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AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii 

legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, transmis 

cu adresa nr. Pl-x 435 din 15 octombrie 2012, înregistrată sub nr. 4c/11840/2012, 

respectiv nr.21/209 din 15 octombrie 2012. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare.  

 
 
               PREŞEDINTE,                                           PREŞEDINTE,   
            Eugen NCOLICEA                                     Gheorghe ŞIMON                                        
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                                                  RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.85/2006 

privind procedura insolvenţei  
 
 
  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi au 
fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, transmisă cu adresa nr. Pl-x 435 din 15 
octombrie 2012, înregistrată sub nr. 4c/11/840/2012, respectiv nr. 21/209 din 15 
octombrie 2012.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale               
art. 92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins în şedinţa din               
9 octombrie 2012.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă menţionată mai 
sus, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 577 din 18 iulie 2012.  

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 11402 din 16 
noiembrie 2017, nu susţine adoptarea propunerii legislative.   

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei  supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare  modificarea Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vigoare la data elaborării iniţiativei legislative, în vederea reducerii termenelor 
procedurii insolvenţei, având în vedere că, în unele cazuri, se poate ajunge până la 4 ani, 
această prelungire excesivă a procedurilor putând constitui un obstacol economic care 
afectează operatorii economici. 
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În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe 
separate.  

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a 
examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 3 februarie 2015.  

La lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a 
participat, în calitate de invitat, din partea Uniunii Naţionale a Practicienilor în 
Insolvenţă din România, domnul Arin Octav Stănescu – preşedinte.    

Din numărul total de 26 membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au participat la dezbateri 23 deputaţi. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat această iniţiativă 
legislativă în şedinţa din  19  martie 2018.  

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii 
conform listei de prezenţă. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementărilor, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
  PREŞEDINTE,                                                      PREŞEDINTE, 
                                                                                                                                              

              Eugen NICOLICEA                                             Gheorghe ŞIMON                                
 
 

 
 
      SECRETAR,                                                              SECRETAR, 
Costel Neculai DUNAVA                                       George-Gabriel VIŞAN 
 
 
 
 
 
               
 Consilier parlamentar, Florica Manole                                                                                             Şef serviciu Graziella Segărceanu                                           
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