
 

 

 
 

Legea nr. 85 din 25 iunie 2014  
privind procedurile de prevenire  
a insolvenţei şi de insolvenţă1) 

 
 

cu modificările și completările aduse prin: 
 

 Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modifi-
carea şi completarea unor acte normative; 

 Decizia ICCJ nr. 11/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de 
Apel Alba Iulia - Secţia a II-a civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile 
cu privire la modul de interpretare a art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul de a lămuri dacă administratorul/ 
lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanţe bugetare constatate prin titluri 
executorii, contestate în termen legal, şi care sunt limitele acestei verificări, având 
în vedere şi faptul că aceste creanţe sunt constatate printr-un act fiscal emis în 
regim de putere publică; 

 Legea nr. 62/2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;  

 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. 

                                                            
1) Publicată în M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014. 
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Titlul preliminar 

Capitolul I. Domeniul de reglementare 

Art. 1. Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insol-
venţei. 

Art. 2. Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acope-
rirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a 
activităţii acestuia. 

Notă: 
 Regimul juridic al incidentelor de plată este reglementat de Regulamentul BNR nr. 1/2012 

(M. Of. nr. 49 din 20 ianuarie 2012). 

Art. 3. (1) Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel 
cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii 
liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce 
priveşte regimul insolvenţei lor. 

(2) Procedura prevăzută de prezenta lege se aplică şi regiilor autonome. 
(3) Procedura prevăzută de prezenta lege nu este aplicabilă unităţilor şi instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţilor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guver-
nului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modi-
ficări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Note: 
 În prezent, procedura insolvenţei se aplică şi regiilor autonome, însă, conform art. 343 din 

Legea nr. 85/2014, procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân 
supuse legii aplicabile anterior acestei date. 

 S-a arătat (C.B. Nasz, în R. Bufan ş.a., Tratat practic de insolvenţă, Ed. Hamangiu, București, 
2014, p. 204) că, în cazul încetării plăţilor la nivelul unei sucursale sau al unui alt sediu 
secundar, procedura colectivă poate fi deschisă numai împotriva societăţii fondatoare, căreia îi 
revin, de altfel, toate obligaţiile acestui dezmembrământ. 

 Potrivit art. 1 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 85/2006, putea face obiectul procedurii insolvenţei 
orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi economice. În prezent, proce-
dura insolvenţei este aplicabilă profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi de art. 3 C.civ. De 
asemenea, potrivit art. 8 din Legea nr. 71/2011, prin noţiunea de „profesionist” se au în vedere 
categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane 
autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale.  

 În cazul persoanelor fizice autorizate, având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) lit. a) din 
Legea nr. 85/2014, se aplică procedura simplificată a insolvenţei.  

 Jurisprudență relevantă: 
Cerere de deschidere a procedurii insolvenței față de o fundație. Condiții. O fundaţie organizată 
în condiţiile O.G. nr. 26/2000 poate fi subiectul unei proceduri de insolvenţă doar dacă desfăşoară 
astfel de activităţi economice cu caracter accesoriu obiectului principal de activitate şi doar dacă 
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pasivul faţă de creditorii săi este născut din derularea unor astfel de activităţi. Aceasta este singura 
modalitate în care o fundaţie poate fi inclusă în noţiunea de „profesionist” în scopul de a fi supusă 
procedurii de insolvenţă. Procedura insolvenţei se adresează doar profesioniştilor, respectiv oricăror 
persoane care exploatează o întreprindere în sensul definit de dispoziţiile legale anterior citate, 
indiferent că acestea sunt persoane juridice sau persoane fizice autorizate în condiţiile prevăzute de 
dispoziţiile legale [C.A. Cluj, s. a II-a civ., dec. nr. 1202 din 22 septembrie 2015, în BJ C.A. Cluj 2015, 
III (com), p. 51]. 

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procedurilor  
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Definiţii 

Secţiunea 1. Principii 

Art. 4. Prevederile prezentei legi se bazează pe următoarele principii: 
1. maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor; 
2. acordarea unei şanse debitorilor de redresare eficientă şi efectivă a afacerii, fie prin 

intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei, fie prin procedura de reorganizare 
judiciară; 

3. asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comuni-
care şi derulare a procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi 
imparţială, cu un minim de costuri; 

4. asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang; 
5. asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură; 
6. recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de priori-

tate a creanţelor, având la bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile; 
7. limitarea riscului de credit şi a riscului sistemic asociat tranzacţiilor cu instrumente 

financiare derivate prin recunoaşterea compensării cu exigibilitate imediată în cazul 
insolvenţei sau al unei proceduri de prevenire a insolvenţei unui cocontractant, având ca 
efect reducerea riscului de credit la o sumă netă datorată între părţi sau chiar la zero 
atunci când, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garanţii financiare; 

8. asigurarea accesului la surse de finanţare în procedurile de prevenire a insolvenţei, 
în perioada de observaţie şi de reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru prote-
jarea acestor creanţe; 

9. fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, 
cu asigurarea unui tratament egal între creditorii de acelaşi rang, a recunoaşterii priorită-
ţilor comparative şi a acceptării unei decizii a majorităţii, urmând să se ofere celorlalţi 
creditori plăţi egale sau mai mari decât ar primi în faliment; 

10. favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenţei, a negocierii/renegocierii 
amiabile a creanţelor şi a încheierii unui concordat preventiv; 

11. valorificarea în timp util şi într-o manieră cât mai eficientă a activelor; 
12. în cazul grupului de societăţi, coordonarea procedurilor de insolvenţă, în scopul 

abordării integrate a acestora; 
13. administrarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă de către 

practicieni în insolvenţă şi desfăşurarea acestora sub controlul instanţei de judecată. 
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Secţiunea a 2-a. Definiţii 

Art. 5. (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile au următoarele semnificaţii: 
1. acord de compensare bilaterală (netting) reprezintă: 
a) orice acord master de netting - orice înţelegere sau clauză în cadrul unui contract 

financiar calificat dintre două părţi, prin care se prevede un netting al unor plăţi ori o 
îndeplinire a unor obligaţii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultând 
din sau având legătură cu unul ori mai multe contracte financiare calificate; 

b) orice acord master - master de netting - orice acord master de netting între două 
părţi, prin care se prevede netting-ul între două sau mai multe acorduri master de netting; 

c) orice înţelegere de garantare subsecventă ori în legătură cu unul sau mai multe 
acorduri master de netting; 

2. activităţi curente reprezintă acele activităţi de producţie, comerţ sau prestări de 
servicii şi operaţiuni financiare, propuse a fi efectuate de debitor în perioada de obser-
vaţie şi în perioada de reorganizare, în cursul normal al activităţii sale, cum ar fi: 

a) continuarea activităţilor contractate şi încheierea de noi contracte, conform obiec-
tului de activitate; 

b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora; 
c) asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente; 
3. *** Abrogat prin Legea nr. 312/2015. 
4. administrator special este persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea 

generală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor debitorului, împuternicită să le reprezinte 
interesele în procedură şi, atunci când debitorului i se permite să îşi administreze activi-
tatea, să efectueze, în numele şi pe contul acestuia, actele de administrare necesare; 

5. averea debitorului reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale, 
inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei, care pot face obiectul executării 
silite potrivit Codului de procedură civilă; 

6. Buletinul procedurilor de insolvenţă, denumit în continuare BPI, este publicaţia 
editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care are drept scop publicarea cita-
ţiilor, convocărilor, notificărilor şi comunicărilor actelor de procedură efectuate de instan-
ţele judecătoreşti, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar după deschiderea procedurii 
de insolvenţă prevăzute de prezenta lege, precum şi a altor acte care, potrivit legii, 
trebuie publicate; 

7. centrul principalelor interese ale debitorului, în situaţia procedurii de insolvenţă 
cu element de extraneitate, este, până la proba contrarie, după caz: 

a) sediul social al persoanei juridice; 
b) sediul profesional al persoanei fizice care exercită o activitate economică sau o 

profesie independentă; 
c) domiciliul persoanei fizice care nu exercită o activitate economică sau o profesie 

independentă; 
8. cererea comună de deschidere a procedurii insolvenţei este cererea formulată 

de debitor sau creditor, având drept scop deschiderea procedurii insolvenţei în mod 
concomitent împotriva a 2 sau a mai multor membri ai grupului de societăţi, în cadrul unor 
dosare separate, repartizate spre soluţionare aceluiaşi judecător-sindic; 
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9. controlul este capacitatea de a determina sau influenţa în mod dominant, direct ori 
indirect, politica financiară şi operaţională a unei societăţi sau deciziile la nivelul organelor 
societare. O persoană va fi considerată ca deţinând controlul atunci când: 

a) deţine în mod direct sau indirect o participaţie calificată de cel puţin 40% din 
drepturile de vot ale respectivei societăţi şi niciun alt asociat sau acţionar nu deţine în 
mod direct ori indirect un procentaj superior al drepturilor de vot; 

b) deţine în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în adunarea gene-
rală a societăţii respective; 

c) în calitate de asociat sau acţionar al respectivei societăţi dispune de puterea de a 
numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau 
supraveghere; 

10. consumator captiv este consumatorul care, din considerente tehnice, econo-
mice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 

11. contractul financiar calificat este: 
a) orice contract având ca obiect operaţiuni cu instrumente financiare derivate; 
b) orice acord repo şi acord reverse repo; 
c) orice contract buy-sellback şi sell-buyback; precum şi 
d) orice contract având ca obiect operaţiuni de împrumut de valori mobiliare, realizate 

pe pieţele reglementate, pieţele asimilate sau pieţele la buna înţelegere, astfel cum 
sunt acestea reglementate; 

12. contract de compensare bilaterală reprezintă oricare dintre următoarele: 
A. orice contract sau clauză cuprinsă într-un contract încheiat între instituţia de 

credit debitoare şi orice altă entitate, inclusiv persoane fizice, având ca obiect opera-
ţiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pieţele reglementate, pieţele asimi-
late ori pe pieţele la buna înţelegere, prin care se stipulează compensarea unor 
obligaţii de plată sau obligaţii de a face, prezente ori viitoare, decurgând din sau având 
legătură cu unul ori mai multe astfel de contracte, inclusiv orice garanţie accesorie ori 
având legătură cu acestea; sau 

B. orice contract sau clauză, de natura celor prevăzute la lit. A, prin care se stipu-
lează compensarea unor obligaţii de plată sau obligaţii de a face, prezente ori viitoare, 
decurgând din unul sau mai multe contracte de compensare bilaterală, inclusiv orice 
garanţie accesorie ori având legătură cu acestea, în temeiul cărora compensarea bilate-
rală contractuală se poate realiza prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi: 

a) stingerea şi/sau devansarea scadenţei oricărei obligaţii de plată ori obligaţii de a 
face decurgând din unul sau mai multe contracte din categoria celor prevăzute mai sus; 

b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piaţă, valori de 
lichidare ori valori de înlocuire a oricărei obligaţii care a fost stinsă sau a cărei 
scadenţă a fost devansată potrivit prevederilor lit. a); 

c) conversia într-o singură monedă a oricărei valori calculate potrivit prevederilor 
lit. b); 

d) compensarea, până la obţinerea unei sume nete, a oricăror valori calculate 
potrivit prevederilor lit. b), aşa cum au fost convertite potrivit prevederilor lit. c); 

e) lichidarea bunurilor şi drepturilor din averea instituţiei de credit debitoare; 


