) va avea 

următorul cuprins: 

 

7. La articolul I punctul 8, 

alineatele (3) și (4) ale articolului 

75 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

 

 ֦(3) Nu sunt supuse suspendării 

prevăzute la alin. (1) acţiunile 

judiciare pentru determinarea 

existenţei şi/sau cuantumului unor 

creanţe asupra debitorului, născute 

„(3) Nu sunt supuse suspendării 

prevăzute la alin.(1) acţiunile 

judiciare pentru determinarea 

existenţei şi/sau cuantumului unor 

creanţe asupra debitorului, născute 

(3) Nu sunt supuse suspendării 

prevăzute la alin. (1) acţiunile 

judiciare pentru determinarea 

existenţei şi/sau cuantumului unor 

creanţe asupra debitorului, născute 

i. Termenul de 10 zile este un termen 

nerezonabil, nu există nicio 

procedură legală reglementată în care 

în termen de 10 zile trebuie 

soluționată și verificată cererea. 
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după data deschiderii procedurii. 

Pentru astfel de acţiuni se va putea 

formula, pe parcursul perioadei de 

observaţie şi de reorganizare, o 

cerere de plată ce va fi analizată de 

către administratorul judiciar într-

un termen de 10 zile de la data 

depunerii, cu respectarea 

prevederilor art. 106 alin. (1), care 

se aplică în mod corespunzător, 

fără ca aceste creanţe să fie 

înscrise în tabelul de creanţe. 

Împotriva măsurii dispuse de către 

administratorul judiciar se va 

putea formula contestaţie cu 

respectarea art. 59 alin. (5)-(7). 

după data deschiderii procedurii. 

Pentru astfel de acţiuni se va putea 

formula, pe parcursul perioadei de 

observaţie şi de reorganizare, o 

cerere de plată ce va fi analizată de 

către administratorul judiciar într-un 

termen de 15 zile de la data 

primirii, cu respectarea prevederilor 

art.106 alin.(1), care se aplică în mod 

corespunzător, fără ca aceste creanţe 

să fie înscrise în tabelul de creanţe. 

Împotriva măsurii dispuse de către 

administratorul judiciar se va putea 

formula contestaţie cu respectarea 

prevederilor art.59 alin.(5)-(7).֞ 

 

după data deschiderii procedurii. 

Pentru astfel de acţiuni se va putea 

formula, pe parcursul perioadei de 

observaţie şi de reorganizare, o 

cerere de plată, transmisă cu 

confirmare de primire, ce va fi 

analizată de către administratorul 

judiciar într-un termen de 15 zile de 

la data primirii cu respectarea 

prevederilor art. 106 alin. (1), care 

se aplică în mod corespunzător, fără 

ca aceste creanţe să fie înscrise în 

tabelul de creanţe. Împotriva 

măsurii dispuse de către 

administratorul judiciar se va putea 

formula contestaţie cu respectarea 

art. 59 alin. (5)-(7).  

 

Autor: Deputat Grosaru Andi-

Gabriel – Miniorități, PSD 

 

Chiar și în Legea nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, 

termenul este de 30 de zile şi este 

considerat că este în favoarea 

petentului.  

 

ii. Mai mult decât atât, în multe 

cazuri, cererile de plată formulate nu 

sunt însoțite de toate documentele 

justificative sau presupun relații 

comerciale complexe ce presupun o 

analiză mai lungă decât termenul 

definit de lege. 

 

iii. Termenele procedurale sunt 

termene care se calculează la data 

recepționării/primirii cererii pentru a 

fi un termen predictibil. Pentru o 

dispoziție similară, art. 21 alin. (3) 

din Legea nr. 85/2006 a fost declarat 

neconstituțional prin Decizia 

308/2016. 

 (4) Titularul unei creanţe curente, 

certe, lichide şi exigibile ce a fost 

recunoscută de către 

administratorul judiciar ori cu 

privire la care acesta a omis să se 

pronunţe în termen de 10 zile de la 

depunerea cererii de plată sau 

recunoscută de judecătorul-sindic 

potrivit alin. (3), în cazul în care 

 (4) Titularul unei creanțe curente, 

certe, lichide și exigibile ce a fost 

recunoscută de către 

administratorul judiciar ori cu 

privire la care acesta a omis să se 

pronunțe în termen de 15 zile de la 

data primirii cererii de plată sau 

recunoscută de judecătorul-sindic 

potrivit alin. (3), în cazul în care 

Pentru identitate de rațiune cu cele 

menționate mai sus dar și pentru 

asigurarea unei coerențe cu 

prevederile alin. (1) care instituie 

regula primirii și nu aceea a 

depunerii.  
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cuantumul creanţei depăşeşte 

valoarea-prag, poate solicita pe 

parcursul duratei perioadei de 

observaţie deschiderea procedurii 

de faliment al debitorului dacă 

aceste creanţe nu sunt achitate în 

termen de 60 de zile de la data 

luării măsurii administratorului 

judiciar de admitere sau omitere a 

pronunţării asupra cererii de plată 

ori a hotărârii instanţei de 

judecată. Prevederile art. 143 alin. 

(2) şi (3) se vor aplica în mod 

corespunzător.֞ 

cuantumul creanței depășește 

valoarea-prag, poate solicita pe 

parcursul duratei perioadei de 

observație deschiderea procedurii 

de faliment al debitorului dacă 

aceste creanțe nu sunt achitate în 

termen de 60 de zile de la data 

luării măsurii administratorului 

judiciar de admitere sau omitere a 

pronunțării asupra cererii de plată 

ori a hotărârii instanței de judecată. 

Prevederile art. 143 alin. (2) și (3) 

se vor aplica în mod corespunzător. 

 

Autor: membrii comisiilor 

 

19.    8. La articolul I după punctul 8 se 

introduce un nou punct, punctul 

81 cu următorul cuprins: 

 

81.La articolul 91 după alineatul 

(2) se introduce un nou alineat, 

alineatul (3) cu următorul cuprins: 

 

(3) Sumele obținute din 

valorificarea bunurilor prevăzute 

la alin.(1) vor fi distribuite 

conform prevederilor legale, 

urmând ca diferențele favorabile 

după plata onorariilor și a 

cheltuielilor de procedură să fie 

Soluția permite lichidizarea  

bunurilor și consemnarea sumelor 

în vederea distribuirii, aspect care 

duce la reducerea cheltuielilor de 

procedură și crearea permiselor 

distribuirii, chiar către creditorul 

bugetar. Nevalorificarea bunurilor 

în timp util duce la deprecierea și 

implicit la scăderea valorii acestora 
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puse la dispoziția organelor de 

urmărire penală.  

 

Autor: Grup parlamentar PSD   

 

20.  9. La articolul 102, alineatul (1) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

 Nemodificat  

 ֦Art. 102. - (1) Cu excepţia 

salariaţilor ale căror creanţe vor fi 

înregistrate de administratorul 

judiciar conform evidenţelor 

contabile, toţi ceilalţi creditori, ale 

căror creanţe sunt anterioare datei 

de deschidere a procedurii, vor 

depune cererea de admitere a 

creanţelor în termenul fixat în 

hotărârea de deschidere a 

procedurii; cererile de admitere a 

creanţelor vor fi înregistrate într-

un registru, care se va păstra la 

grefa tribunalului. Sunt creanţe 

anterioare şi creanţele bugetare 

stabilite printr-o decizie de 

impunere întocmită ulterior 

deschiderii procedurii, dar care are 

ca obiect activitatea anterioară a 

debitorului. În termen de 60 de zile 

de la data publicării în BPI a 

notificării privind deschiderea 

procedurii, organele de inspecţie 

   



20 

 

Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

fiscală vor efectua inspecţia fiscală 

pe baza analizei de risc, potrivit 

prevederilor Legii nr. 207/2015 

privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare. Creditorii 

bugetari vor înregistra cererea de 

admitere a creanţei, conform 

evidenţelor proprii, în termenul 

prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), 

urmând ca, în termen de 60 de zile 

de la data publicării în BPI a 

notificării privind deschiderea 

procedurii, să înregistreze un 

supliment al cererii de admitere a 

creanţei iniţiale, dacă este cazul.֞ 

 

21.  10. La articolul 102, după 

alineatul (8) se introduce un nou 

alineat, alineatul (81), cu 

următorul cuprins:  

3. La articolul I punctul 10, 

articolul 102, alineatul (81) va avea 

următorul cuprins: 

9. La articolul I punctul 10, 

articolul 102, alineatul (81) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

 ֦(81) Creanțele fiscale constatate 

printr-un act administrativ fiscal 

contestat şi a cărui executare silită 

nu a fost suspendată prin hotărâre 

judecătorească definitivă vor fi 

admise la masa credală şi înscrise 

sub condiţie rezolutorie până la 

finalizarea contestaţiei de către 

instanţa de contencios 

administrativ.֞ 

„(81) Creanțele fiscale constatate 

printr-un act administrativ fiscal 

contestat şi a cărui executare silită nu 

a fost suspendată prin hotărâre 

judecătorească definitivă vor fi 

admise la masa credală şi înscrise 

sub condiţie suspensivă până la 

finalizarea contestaţiei de către 

instanţa de contencios 

administrativ.” 

(81) Creanțele fiscale constatate 

printr-un act administrativ fiscal 

contestat şi a cărui executare silită 

nu a fost suspendată prin hotărâre 

judecătorească definitivă vor fi 

admise la masa credală şi trecute  

provizoriu până la finalizarea 

contestaţiei de către instanţa de 

contencios administrativ. 

 

OUG prevede reorganizarea 

societății, cesiunea de creanță, iar 

în măsura în care creanța fiscală 

este infirmată, fie și parțial, în 

cadrul procedurii contencioase, 

toate operațiunile de conversie, de 

cesiune de creanțe, distribuire 

plan, devin nelegale astfel încât 

dacă se trec  provizoriu, nu se fac 
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Autor: Grup parlamentar PSD, 

Deputat Grosaru Andi-Gabriel – 

Miniorități 

 

 

distribuțiile, ci doar se 

provizionează în cadrul planului şi 

au drept de vot însă se va distribui 

cand se se va solutiona dosarul pe 

contencios adminstrativ. 

22.  11. La articolul 133 alineatul (5), 

litera K se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  

 Nemodificat  

 ֦K. prin excepţie de la prevederile 

lit. J, planul de reorganizare nu 

poate prevedea conversia 

creanţelor bugetare în titluri de 

valoare. Cu consimţământul 

creditorului bugetar exprimat prin 

vot, planul de reorganizare poate 

prevedea doar conversia creanţelor 

bugetare ale statului în acţiuni, 

dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii:  

   

 a) să rezulte din conţinutul 

planului de reorganizare, pe baza 

analizei economico-financiare, 

faptul că societatea debitoare îşi 

poate continua activitatea, măsura 

propusă fiind una viabilă pentru 

societate; 

 a) nemodificat  

 b) să rezulte din conţinutul 

planului de reorganizare faptul că 

această modalitate de stingere a 

 b) nemodificat  
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creanţei bugetare duce la 

maximizarea recuperării creanţei 

statului, faţă de situaţia intrării 

debitorului în faliment; 

 c) conversia să fie integrală şi 

efectuată la valoarea creanţei 

bugetare a statului, ea neputând fi 

cumulată cu măsura reducerii 

creanţei bugetare. 

 c) nemodificat  

 Creditorul bugetar poate contracta 

serviciile unui evaluator sau 

specialist independent pentru 

realizarea unui raport de evaluare 

asupra condiţiilor de la lit. a) şi b), 

pe baza căruia să îşi exercite votul 

asupra planului de reorganizare 

care cuprinde propunerea de 

conversie a creanţei bugetare a 

statului. Prevederile art. 5 alin. (1) 

pct. 71 rămân aplicabile.֞ 

 

 Nemodificat  

23.  12. La articolul 133, după 

alineatul (5) se introduc trei noi 

alineate, alineatele (51)-(53), cu 

următorul cuprins:  

 Nemodificat  

 ֦(51) Creditorul bugetar poate 

aproba planul de reorganizare în 

care este propusă reducerea 

creanţei bugetare negarantate, 

reducere fundamentată în 

cuprinsul planului, dacă sunt 
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îndeplinite următoarele criterii: 

 a) măsura de reducere reprezintă 

modalitatea optimă de recuperare a 

creanţei bugetare negarantate, faţă 

de situaţia intrării debitorului în 

faliment;  

 Nemodificat  

 b) debitoarea deţine un fond de 

comerţ care să îi permită 

continuarea activităţii; 

 Nemodificat  

 c) măsura de reducere conduce la 

viabilizarea societăţii debitoare. 

 Nemodificat  

 (52) În cazul în care prin planul de 

reorganizare se propune măsura 

reducerii creanţelor bugetare 

negarantate cu până la 50%, 

creditorul bugetar aprobă planul în 

situaţia în care sunt îndeplinite 

cumulativ criteriile prevăzute la 

alin. (51) şi cel puţin încă un 

criteriu din următoarele:  

 Nemodificat  

 a) să rezulte un nivel de cel puţin 

50% al obligaţiilor fiscale curente 

datorate pe perioada executării 

planului de reorganizare faţă de 

nivelul mediu anual al acestora 

înaintea intrării în insolvenţă; 

 Nemodificat  

 b) societatea debitoare trebuie să 

desfăşoare o activitate de interes 

public;  

 Nemodificat  

 c) societatea debitoare trebuie să 

desfăşoare o activitate strategică 

 Nemodificat  
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într-o anumită ramură economică. 

 (53) În situaţiile prevăzute la alin. 

(51) şi (52) rămân incidente 

prevederile privind realizarea 

testului creditorului privat, astfel 

cum este definit de art. 5 alin. (1) 

pct. 71.֞ 

 

 Nemodificat  

24.  13. După articolul 135 se 

introduce un nou articol, 

articolul 1351, cu următorul 

cuprins:  

 Nemodificat  

 ֦Art. 1351. - (1) Data stingerii 

creanţelor supuse conversiei, 

potrivit prevederilor art. 133 alin. 

(5) lit. K, este data realizării 

conversiei. 

   

 (2) Instituţia publică centrală ce 

exercită calitatea de acţionar în 

numele statului la data efectuării 

conversiei exercită drepturile şi 

obligaţiile statului român în 

calitate de acţionar şi pentru 

acţiunile emise în favoarea statului 

de operatorii economici în urma 

conversiei şi înregistrează în 

evidenţele contabile aceste acţiuni.  

 Nemodificat  

 (3) În cazul în care statul nu 

deţine, anterior conversiei, acţiuni 

ale debitorului, pentru acţiunile 

emise ca urmare a conversiei, 

 Nemodificat  
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exercitarea drepturilor şi 

obligaţiilor statului, precum şi 

înregistrarea acţiunilor astfel 

dobândite în evidenţele contabile 

se realizează de către Autoritatea 

de Administrare a Activelor 

Statului.֞ 

 

25.  14. La articolul 143, alineatele 

(1) şi (3) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:  

4. La articolul I punctul 14, 

articolul 143, alineatul (1) va avea 

următorul cuprins: 

 

10. La articolul I punctul 14, 

alineatul (1) al articolului 143 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

 ֦Art. 143. - (1) Dacă debitorul nu se 

conformează planului sau se 

acumulează noi datorii către 

creditorii din cadrul procedurii de 

insolvenţă, oricare dintre creditori 

sau administratorul judiciar poate 

solicita oricând judecătorului-

sindic să dispună intrarea în 

faliment a debitorului. Cererea se 

judecă de urgenţă şi cu precădere, 

în termen de 30 de zile de la 

înregistrarea acesteia la dosarul 

cauzei. Cererea va fi respinsă de 

către judecătorul-sindic în situaţia 

în care creanţa nu este datorată, 

este achitată sau debitorul încheie 

o convenţie de plată cu acest 

creditor. Pentru datoriile 

acumulate în perioada 

„(1) Dacă debitorul nu se 

conformează planului sau se 

acumulează noi datorii către 

creditorii din cadrul procedurii de 

insolvenţă, oricare dintre creditori 

sau administratorul judiciar poate 

solicita oricând judecătorului-sindic 

să dispună intrarea în faliment a 

debitorului. Cererea se judecă de 

urgenţă şi cu precădere, în termen de 

30 de zile de la înregistrarea acesteia 

la dosarul cauzei. Cererea va fi 

respinsă de către judecătorul-sindic 

în situaţia în care creanţa nu este 

datorată, este achitată sau debitorul 

încheie o convenţie de plată cu acest 

creditor. Pentru datoriile 

acumulate în perioada procedurii 

de insolvenţă care au vechime mai 

Art. 143. - (1) Dacă debitorul nu se 

conformează planului sau se 

acumulează noi datorii către 

creditorii din cadrul procedurii de 

insolvență, oricare dintre creditori 

sau administratorul judiciar poate 

solicita oricând judecătorului-sindic 

să dispună intrarea în faliment a 

debitorului. Cererea se judecă de 

urgență și cu precădere, în termen 

de 30 de zile de la înregistrarea 

acesteia la dosarul cauzei. Cererea 

va fi respinsă de către judecătorul-

sindic în situația în care creanța nu 

este datorată, este achitată sau 

debitorul încheie o convenție de 

plată cu acest creditor. 

 

Autor: Grup parlamentar PSD 

Eliminarea executării silite 

individuale este în acord cu 

principiile procedurii de 

insolvență. 
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procedurii de insolvenţă care au 

vechime mai mare de 60 de zile 

se poate începe executarea silită. 

mare de 60 de zile se poate începe 

executarea silită, în cadrul 

procedurii de insolvenţă, de către 

practicianul în insolvenţă.” 

 

 

     

 …………………………………   

 

 

 

 (3) Titularul unei creanţe curente, 

certă, lichidă şi exigibilă mai 

veche de 60 de zile şi un cuantum 

peste valoarea-prag, poate solicita, 

oricând în timpul planului de 

reorganizare sau după îndeplinirea 

obligaţiilor de plată asumate în 

plan, trecerea la faliment. Cererea 

se judecă de urgenţă şi cu 

precădere, în termen de 30 de zile 

de la înregistrarea acesteia la 

dosarul cauzei. Cererea sa va fi 

respinsă de către judecătorul-

sindic în situaţia în care creanţa nu 

este datorată, este achitată sau 

debitoarea încheie o convenţie de 

plată cu acest creditor.֞ 

 

 Nemodificat  

26.    11. La articolul I după punctul 14 

se introduce un nou punct, 

punctul 141 cu următorul 

Directiva (UE) 2017/2399 prevede 

cerința ca și în cazul falimentului 

entităților prevăzute la art.1 alin.(1) 
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cuprins:  

141. - După articolul 161 se 

introduce un nou articol, articolul 

1611, cu următorul cuprins: 

 

1611. - În cazul falimentului 

entităților prevăzute la art.1 

alin.(1) lit. a) - d) din Legea 

nr.312/2015 privind redresarea şi 

rezoluţia instituţiilor de credit şi 

a firmelor de investiţii, precum şi 

pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

în domeniul financiar, cu 

excepția instituțiilor de credit, 

creanţele se plătesc în 

următoarea ordine:   

1. taxele, timbrele sau orice alte 

cheltuieli aferente procedurii 

instituite prin prezentul titlu, 

inclusiv cheltuielile necesare 

pentru conservarea şi 

administrarea bunurilor din 

averea debitorului, pentru 

continuarea activităţii, precum şi 

pentru plata remuneraţiilor 

persoanelor angajate potrivit 

prevederilor art. 57 alin. (2), art. 

61, 63 şi 73, sub rezerva celor 

prevăzute la art. 140 alin. (6);   

primul paragraf lit.a)-d) (din 

Directiva 2014/59/UE), altele decât 

instituțiile de credit, creanțele 

negarantate care rezultă din 

instrumente de datorie care 

îndeplinesc condițiile menționate 

anterior la pct.(i), să aibă, în 

ordinea de prioritate în caz de 

faliment, un nivel inferior celorlalte 

creante negarantate obișnuite, 

respectiv un nivel superior 

creantelor rezultate instrumentele 

prevăzute la art.48 alin.(1) lit.a)-d) 

din Directiva 2014/59/UE 

(corespunzător art.320 lit.a)-d) din 

Legea nr.312/2015). În acest scop, 

prin proiectul de act normativ se 

completează dispozițiile Legii 

nr.85/2014 prin instituirea unei 

ordini de prioritate speciale în caz 

de faliment, aplicabilă entităților 

prevăzute la art.1 alin.(1) lit.a)-d) 

din Legea nr.312/2015, altele decât 

instituțiile de credit, care să asigure 

îndeplinirea cerinței Directivei 

(UE) 2017/2399 menționate 

anterior. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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2. creanţele provenind din 

finanţări acordate potrivit art. 87 

alin. (4);   

3. creanţele izvorâte din 

raporturi de muncă;   

4. creanţele rezultând din 

continuarea activităţii debitorului 

după deschiderea procedurii, cele 

datorate cocontractanţilor 

potrivit prevederilor art. 123 alin. 

(4) şi cele datorate terţilor 

dobânditori de bună-credinţă sau 

subdobânditorilor care restituie 

averii debitorului bunurile ori 

contravaloarea acestora potrivit 

prevederilor art. 120 alin. (2), 

respectiv ale art. 121 alin. (1);   

5. creanţele bugetare;   

6. creanţele reprezentând credite 

bancare, cu cheltuielile şi 

dobânzile aferente, cele rezultate 

din livrări de produse, prestări de 

servicii sau alte lucrări, din chirii, 

creanţele corespunzătoare art. 

123 alin. (11) lit. b), inclusiv 

obligaţiunile;   

7. alte creanţe chirografare, în 

măsura în care nu se încadrează 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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la pct. 8 - 12;   

8. creanțe negarantate care 

rezultă din instrumente de 

datorie care îndeplinesc toate 

condițiile prevăzute la art. 2341;  

9. creanţele născute în 

patrimoniul terţilor dobânditori 

de reacredinţă ai bunurilor 

debitorului în temeiul art. 120 

alin. (2), cele cuvenite 

subdobânditorilor de rea-

credinţă în condiţiile art. 121 

alin. (1), precum şi creditele 

acordate persoanei juridice 

debitoare de către un asociat sau 

acţionar deţinând cel puţin 10% 

din capitalul social, respectiv din 

drepturile de vot în adunarea 

generală a asociaţilor ori, după 

caz, de către un membru al 

grupului de interes economic; 

10. creanţele izvorând din acte cu 

titlu gratuit; 

11. creanţele decurgând din 

instrumente de datorie și din 

împrumuturi, având la bază 

convenţii care prevăd o clauză de 

subordonare potrivit căreia, în 
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caz de lichidare sau faliment al 

debitorului, astfel de creanțe 

urmează să fie plătite după 

creanţele tuturor creditorilor 

chirografari nesubordonaţi şi, 

după caz, ale altor creditori 

chirografari subordonați; în 

cadrul acestei categorii de 

creanțe, plata acestora se va 

efectua cu respectarea ordinii de 

preferinţă stabilite prin clauza de 

subordonare aferentă fiecărei 

creanţe;  

12. creanţele acţionarilor entității 

în faliment derivând din dreptul 

rezidual al calităţii lor, potrivit 

prevederilor legale şi statutare. 

 

Autor: membrii comisiilor 

 

27.  15. La articolul 169, alineatele 

(2) şi (7) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:  

 Nemodificat  

 ֦(2) Administratorul judiciar ori, 

după caz, lichidatorul judiciar, ori 

de câte ori identifică persoanele 

culpabile de starea de insolvenţă a 

debitorului, va promova acţiunea 

în antrenarea răspunderii 

patrimoniale. Dacă administratorul 
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judiciar ori, după caz, lichidatorul 

judiciar nu a indicat persoanele 

culpabile de starea de insolvenţă a 

debitorului, aceasta poate fi 

introdusă de preşedintele 

comitetului creditorilor în urma 

hotărârii adunării creditorilor ori, 

dacă nu s-a constituit comitetul 

creditorilor, de un creditor 

desemnat de adunarea creditorilor. 

De asemenea, poate introduce 

această acţiune, în aceleaşi 

condiţii, creditorul care deţine mai 

mult de 30% din valoarea 

creanţelor înscrise la masa credală. 

 ……………………………………    

 (7) În cazul în care s-a pronunţat o 

hotărâre de respingere a acţiunii 

introduse potrivit alin. (1) sau, 

după caz, alin. (2), administratorul 

judiciar/lichidatorul judiciar care 

nu intenţionează să formuleze apel 

împotriva acesteia va notifica în 

acest sens comitetul creditorilor 

sau, în cazul în care nu a fost 

desemnat un comitet al 

creditorilor, adunarea creditorilor. 

Împotriva acestei hotărâri calea de 

atac poate fi exercitată direct de 

preşedintele comitetului 

creditorilor, iar în lipsa constituirii 

 Nemodificat  
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unui comitet, de către orice 

creditor interesat care deţine mai 

mult de 30% din valoarea 

creanţelor înscrise la masa credală.֞ 

 

28.  16. Articolul 170 se modifică şi 

va avea următorul cuprins:  

 Nemodificat  

 ֦Art. 170. - Acţiunea prevăzută la 

art. 169 se prescrie în termen de 3 

ani. Prescripţia începe să curgă de 

la data la care a fost cunoscută sau 

trebuia cunoscută persoana care a 

contribuit la apariţia stării de 

insolvenţă, dar nu mai târziu de 

data publicării în BPI a raportului 

administratorului 

judiciar/lichidatorului judiciar 

prevăzut de art. 58 alin. (1) lit. b) 

sau, după caz, art. 64 lit. a).” 

   

29.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 175. - (1) O procedură de 

reorganizare prin continuarea 

 12. La articolul I după punctul 16 

se introduc trei noi puncte, 

punctele 161 – 163 cu următorul 

cuprins: 

 

161 – La articolul 175 alineatul (1) 

se modifică și va avea următorul 

cuprins:  

 

Art. 175. - (1) O procedură de 

reorganizare prin continuarea 

activității sau de lichidare pe bază 

Impozitarea profitului din 

reducerea de creanță, la momentul 

în care planul nu este executat 

integral și nu se închide procedura, 

constituie sarcina fiscală care nu 

reflectă prevederile Legii 

insolvenței care arată că 

nerealizarea planului repune părțile 

în situația anterioară. Pe toată 

perioada în care planul de 

reorganizare nu este executat, toate 

reducerile de creanță de care 
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activității sau de lichidare pe bază 

de plan va fi închisă, prin sentință, 

în baza unui raport al 

administratorului judiciar care 

constată îndeplinirea tuturor 

obligațiilor de plată asumate prin 

planul confirmat, precum și plata 

creanțelor curente scadente. Dacă 

o procedură începe ca 

reorganizare, dar apoi devine 

faliment, aceasta va fi închisă 

potrivit prevederilor art. 167. 

 

(Text în vigoare din Legea nr. 

85/2014) 

de plan va fi închisă, prin sentință, 

în baza unui raport al 

administratorului judiciar care 

constată îndeplinirea tuturor 

obligațiilor de plată asumate prin 

planul confirmat, precum și plata 

creanțelor curente scadente, dată la 

care devin scadente și impozitele 

aferente eventualelor  reduceri de 

creanțe în măsura în care sunt 

datorate. 

 Dacă o procedură începe ca 

reorganizare, dar apoi devine 

faliment, aceasta va fi închisă 

potrivit prevederilor art. 167. 

 

Autor: Grup parlamentar PSD 

 

beneficiază debitorul sunt sub 

condiție suspensivă. 

   162. - Articolul 234 se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

 

Art. 234. - În cazul falimentului 

unei instituţii de credit, creanţele 

se plătesc în lei, în următoarea 

ordine:   

1. taxele, timbrele şi orice alte 

cheltuieli aferente procedurii 

falimentului, inclusiv cheltuielile 

necesare pentru conservarea şi 

administrarea bunurilor din 

averea instituţiei de credit 

Directiva (UE) 2017/2399 prevede 

cerința ca și în cazul falimentului 

entităților prevăzute la art.1 alin.(1) 

primul paragraf lit.a)-d) (din 

Directiva 2014/59/UE), altele decât 

instituțiile de credit, creanțele 

negarantate care rezultă din 

instrumente de datorie care 

îndeplinesc condițiile menționate 

anterior la pct.(i), să aibă, în 

ordinea de prioritate în caz de 

faliment, un nivel inferior celorlalte 

creante negarantate obișnuite, 
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debitoare, precum şi plata 

onorariilor persoanelor angajate 

în condiţiile legii, inclusiv ale 

lichidatorului judiciar;   

2. creanţele rezultate din 

depozitele acoperite în sensul 

prevederilor cuprinse în legislaţia 

privind schemele de garantare a 

depozitelor, inclusiv creanţele 

schemelor de garantare a 

depozitelor rezultate din 

subrogarea în drepturile 

deponenţilor garantaţi şi/sau din 

finanţarea, potrivit legii, a 

măsurilor de rezoluţie a 

instituţiei de credit debitoare, 

precum și creanțele izvorâte din 

raporturi de muncă pe cel mult 6 

luni anterioare deschiderii 

procedurii;  

3. creanțele reprezentând acea 

parte a depozitelor eligibile ale 

persoanelor fizice, ale 

microîntreprinderilor și ale 

întreprinderilor mici și mijlocii 

care depășește plafonul de 

acoperire prevăzut în legislația 

privind schemele de garantare a 

depozitelor şi depozitele 

persoanelor fizice, ale 

respectiv un nivel superior 

creantelor rezultate instrumentele 

prevăzute la art.48 alin.(1) lit.a)-d) 

din Directiva 2014/59/UE 

(corespunzător art.320 lit.a)-d) din 

Legea nr.312/2015). În acest scop, 

prin proiectul de act normativ se 

completează dispozițiile Legii 

nr.85/2014 prin instituirea unei 

ordini de prioritate speciale în caz 

de faliment, aplicabilă entităților 

prevăzute la art.1 alin.(1) lit.a)-d) 

din Legea nr.312/2015, altele decât 

instituțiile de credit, care să asigure 

îndeplinirea cerinței Directivei 

(UE) 2017/2399 menționate 

anterior. 
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microîntreprinderilor şi ale 

întreprinderilor mici şi mijlocii, 

care ar fi depozite eligibile dacă 

nu ar fi fost făcute prin 

intermediul sucursalelor situate 

în afara Uniunii ale unor 

instituții stabilite în Uniune;  

4. creanțele rezultând din 

activitatea debitorului după 

deschiderea procedurii;   

5. creanțele bugetare, creanțele 

schemelor de garantare a 

depozitelor, altele decât cele 

prevăzute la pct. 2, precum și 

creanțele Băncii Naționale a 

României decurgând din credite 

acordate de aceasta instituției de 

credit;   

6. creanţele decurgând din 

operaţiuni de trezorerie, din 

operaţiuni interbancare, din 

operaţiuni cu clientelă, operaţiuni 

cu titluri, alte operaţiuni bancare, 

precum şi din cele rezultate din 

livrări de produse, prestări de 

servicii sau alte lucrări, din chirii, 

precum şi alte creanţe 

chirografare;   
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7. creanţele izvorând din acte cu 

titlu gratuit;  

8. creanțe negarantate care 

rezultă din instrumente de 

datorie care îndeplinesc toate 

condițiile prevăzute la art. 2341; 

9. creanţele decurgând din 

instrumente de datorie și din 

împrumuturi, având la bază 

convenţii care prevăd o clauză de 

subordonare potrivit căreia, în 

caz de lichidare sau faliment al 

instituției de credit, astfel de 

creanțe urmează să fie plătite 

după creanţele tuturor 

creditorilor chirografari 

nesubordonaţi şi, după caz, ale 

altor creditori chirografari 

subordonați; în cadrul acestei 

categorii de creanțe, plata 

acestora se va efectua cu 

respectarea ordinii de preferinţă 

stabilite prin clauza de 

subordonare aferentă fiecărei 

creanţe;  

 10. creanţele acţionarilor 

instituţiei de credit în faliment, 

respectiv creanţele membrilor 

cooperatori ai cooperativelor de 

credit afiliate casei centrale a 
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cooperativelor de credit în 

faliment, derivând din dreptul 

rezidual al calităţii lor, potrivit 

prevederilor legale şi statutare; 

 

   163 - După art. 234 se introduce 

un nou articol. articolul 2341 cu 

următorul cuprins: 

 

Art. 2341. - (1) În scopul aplicării 

art.1611 pct.8 și al art. 234 pct.8, 

instrumente de datorie trebuie să 

îndeplinească cumulativ 

următoarele condiții:  

(a) scadența contractuală inițială 

a instrumentelor de datorie este 

de cel puțin un an; 

(b) instrumentele de datorie nu 

sunt instrumente financiare 

derivate, în sensul art. 3 alin.(1) 

pct. 36 din Legea nr. 126/2018 

privind pieţele de instrumente 

financiare, și nici nu au 

încorporate instrumente 

financiare derivate; 

(c) documentele contractuale 

relevante și, după caz, prospectul 

de emisiune a acestor 

instrumente de datorie 

Actuala reglementare a Legii nr. 

85/2014 nu prevede condițiile ce 

trebuie îndeplinite de 

instrumentele de datorie. 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

precizează în mod explicit rangul 

inferior față de creanțele 

negarantate obișnuite prevăzute 

la art.1611 pct.1-7 sau, după caz, 

la art. 234 pct. 1-7.  

(2) Instrumentele de datorie cu 

dobândă variabilă derivată dintr-

o rată de referință utilizată la 

scară largă și instrumentele de 

datorie care nu sunt denominate 

în moneda națională a 

emitentului, cu condiția ca 

principalul, rambursarea și 

dobânzile să fie denominate în 

aceeași monedă, nu sunt 

considerate, doar pe baza acestor 

caracteristici, instrumente de 

datorie care conțin instrumente 

derivate încorporate, în sensul 

alin. (1) lit. b).” 

 

Autor: dep Huțucă Bogdan, Grup 

parlamentar PNL 

 

30.  17. La articolul 243, alineatul (1) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

 Nemodificat  

 ֦Art. 243. - (1) Procedura 

falimentului, reglementată prin 

prezentul capitol, se aplică 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

societăţilor prevăzute la art. 1 alin. 

(2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015, 

cu modificările ulterioare, inclusiv 

sucursalelor acestora cu sediul în 

străinătate, precum şi sucursalelor 

şi filialelor societăţilor de 

asigurare din state terţe, care au 

sediul în România.” 

31.  18. Articolul 244 se modifică şi 

va avea următorul cuprins:  

 Nemodificat  

 ֦Art. 244. - (1) În prezentul capitol, 

expresiile «creditori de asigurări», 

«creanţe de asigurări» şi «Fond de 

garantare» au înţelesul prevăzut la 

art. 1 şi art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) 

din Legea nr. 213/2015 privind 

Fondul de garantare a asiguraţilor, 

iar expresiile «autoritatea 

competentă», «autorităţi de 

supraveghere», «procedură de 

redresare financiară» şi «stat terţ» 

au înţelesul prevăzut la art. 3 alin. 

(1) lit. b), d), e) şi o) din Legea nr. 

503/2004 privind redresarea 

financiară, falimentul, dizolvarea 

şi lichidarea voluntară în 

activitatea de asigurări, 

republicată, cu modificările 

ulterioare.  

   

 (2) Termenii şi expresiile «acţionar 

semnificativ», «filială», «persoane 

 Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

care conduc efectiv societatea», 

«stat membru de origine», «stat 

membru gazdă» şi «sucursală» au 

înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (2) 

pct. 1, 15, 33, 63, 64 şi 66 din 

Legea nr. 237/2015, cu 

modificările ulterioare.֞ 

 

32.  19. La articolul 246, alineatul (2) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

 Nemodificat  

 „(2) Înainte de înregistrarea la 

tribunal, cererea prevăzută la alin. 

(1) se înaintează Autorităţii de 

Supraveghere Financiară odată cu 

actele şi documentele doveditoare, 

în vederea analizării acesteia şi a 

formulării întâmpinării prevăzute 

la art. 248 alin. (1). Societatea de 

asigurare/reasigurare debitoare 

anexează la cerere, în mod 

obligatoriu, registrul special al 

activelor admise să acopere 

rezervele tehnice, conform 

reglementărilor în vigoare 

referitoare la rezervele tehnice.” 

 

 

   

33.  20. Articolul 248 se modifică şi 

va avea următorul cuprins:  

 Nemodificat  

 „Art. 248. - (1) Cererea prevăzută    
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

la art. 246 alin. (1) şi la art. 247 

alin. (1) se înregistrează de 

tribunal odată cu întâmpinarea 

Autorităţii de Supraveghere 

Financiară, prin care aceasta 

comunică dacă societatea de 

asigurare/reasigurare debitoare 

face sau nu face obiectul unei 

proceduri de redresare financiară, 

conform Legii nr. 503/2004, 

republicată, cu modificările 

ulterioare, pentru restabilirea 

situaţiei sale financiare sau, după 

caz, pentru onorarea plăţilor către 

creditori, în cadrul unor măsuri 

administrative de redresare 

financiară sau unei proceduri de 

rezoluţie conform Legii nr. 

246/2015. 

 (2) Deschiderea procedurii 

falimentului se pronunţă de 

judecătorul-sindic dacă societatea 

de asigurare/reasigurare se află în 

stare de insolvenţă, definită 

conform art. 5 alin. (1) pct. 31.֞ 

 Nemodificat  

34.  21. La articolul 249, alineatul (1) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 Nemodificat  

 ”Art. 249. - (1) În temeiul 

prezentului titlu, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară poate 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

introduce o cerere privind 

deschiderea procedurii 

falimentului împotriva unei 

societăţi de asigurare/reasigurare 

debitoare, în oricare dintre 

situaţiile prevăzute la art. 5 alin. 

(1) pct. 31.” 

 

35.  22. La articolul 249 alineatul (2), 

litera b) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 ֦b) decizia Autorităţii de 

Supraveghere Financiară privind 

închiderea procedurii de redresare 

financiară/rezoluţie urmată de 

deschiderea procedurii 

falimentului împotriva societăţii de 

asigurare/reasigurare;֞. 

 

   

36.  23. La articolul 250, alineatul (1) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 13. La articolul I punctul 23, 

alineatul (1) al articolul 250 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

 „Art. 250. - (1) În urma 

înregistrării cererii, potrivit art. 

246-249, se vor cita societatea de 

asigurare/reasigurare debitoare, 

atât prin administrator 

interimar, cât şi prin 

reprezentantul asociaţiilor/ 

acţionarilor şi, după caz, creditorul 

  „Art. 250. - (1) În urma 

înregistrării cererii, potrivit art. 

246-249, se vor cita societatea de 

asigurare/reasigurare debitoare, 

prin reprezentantul 

asociațiilor/acționarilor și, după 

caz, creditorul care a formulat 

cererea sau Autoritatea de 

Nu exista suport legislativ având in 

vedere ca instituția administratorului 

interimar a fost eliminata din 

propunerile de modificare a Legii nr. 

85/2014, aceasta instituție urmând a 

fi propusa spre a fi reglementata 

printr-un alt act normativ (Legea nr. 

503/2004 – dat fiind specificul 

funcțiilor ce vor preluate de către 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

care a formulat cererea sau 

Autoritatea de Supraveghere 

Financiară. Totodată, va fi 

notificat şi Fondul de garantare.” 

Supraveghere Financiară. Totodată, 

va fi notificat și Fondul de 

garantare.” 

Autor: membrii comisiilor 

administratorul interimar, respectiv 

asigurarea conducerii societății după 

retragerea autorizației de funcționare 

si pana la deschiderea falimentului, 

respectiv pana la numirea 

lichidatorului judiciar). 

37.  24. La articolul 251, după 

alineatul (1) se introduc două noi 

alineate, alineatele (2) şi (3), cu 

următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 ֦(2) În situaţia în care Autoritatea 

de Supraveghere Financiară a 

avizat un lichidator judiciar 

potrivit prevederilor alin. (1), iar 

acesta a fost confirmat de către 

adunarea creditorilor, onorariul 

acestuia supus confirmării adunării 

creditorilor nu poate depăşi 

onorariul cuprins în oferta supusă 

avizării Autorităţii de 

Supraveghere Financiară.  

 

   

38.  (3) La stabilirea nivelului 

onorariului vor fi avute în vedere 

prevederile art. 38 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 86/2006, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.” 

 

 Nemodificat  

39.  25. După articolul 251 se  Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

introduce un nou articol, 

articolul 2511, cu următorul 

cuprins: 

 „Art. 2511. - Din comitetul 

creditorilor face parte, în mod 

obligatoriu, Fondul de garantare.” 

 

   

40.  26. La articolul 252, alineatul (1) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 Nemodificat  

 „Art. 252. - (1) În urma pronunţării 

hotărârii de deschidere a 

procedurii falimentului, 

lichidatorul judiciar comunică de 

îndată despre aceasta părţilor 

interesate, Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, Fondului 

de garantare, precum şi oficiului 

registrului comerţului unde este 

înregistrată societatea de asigurare/ 

reasigurare debitoare, în vederea 

efectuării menţiunii «societate de 

asigurare/reasigurare în 

faliment».” 

 Nemodificat  

41.  27. La articolul 258, litera c) se 

abrogă. 

 

 Nemodificat  

42.  28. La articolul 258, literele d) şi 

e) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 

 Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

 „d) menţinerea sau denunţarea 

unor contracte, altele decât 

contractele de asigurare, încheiate 

de societatea de 

asigurare/reasigurare debitoare, cu 

acordul comitetului creditorilor; 

   

 e) conducerea activităţii societăţii 

de asigurare/reasigurare debitoare, 

respectiv efectuarea operaţiunilor 

în interesul procedurii de 

faliment;”. 

 Nemodificat  

43.  29. La articolul 258, partea 

introductivă a literei q) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 Nemodificat  

 „q) lichidarea bunurilor şi 

valorificarea drepturilor din 

patrimoniul societăţii de 

asigurare/reasigurare debitoare şi 

cu înştiinţarea Fondului de 

garantare, cu aprobarea adunării 

creditorilor, urmărindu-se 

valorificarea optimă a acestora, în 

scopul achitării datoriilor către 

creditorii de asigurări, prin:”. 

 

   

44.  30. La articolul 258 litera q), 

punctul 1 se abrogă. 

 Nemodificat  

45.  31. La articolul 258, după 

alineatul (1) se introductrei noi 

alineate, alineatele (2)-(4), cu 

 Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

următorul cuprins: 

 ֦(2) Verificarea creanţelor de către 

lichidatorul judiciar se face într-un 

termen care nu poate depăşi 30 de 

zile de la data înregistrării la 

instanţa competentă a declaraţiei 

de creanţă a acestuia. 

   

 (3) În urma verificării, lichidatorul 

judiciar va întocmi un raport 

separat cu privire la creanţele 

Fondului de garantare, în care va 

prezenta situaţia declaraţiilor de 

creanţă depuse de către Fondul de 

garantare, şi totodată va modifica 

în mod corespunzător Tabelul 

creanţelor înscrise la masa credală. 

   

 (4) Lichidatorul judiciar va 

transmite Fondului de garantare 

informaţiile şi documentele 

necesare exercitării atribuţiilor 

acestuia din urmă.֞ 

 

 Nemodificat  

46.  32. Articolul 260 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

 14. La articolul I punctul 32, 

alineatul (2) al articolului 260 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

 

 „Art. 260. - (1) Pentru încălcarea 

gravă a atribuţiilor, lichidatorul 

judiciar poate fi înlocuit de 

judecătorul-sindic, potrivit 

 (1) Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

prevederilor art. 57 alin. (4). 

 

 (2) Autoritatea de Supraveghere 

Financiară poate solicita 

judecătorului-sindic înlocuirea 

lichidatorului judiciar dacă 

constată neîndeplinirea atribuțiilor 

prevăzute în prezentul capitol. 

Cererea acestuia se judecă în 

camera de consiliu în termen de 30 

de zile, cu citarea lichidatorului 

judiciar, comitetului creditorilor și 

administratorului special. 

 „(2) Autoritatea de Supraveghere 

Financiară poate solicita 

judecătorului-sindic înlocuirea 

lichidatorului judiciar și 

sancționarea acestuia, dacă 

constată neîndeplinirea atribuțiilor 

prevăzute în prezentul capitol. 

Cererea acestuia se judecă în 

camera de consiliu în termen de 30 

de zile, cu citarea lichidatorului 

judiciar, comitetului creditorilor și 

administratorului special.” 

 

Autor: Comisia pentru industrii și 

servicii, Grupul parlamentar PSD 

 

 

 

Posibilitatea sancționării 

lichidatorului judiciar pentru 

neîndeplinirea atribuțiilor 

 (3) În cazul admiterii acţiunii, 

judecătorul-sindic desemnează un 

lichidator judiciar de pe lista 

practicienilor în insolvenţă agreaţi 

de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară.” 

 

 

 Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

47.  33. La articolul 262, alineatul (3) 

se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

 ”(3) Retragerea autorizației de 

funcționare nu împiedică 

lichidatorul judiciar sau orice altă 

persoană împuternicită în acest 

sens de către acesta să desfășoare 

unele dintre operațiunile de 

asigurare ale societății de 

asigurare/reasigurare debitoare, în 

măsura în care acest lucru este 

necesar sau adecvat, în scopul 

finalizării procedurii de faliment. 

Aceste operațiuni se vor putea 

desfășura numai cu avizul 

prealabil al autorității competente 

și până la data denunțării polițelor 

de asigurare.֞ 

 

   

48.  34. La articolul 262, după 

alineatul (3) se introduc trei noi 

alineate, alineatele (31)-(33), cu 

următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 ֦(31) Registrele speciale de evidență 

a activelor care acoperă rezervele 

tehnice brute se mențin și după 

deschiderea procedurii de 

faliment. În cazul în care un 

asigurător desfășoară atât activități 

de asigurare de viață, cât și de 

asigurare generală, se vor menține 

registre separate pentru fiecare tip 

de activitate. 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

 

 (32) La data rămânerii definitive a 

hotărârii de deschidere a 

procedurii de faliment, polițele de 

asigurare încheiate de societatea 

de asigurare/reasigurare încetează 

de drept în termen de 90 de zile. În 

aceleași condiții, se vor denunța și 

contractele de reasigurare. 

 

 Nemodificat  

49.   

 

 

 

 

(33) În acest sens, lichidatorul 

judiciar notifică demersul privind 

denunțarea polițelor de asigurare, 

precum și posibilitatea creditorilor 

de asigurări de a recupera de la 

Fondul de garantare primele 

datorate de asigurator pentru 

perioada în care riscul nu a fost 

acoperit. Notificarea se publică în 

BPI, în două ziare de circulație 

națională, precum și pe site-ul 

societății de asigurare/ reasigurare 

în faliment.” 

 15. La articolul I punctul 34, 

alineatul (33) al articolul 262 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins:  

 

,,(33) În acest sens, lichidatorul 

judiciar notifică demersul privind 

denunțarea polițelor de asigurare 

precum și posibilitatea creditorilor 

de asigurări de a recupera de la 

Fondul de garantare primele 

datorate de asigurator pentru 

perioada în care riscul nu a fost 

acoperit. Notificarea se comunică 

în mod individual fiecărui 

creditor de asigurări, se publică în 

Buletinul Procedurilor de 

Insolvență, în două ziare de 

circulație națională, precum și pe 

site-ul societății de asigurare 

reasigurare în faliment.” 

Pentru a se asigura protecția 

consumatorului de asigurări, este 

necesara si o notificare 

individuala cu privire la 

denunțarea contractului de 

asigurare precum si la efectele 

acestuia. Prevederea se regăsește 

si in forma actuala a Legii nr. 

85/2014, dar privește dispoziții de 

drept internațional (art. 329 alin. 

(2) 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

 

Autor: grup parlamentar PSD 

 

50.  35. Articolul 263 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 ֦Art. 263. - După pronunţarea 

hotărârii privind deschiderea 

procedurii falimentului împotriva 

unei societăţi de asigurare/ 

reasigurare debitoare, lichidatorul 

judiciar întocmeşte raportul 

prevăzut la art. 258 lit. a).֞ 

 

   

51.  36. Articolul 264 se abrogă. 

 

 Nemodificat  

52.  37. Articolul 265 se abrogă. 

 

 Nemodificat  

53.  38. La articolul 266, alineatul (2) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 Nemodificat  

 „(2) De la data rămânerii definitive 

a hotărârii de deschidere a 

procedurii falimentului, potrivit 

prevederilor prezentului titlu, 

Fondul de garantare este în drept 

să efectueze plăţi din 

disponibilităţile acestui fond, în 

vederea achitării sumelor cuvenite 

creditorilor de asigurări, conform 

procedurii administrative 

reglementate de Legea nr. 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

213/2015.” 

 

54.  39. La articolul 267, alineatul (1) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 Nemodificat  

 „Art. 267. - (1) Creanţele de 

asigurări, indiferent de momentul 

naşterii acestora, se bucură de 

prioritate absolută faţă de orice 

alte creanţe, în ceea ce priveşte 

activele admise să reprezinte 

rezervele tehnice ale societăţii de 

asigurare/ reasigurare aflate în 

procedură de faliment. Aceste 

creanţe se plătesc în lei, imediat 

după plata creanţelor prevăzute la 

art. 159 alin. (1) pct. 2.” 

   

55.  40. La articolul 267, după 

alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alineatul (3), cu 

următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 „(3) Prin excepţie de la prevederile 

alin. (1), sumele rezultate în urma 

valorificării activelor admise să 

reprezinte rezervele tehnice ale 

societăţii de asigurare/reasigurare 

vor fi distribuite integral în  

 

vederea stingerii creanţelor 

Fondului de garantare aferente 

plăţilor de 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

despăgubiri/indemnizaţii acordate 

creditorilor de asigurări din 

disponibilităţile sale, în aplicarea 

prevederilor Legii nr. 213/2015.֞ 

56.  41. La articolul 324, alineatul (1) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 Nemodificat  

 ֦Art. 324. - (1) Instanţa determinată 

potrivit prevederilor art. 41 este 

singura autoritate competentă 

împuternicită să decidă cu privire 

la aplicarea procedurii falimentului 

în ceea ce priveşte o societate de 

asigurare/reasigurare, persoană 

juridică română, inclusiv 

sucursalele acesteia din alte state 

membre. Hotărârea instanţei se 

poate lua în absenţa ori după 

adoptarea unor măsuri de redresare 

financiară. Hotărârea de 

deschidere a procedurii 

falimentului, precum şi efectele 

acesteia se află sub incidenţa legii 

statului român. Prevederile art. 9 şi 

10 din Legea nr. 503/2004, 

republicată, cu modificările 

ulterioare, precum şi cele ale art. 

17 alin. (2) şi (3) şi ale art. 24 din 

Legea nr. 246/2015 se aplică în 

mod corespunzător.֞ 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

57.    16. La articolul I, după punctul 

41 se introduce un nou punct, 

punctul 42, cu următorul 

cuprins: 

 

„42. La articolul 337, după 

alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alineatul (31), cu 

următorul cuprins: 

(31) Neîndeplinirea de către 

lichidatorul judiciar a 

dispozițiilor prevăzute la art.260 

alin.(2) se sancționează cu 

amendă de la 10.000 lei la 50.000 

lei.” 

 

Autor: Comisia pentru industrii și 

servicii, Grupul parlamentar PSD 

 

Corelare cu modificarea propusă la 

art.260 alin.(2). 

58.    17. După art. I, se introduce 

articolul I1 cu următorul cuprins: 

 

„Art. I1. – La articolul 3 alineatul 

(1) din  Legea nr. 503/2004 

privind redresarea financiară şi 

falimentul societăţilor de 

asigurare, republicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 453 din 23 iulie 2013, 

cu modificările ulterioare, litera 

 



54 

 

Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

j) se abrogă. 

Autor: Grupul parlamentar PSD 

 

59.  Art. II. - Articolul 25 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 

privind unele măsuri pentru 

autorizarea operatorilor şi 

efectuarea înscrierilor în Arhiva 

Electronică de Garanţii Reale 

Mobiliare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

423 din 1 septembrie 2000, 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 

298/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după 

cum urmează: 

5. Articolele II și III se abrogă. 

 

18. Art.II. se abrogă 

 

Tehnică legislativă 

Art.II. se abrogă deoarece OUG 

89/2000 a fost abrogată prin Legea 

nr.297/2018. 

 

 1. Alineatul (2) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

   

 ֦(2) O cotă de 15% din sumele 

realizate din taxele stabilite la art. 

23 şi 24 se constituie şi se 

utilizează, prin derogare de la 

prevederile art. 10 alin. (2) din 

Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum 

şi de la alte dispoziţii legale, ca 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

fond special la dispoziţia 

Ministerului Justiţiei, pentru 

organizarea şi funcţionarea 

AEGRM, pentru cheltuieli cu 

bunuri şi servicii şi cheltuieli de 

investiţii aferente Ministerului 

Justiţiei şi instanţelor 

judecătoreşti.֞ 

 

 2. După alineatul (2) se 

introduce un nou alineat, 

alineatul (21), cu următorul 

cuprins: 

   

 (21) Categoriile de cheltuieli cu 

bunuri şi servicii şi categoriile de 

cheltuieli de investiţii aferente 

Ministerului Justiţiei şi instanţelor 

judecătoreşti care se vor finanţa 

din sumele prevăzute la alin. (2) se 

stabilesc prin ordin al ministrului 

justiţiei. 

 

   

60.  Art. III. - Articolul 25 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 

privind organizarea activităţii de 

expertiză tehnică judiciară şi 

extrajudiciară, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 

2000, aprobată prin Legea nr. 

156/2002, cu modificările şi 

 Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

completările ulterioare, se 

completează după cum urmează: 

 

61.  1. La alineatul (2), după litera d) 

se introduce o nouă literă, litera 

e), cu următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 ”e) cheltuieli cu bunuri şi servicii 

şi cheltuieli de investiţii aferente 

Ministerului Justiţiei şi instanţelor 

judecătoreşti, prin derogare de la 

prevederile art. 10 alin. (2) din 

Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările 

şi completările ulterioare.” 

 

   

62.  2. După alineatul (2) se 

introduce un nou alineat, 

alineatul (21), cu următorul 

cuprins: 

 Nemodificat  

 „(21) Categoriile de cheltuieli cu 

bunuri şi servicii şi categoriile de 

cheltuieli de investiţii aferente 

Ministerului Justiţiei şi instanţelor 

judecătoreşti care se vor finanţa 

din sumele prevăzute la alin. (2) 

lit. e) se stabilesc prin ordin al 

ministrului justiţiei.” 

 

   

63.  Art. IV. - La articolul 13 

alineatul (3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 

 Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

90/2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor 

termene, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

973 din 7 decembrie 2017, 

aprobată cu completări prin 

Legea nr. 80/2018, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, după litera i) se 

introduce o nouă literă, litera j), 

cu următorul cuprins: 

 „j) achiziţii din veniturile obţinute 

potrivit art. 25 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 2/2000 privind 

organizarea activităţii de expertiză 

tehnică judiciară şi extrajudiciară, 

aprobată prin Legea nr. 156/2002, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, şi art. 25 alin. (2) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 

privind unele măsuri pentru 

autorizarea operatorilor şi 

efectuarea înscrierilor în Arhiva 

Electronică de Garanţii Reale 

Mobiliare, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 

298/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare.” 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

64.  Art. V. - La articolul 28 din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 86/2006 privind 

organizarea activităţii 

practicienilor în insolvenţă, 

republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 724 

din 13 octombrie 2011, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, alineatul (5) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 Nemodificat  

 ֦(5) Interdicţia prevăzută la alin. (4) 

nu se aplică în cazul în care 

creanţa care determină starea de 

incompatibilitate are caracter 

nelitigios, calitatea de 

administrator judiciar sau 

lichidator judiciar este îndeplinită 

de o SPRL, respectiv de o filială a 

acesteia sau două filiale diferite 

sau în cazul procedurilor de 

insolvenţă a grupului de societăţi.֞ 

 

   

65.  Art. VI. - (1) În termen de 90 de 

zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă, 

practicianul în insolvenţă care se 

regăseşte în situaţia de 

incompatibilitate prevăzută la art. 

28 alin. (4) din Ordonanţa de 

 Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 

privind organizarea activităţii 

practicienilor în insolvenţă, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 724 din 13 

octombrie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, este 

obligat să opteze pentru 

exercitarea mandatului de 

administrator judiciar/lichidator 

judiciar fie în procedura de 

insolvenţă a debitorului, fie a 

creditorului, notificând în acest 

sens judecătorul-sindic. 

 (2) În cazul în care, la împlinirea 

termenului prevăzut la alin. (1), 

practicianul în insolvenţă nu şi-a 

îndeplinit obligaţia de a opta, 

acesta va rămâne administrator 

judiciar/lichidator judiciar al 

debitorului. Orice acte semnate în 

procedura de insolvenţă a 

creditorului după împlinirea 

acestui termen sunt lovite de 

nulitate absolută. 

 

 Nemodificat  

66.  Art. VII. - Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură 

fiscală, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

547 din 23 iulie 2015, cu 

 Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

67.  1. La articolul 264, alineatul (5) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 Nemodificat  

 „(5) La contribuabilii/plătitorii la 

care s-a deschis procedura 

insolvenţei, potrivit legii, 

conversia creanţelor bugetare în 

acţiuni poate fi prevăzută prin 

planul de reorganizare, potrivit 

prevederilor Legii nr. 85/2014, cu 

modificările şi completările 

ulterioare.” 

 

   

68.  2. După articolul 264 se 

introduce un nou articol, 

articolul 2641, cu următorul 

cuprins:  

 

Art. 2641. - Cesiunea creanţelor 

bugetare 

 

„(1) Creditorul bugetar poate 

cesiona creanţele bugetare datorate 

de debitorii aflaţi în procedura 

insolvenţei dacă sunt îndeplinite, 

cumulativ, următoarele condiţii: 

 18. La articolul VII punctul 2, 

articolul 2641 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

 

„Art.2641. - Cesiunea creanțelor 

bugetare 

 

(1) Creditorul bugetar poate cesiona 

creanțele bugetare datorate de 

debitorii aflați în procedura 

insolvenței. 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

Autor: Dep.Ovidiu Sitterli-P.N.L. 

 

 

 a) preţul cesiunii este cel puţin 

egal cu valoarea creanţelor 

bugetare, asigurându-se 

recuperarea integrală a 

creanţelor bugetare înscrise în 

tabelul definitiv de creanţe; 

   

 b) plata preţului cesiunii şi 

recuperarea creanţelor bugetare 

se realizează într-o perioadă de 

maximum 3 ani de la data 

încheierii contractului de 

cesiune; 

   

 c) cesionarul justifică un interes 

public în vederea cesionării 

creanţei. 

 

   

 (2) Cesionarul creanţei bugetare 

preia, ca urmare a cesiunii de 

creanţă, toate drepturile 

creditorului bugetar. 

 (2) Dacă până la data stabilită în 

anunțul publicitar, nu se 

înregistrează decât o singură 

ofertă, preţul şi celelalte clauze 

ale contractului de cesiune se 

stabilesc prin negociere directă. 

În situația în care există mai 

mulți ofertanți cesiunea de 

creanță se va realiza ca urmare a 

unei proceduri competitive 

organizate de către creditorul 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

bugetar bazate pe criteriul celui 

mai mare preț al cesiunii oferit și 

pe al celui mai scurt termen de 

plată a prețului cesiunii. 

 

Autor: Dep.Ovidiu Sitterli-P.N.L. 

69.   

 

 

 

(3) În situaţia în care plata preţului 

cesiunii se face într-o perioadă mai 

mare de 30 de zile de la data 

încheierii contractului de cesiune, 

se datorează dobânzi potrivit 

prezentului cod.  

 19. La articolul VII punctul 2,  

alineatele (3) și (4) ale articolului 

2641 se modifică și vor avea 

următorul cuprins:  

,, (3) În situația în care plata 

preţului cesiunii se face într-o 

perioadă mai mare de 30 de zile de 

la data încheierii contractului de 

cesiune, se datorează dobânzi sau 

majorări de întârziere, după caz, 

potrivit prezentului cod. Nivelul 

majorării de întârziere este de 

0,5% pe lună sau pe fracțiune de 

lună, după caz.  

 

Autor: membrii comisiilor 

 

Este necesară includerea de 

clarificări în cazul în care creditor 

bugetar este o unitate 

administrativ teritorială. Se 

propune astfel ca în cazul în care 

plata prețului cesiunii se face într-

o perioadă mai mare de 30 de zile, 

nivelul majorării de întârziere să 

fie de 0,5% pe lună sau fracțiune 

de lună, reprezentând echivalentul 

prejudiciului creat ca urmare a 

achitării într-o perioadă mai mare 

de timp (dar care este asumată 

prin contract). 

 

   (31) Cesionarul creanței bugetare 

preia, ca urmare a cesiunii de 

creanță, toate drepturile și garanțiile 

creditorului bugetar, cu exceptia 

rangului de prioritate conferit de 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

caracterul bugetar al creantei. 

Autor: membrii comisiilor 

 (4) Dacă cesionarul nu plăteşte 

creditorului bugetar, la termenele 

prevăzute în contract, preţul 

cesiunii, contractul de cesiune 

reprezintă titlu executoriu pentru 

creditorul bugetar, iar creanţa 

acestuia este o creanţă bugetară ce 

poate fi recuperată potrivit 

prezentului cod. 

 (4) nemodificat  

 (5) În situaţia în care există mai 

mulţi ofertanţi care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la alin. (1), 

cesiunea de creanţă se va realiza 

ca urmare a unei proceduri 

competitive organizate de către 

creditorul bugetar bazate pe 

criteriul celui mai mare preţ al 

cesiunii oferit şi pe al celui mai 

scurt termen de plată a preţului 

cesiunii.֞ 

 (5) Dacă cesionarul nu plătește 

creditorului bugetar prețul cesiunii, 

la termenele stipulate în contract, 

contractul de cesiune reprezintă 

titlu executoriu pentru creditorul 

bugetar, iar creanța acestuia este o 

creanță bugetară ce poate fi 

recuperată potrivit Codului de 

procedura fiscala.” 

 

Autor: Dep.Ovidiu Sitterli-P.N.L. 

 

 

 

70.    20. La articolul VII  punctul 2, 

după alineatul (5) al articolul 

2641 se introduce un nou alineat, 

alineatul (6), cu următorul 

De asemenea, se impun clarificări 

legate de bugetul căruia i se cuvin 

sumele obținute în urma cesiunii 

creanțelor bugetare. 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

cuprins:  

 

,,(6) Sumele obținute în urma 

cesiunii creanțelor bugetare se 

fac venit la bugetul de stat sau la  

bugetul local, după caz." 

 

Autor: Grupul parlamentar PSD 

 

 

 

71.  Art. VIII. - Dispoziţiile art. 2641 

din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se aplică şi pentru 

debitorii aflaţi în procedura 

insolvenţei la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanțe de 

urgență. 

 

 Nemodificat  

72.   

 

Art. IX. - (1) Termenele prevăzute 

la art. 75 alin. (3) şi art. 143 alin. 

(1) şi (3), precum şi prevederile 

art. 75 alin. (4) din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

466 din 25 iunie 2014, cu 

modificările şi completările 

 21. Articolul IX se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

Art. IX. - (1) Termenele prevăzute 

la art. 75 alin. (3) și art. 143 alin. 

(1) și (3), precum şi prevederile art. 

75 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a 

insolvenței şi de insolvență, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 466 din 25 

iunie 2014, cu modificările şi 

Există practică judiciară 

consistentă din care rezultă că 

rațiunea textului este cp acesta  se 

aplică numai în situația proceselor 

începute după data de intrare în 

vigoare a O.U.G. nr. 88/2018. 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

ulterioare, astfel cum au fost 

modificate prin prezenta ordonanţă 

de urgenţă, se aplică şi pentru 

cererile formulate în cadrul 

proceselor începute înainte de 

data intrării în vigoare a acesteia, 

inclusiv celor nesoluţionate până 

la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 

 

 

(2) În cazul cererilor nesoluţionate 

în procesele aflate pe rol, 

termenele de soluţionare de către 

administratorul judiciar sau de 

către instanţa de judecată, 

prevăzute la alin. (1), se calculează 

de la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 

 

completările ulterioare, astfel cum 

au fost modificate prin prezenta 

ordonanță de urgență, se aplică și 

pentru cererile de deschidere a 

procedurii formulate în cadrul 

proceselor începute după data 

intrării în vigoare a acesteia, 

inclusiv celor nesoluționate până la 

data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe de urgență. 

 

(2)Alin.2 se elimină 

 

 

 

Autor: Grupul parlamentar PSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform art. 24-27 Cod civil, care 

reglementează principiul 

predictibilității procesuale, 

dispozițiile legii noi se aplică 

numai pentru viitor, iar cele 

începute pe vechea lege rămân 

supuse legii. 

   22. La articolul IX, după 

alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alineatul (3) cu 

următorul cuprins: 

 

(3) Prevederile art 175 alin (1) se 

aplica tuturor procedurilor 

deschise pentru debitorii pentru 

care nu exista la data intrarii in 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

vigoare a prezentei legi, un plan 

de reorganizare aprobat. 

 

Autor: Grup parlamentar PSD 

 

 

 

 

 

 

73.  Art. X. - Prevederile art. 133 alin. 

(5) lit. K), ale art. 133 alin. (51)-

(53), precum şi cele ale art. 1351 

din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 466 din 25 

iunie 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel cum 

au fost modificate prin prezenta 

ordonanţă de urgenţă, se aplică şi 

proceselor începute înainte de data 

intrării în vigoare a acesteia, cu 

condiţia ca planul de reorganizare 

să nu fie aprobat de adunarea 

generală a creditorilor până la data 

intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

 

 

 

 Nemodificat  

74.    23. După articolul X se introduce 

un nou articol, articolul X1 cu 

Respectarea normelor de tehnică 

legislativă. 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

următorul cuprins:   

 

Art.X1 – (1) Creanțelor 

negarantate care rezultă din 

instrumente de datorie emise 

anterior intrării în vigoare a 

prezentei legi de către entitățile 

prevăzute la art.1 alin.(1) lit. a) - 

d) din Legea nr.312/2015 și care 

îndeplinesc toate condițiile 

prevăzute la art. 2341 din Legea 

nr.85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de 

insolvență, cu modificările și 

completările ulterioare, nu le 

sunt aplicabile prevederile 

prezentei legi, chiar dacă 

procedura insolvenței este 

deschisă ulterior intrării în 

vigoare a prezentei legi. 

(2) Creanțelor negarantate care 

rezultă din instrumente de 

datorie emise ulterior intrării în 

vigoare a prezentei legi de către 

entitățile prevăzute la art.1 

alin.(1) lit.a)-d) din Legea 

nr.312/2015 și care îndeplinesc 

toate condițiile prevăzute la art. 

2341 din Legea nr.85/2014, cu 

modificările și completările 

ulterioare, le sunt aplicabile 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr.  88/2018 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte 

normative 

Text Senat Amendamente admise Motivare  

prevederile prezentei legi, chiar 

dacă procedura insolvenței a fost 

deschisă anterior intrării în 

vigoare a prezentei legi. 

 

Autor: membrii comisiilor 

 

75.  Art. XI. - Legea nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 466 din 25 

iunie 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi 

cu modificările şi completările 

aduse prin prezenta ordonanţă de 

urgenţă, se va republica în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, după aprobarea acesteia 

prin lege, dându-se textelor o nouă 

renumerotare. 

 Nemodificat  

 

 

 

 

 

Anexa 2 
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AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat Autorul amendamentului 
 

Motivarea 
1. Motivarea admiterii 

2. Motivarea respingerii 

Camera 

Decizională 

1.   

 

 

 

 

72. valoarea-prag reprezintă 

cuantumul minim al creanţei, pentru 

a putea fi introdusă cererea de 

deschidere a procedurii de 

insolvenţă. Valoarea-prag este de 

40.000 lei atât pentru creditori, cât şi 

pentru debitori, inclusiv pentru 

cererile formulate de lichidatorul 

numit în procedura de lichidare 

prevăzută de, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru 

creanţe de altă natură decât cele 

salariale, iar pentru salariaţi este de 

6 salarii medii brute pe economie/ 

salariat. Când cererea de 

deschidere a procedurii de 

insolvenţă este introdusă de 

debitor, cuantumul creanţelor 

bugetare trebuie să fie mai mic de 

50% din totalul declarat al 

creanţelor debitorului. 

1. La articolul I punctul 

1, articolul 5 alineatul (1), 

punctul 72 va avea 

următorul cuprins: 

 

„72. valoarea-prag reprezintă 

cuantumul minim al creanţei, 

pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a 

procedurii de insolvenţă. 

Valoarea-prag este de 40.000 

lei atât pentru creditori, cât şi 

pentru debitori, inclusiv 

pentru cererile formulate de 

lichidatorul numit în 

procedura de lichidare 

prevăzută de Legea 

nr.31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, pentru creanţe de 

altă natură decât cele 

salariale, iar pentru salariaţi 

este de 6 salarii medii brute 

pe economie/salariat.” 

 

 

 

 

 

 

„72. valoarea-prag reprezintă 

cuantumul minim al creanței, 

pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a 

procedurii de insolvență. 

Valoarea-prag este de 10.000 

euro şi va fi calculată în lei, la 

cursul de schimb stabilit de 

Banca Naţională a României 

din ziua introducerii cererii 

de deschidere a procedurii de 

insolvenţă, atât pentru 

creditori, cât și pentru debitori, 

inclusiv pentru cererile 

formulate de lichidatorul numit 

în procedura de lichidare 

prevăzută de Legea nr. 

31/1990, republicată, cu 

modificările și completările 

ulterioare, pentru creanțe de 

altă natură decât cele salariale, 

iar pentru salariați este de 6 

salarii medii brute pe 

1. 

2. Prin vot 

Camera 

Deputaților 

file://///193.226.121.30/../../oficiale/index/act/204899%2316288005
file://///193.226.121.30/../../oficiale/index/act/204899%2316288005
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat Autorul amendamentului 
 

Motivarea 
1. Motivarea admiterii 

2. Motivarea respingerii 

Camera 

Decizională 

economie/salariat.” 

 

Dep.Ovidiu Sitterli-P.N.L. 

 

2.  

 

72. valoarea-prag reprezintă 

cuantumul minim al creanţei, pentru 

a putea fi introdusă cererea de 

deschidere a procedurii de 

insolvenţă. Valoarea-prag este de 

40.000 lei atât pentru creditori, cât şi 

pentru debitori, inclusiv pentru 

cererile formulate de lichidatorul 

numit în procedura de lichidare 

prevăzută de, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru 

creanţe de altă natură decât cele 

salariale, iar pentru salariaţi este de 

6 salarii medii brute pe economie/ 

salariat. Când cererea de 

deschidere a procedurii de 

insolvenţă este introdusă de 

debitor, cuantumul creanţelor 

bugetare trebuie să fie mai mic de 

50% din totalul declarat al 

creanţelor debitorului. 

1. La articolul I punctul 

1, articolul 5 alineatul (1), 

punctul 72 va avea 

următorul cuprins: 

 

„72. valoarea-prag reprezintă 

cuantumul minim al creanţei, 

pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a 

procedurii de insolvenţă. 

Valoarea-prag este de 40.000 

lei atât pentru creditori, cât şi 

pentru debitori, inclusiv 

pentru cererile formulate de 

lichidatorul numit în 

procedura de lichidare 

prevăzută de Legea 

nr.31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, pentru creanţe de 

altă natură decât cele 

salariale, iar pentru salariaţi 

este de 6 salarii medii brute 

pe economie/salariat.” 

 

 

 

 

„72. valoarea-prag reprezintă 

cuantumul minim al creanţei, 

pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a 

procedurii de insolvenţă. 

Valoarea-prag este de 52.000 

lei atât pentru creditori, cât şi 

pentru debitori, inclusiv pentru 

cererile formulate de 

lichidatorul numit în procedura 

de lichidare prevăzută de 

Legea nr.31/1990, republicată, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru creanţe de 

altă natură decât cele salariale, 

iar pentru salariaţi este de 6 

salarii medii brute pe 

economie/salariat.” 

Dep.Andi – Gabriel Grosaru - 

Minorități 

  

3. 14. La articolul 143, alineatele (1) 4. La articolul I punctul 

14, articolul 143, alineatul 

 

 

1. 

2. Prin vot 

Camera 

Deputaților 
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat Autorul amendamentului 
 

Motivarea 
1. Motivarea admiterii 

2. Motivarea respingerii 

Camera 

Decizională 

şi (3) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 

֦Art. 143. - (1) Dacă debitorul nu se 

conformează planului sau se 

acumulează noi datorii către 

creditorii din cadrul procedurii de 

insolvenţă, oricare dintre creditori 

sau administratorul judiciar poate 

solicita oricând judecătorului-sindic 

să dispună intrarea în faliment a 

debitorului. Cererea se judecă de 

urgenţă şi cu precădere, în termen de 

30 de zile de la înregistrarea acesteia 

la dosarul cauzei. Cererea va fi 

respinsă de către judecătorul-sindic 

în situaţia în care creanţa nu este 

datorată, este achitată sau debitorul 

încheie o convenţie de plată cu acest 

creditor. Pentru datoriile acumulate 

în perioada procedurii de insolvenţă 

care au vechime mai mare de 60 de 

zile se poate începe executarea silită. 

(1) va avea următorul 

cuprins: 

 

„(1) Dacă debitorul nu se 

conformează planului sau se 

acumulează noi datorii către 

creditorii din cadrul 

procedurii de insolvenţă, 

oricare dintre creditori sau 

administratorul judiciar poate 

solicita oricând judecătorului-

sindic să dispună intrarea în 

faliment a debitorului. 

Cererea se judecă de urgenţă 

şi cu precădere, în termen de 

30 de zile de la înregistrarea 

acesteia la dosarul cauzei. 

Cererea va fi respinsă de către 

judecătorul-sindic în situaţia 

în care creanţa nu este 

datorată, este achitată sau 

debitorul încheie o convenţie 

de plată cu acest creditor. 

Pentru datoriile acumulate în 

perioada procedurii de 

insolvenţă care au vechime 

mai mare de 60 de zile se 

poate începe executarea silită, 

în cadrul procedurii de 

insolvenţă, de către 

 

 

 

 

(1) Dacă debitorul nu se 

conformează planului sau se 

acumulează noi datorii către 

creditorii din cadrul procedurii 

de insolvenţă, oricare dintre 

creditori sau administratorul 

judiciar poate solicita oricând 

judecătorului-sindic să dispună 

intrarea în faliment a 

debitorului. Cererea se judecă 

de urgenţă şi cu precădere, în 

termen de 30 de zile de la 

înregistrarea acesteia la dosarul 

cauzei. Cererea va fi respinsă 

de către judecătorul-sindic în 

situaţia în care creanţa nu este 

datorată, este achitată sau 

debitorul încheie o convenţie 

de plată cu acest creditor. 

Pentru datoriile acumulate în 

perioada procedurii de 

insolvență care au vechime 

mai mare de 60 de zile se 

poate începe executarea silită 

în cadrul procedurii 

insolvenței de către 

practicianul în insolvență. 
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat Autorul amendamentului 
 

Motivarea 
1. Motivarea admiterii 

2. Motivarea respingerii 

Camera 

Decizională 

practicianul în insolvenţă.” 

 

Competența judecării 

contestațiilor la executare 

revine judecătorului sindic. 

 

Autor: Deputat Grosaru Andi-

Gabriel – Miniorități 

 

4. ֦Art. 143. - (1) Dacă debitorul 

nu se conformează planului sau 

se acumulează noi datorii către 

creditorii din cadrul procedurii 

de insolvenţă, oricare dintre 

creditori sau administratorul 

judiciar poate solicita oricând 

judecătorului-sindic să dispună 

intrarea în faliment a 

debitorului. Cererea se judecă 

de urgenţă şi cu precădere, în 

termen de 30 de zile de la 

înregistrarea acesteia la dosarul 

cauzei. Cererea va fi respinsă 

de către judecătorul-sindic în 

situaţia în care creanţa nu este 

datorată, este achitată sau 

debitorul încheie o convenţie 

de plată cu acest creditor. 

„(1) Dacă debitorul nu se 

conformează planului sau 

se acumulează noi datorii 

către creditorii din cadrul 

procedurii de insolvenţă, 

oricare dintre creditori 

sau administratorul 

judiciar poate solicita 

oricând judecătorului-

sindic să dispună intrarea 

în faliment a debitorului. 

Cererea se judecă de 

urgenţă şi cu precădere, 

în termen de 30 de zile de 

la înregistrarea acesteia la 

dosarul cauzei. Cererea 

va fi respinsă de către 

judecătorul-sindic în 

situaţia în care creanţa nu 

(1) Dacă debitorul nu se 

conformează planului sau se 

acumulează noi datorii către 

creditorii din cadrul procedurii 

de insolvenţă, oricare dintre 

creditori sau administratorul 

judiciar poate solicita oricând 

judecătorului-sindic să dispună 

intrarea în faliment a 

debitorului. Cererea se judecă 

de urgenţă şi cu precădere, în 

termen de 30 de zile de la 

înregistrarea acesteia la dosarul 

cauzei. Cererea va fi respinsă 

de către judecătorul-sindic în 

situaţia în care creanţa nu este 

datorată, este achitată sau 

debitorul încheie o convenţie 

de plată cu acest creditor. 

Pentru datoriile acumulate în 

perioada procedurii de 

insolvență care au vechime 

mai mare de 60 de zile se 

poate începe executarea silită 

1. 

2. Prin vot 

Camera 

Deputaților 
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat Autorul amendamentului 
 

Motivarea 
1. Motivarea admiterii 

2. Motivarea respingerii 

Camera 

Decizională 

Pentru datoriile acumulate în 

perioada procedurii de 

insolvenţă care au vechime mai 

mare de 60 de zile se poate 

începe executarea silită. 

este datorată, este 

achitată sau debitorul 

încheie o convenţie de 

plată cu acest creditor. 

Pentru datoriile 

acumulate în perioada 

procedurii de insolvenţă 

care au vechime mai 

mare de 60 de zile se 

poate începe executarea 

silită, în cadrul procedurii 

de insolvenţă, de către 

practicianul în 

insolvenţă.” 

în cadrul procedurii 

insolvenței de către 

practicianul în insolvență. 

Competența judecării 

contestațiilor la executare 

revine judecătorului sindic. 

 

Autor: Deputat Grosaru Andi-

Gabriel – Miniorități 

 

5. 2. După articolul 264 se introduce 

un nou articol, articolul 2641, cu 

următorul cuprins:  
Art. 2641. - Cesiunea creanţelor 

bugetare 

(4) Dacă cesionarul nu plăteşte 

creditorului bugetar, la termenele 

prevăzute în contract, preţul 

cesiunii, contractul de cesiune 

reprezintă titlu executoriu pentru 

creditorul bugetar, iar creanţa 

acestuia este o creanţă bugetară ce 

 La articolul VII punctul 2,   

alineatul (4) al articolului 

2641, se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

 

(4) În situația în care plata 

prețului cesiunii nu se face la 

scadență, se datorează accesorii 

potrivit prezentului cod, 

prevăzute în contractul de 

cesiune.  

 

Autor: Dep.Ovidiu Sitterli-

1. 

2. Prin vot 

Camera 

Deputaților 
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat Autorul amendamentului 
 

Motivarea 
1. Motivarea admiterii 

2. Motivarea respingerii 

Camera 

Decizională 

poate fi recuperată potrivit 

prezentului cod. 
P.N.L. 

 

6.   La articolul VII punctul 2,  

după alineatul (3), se 

introduce un nou alineat, 

alin. (31) la articolului 2641, 

cu  următorul cuprins:  

(31) Cesionarul creanței 

bugetare preia, ca urmare a 

cesiunii de creanță, toate 

drepturile și garanțiile 

creditorului bugetar. 

 

Autor – Dep. Ioan Cupșa - 

PNL 
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