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Legea nr. 85/2006  
privind procedura insolvenţei

publicată în 
 M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006

cu modiicările şi completările aduse prin:
 O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă 

(M. Of. nr. 944 din 22 noiembrie 2006), aprobată cu modiicări prin Legea nr. 
254/2007 (M. Of. nr. 507 din 30 iulie 2007);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1137/2007 referitoare la excepţia de ne-
consti tuţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insol venţei, ale art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 
privind valoriicarea unor active ale statului şi ale art. II pct. 2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 43/2005 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri privind privatizarea 
Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic „Sidex” S.A. Galaţi şi a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valoriicarea unor active ale statului 
(M. Of. nr. 31 din 15 ianuarie 2008);

 O.U.G. nr. 173/2008 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei (M. Of. nr. 792 din 26 noiembrie 2008);

 Legea nr. 277/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 173/2008 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind pro-
cedura insolvenţei şi pentru modiicarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 
privind taxele judiciare de timbru (M. Of. nr. 486 din 14 iulie 2009);

 Legea nr. 25/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei (M. Of. nr. 145 din 5 martie 2010);

 Legea nr. 169/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei (M. Of. nr. 505 din 21 iulie 2010);

 Legea nr. 177/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă 
şi a Codului de procedură penală al României (M. Of. nr. 672 din 4 octombrie 
2010);

 Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012);

 Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012), în vigoare de la data de  
1 februarie 2014, conform art. 247;

 Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modiicarea şi completarea unor acte 
normative care cuprind dispoziţii procesual penale (publicată în M. Of. nr. 515 
din 14 august 2013), în vigoare de la 1 februarie 2014, potrivit art. 104.

Denumirile marginale ale articolelor din Legea nr. 85/2006 nu există în versiunea 
oicială a textului publicat în Monitorul Oicial; ele au fost introduse de către colegiul 
de redacţie, pentru a se facilita căutarea în lege.
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Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. [Domeniul de aplicare] Procedura generală prevăzută de pre-
zenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori alaţi în stare de 
insol ven ţă sau de insolvenţă iminentă, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (2)  
lit. c) şi d): 

1. societăţile comerciale;[1] 
2. societăţile cooperative;
3. organizaţiile cooperatiste;
4. societăţile agricole;
5. grupurile de interes economic;
6. orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi acti-

vităţi economice.
(2) Procedura simpliicată prevăzută de prezenta lege se aplică de bito-

rilor alaţi în stare de insolvenţă, care se încadrează în una dintre urmă-
toarele categorii:

a) comercianţi, persoane izice, acţionând individual;
b) asociaţii familiale;
c)[2] debitorii care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) şi înde-

plinesc una dintre următoarele condiţii:
1. nu deţin nici un bun în patrimoniul lor;
2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot i găsite;
3. administratorul nu poate i găsit;
4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul co-

merţului;
d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), care nu 

au prezentat documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) şi h) în ter-
menul prevăzut de lege;

e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;
f) debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare 

în faliment sau care nu sunt îndreptăţiţi să beneicieze de procedura de 
reorganizare judiciară prevăzută de prezenta lege.

Art. 2. [Scopul legii] Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri 
colective pentru acoperirea pasivului debitorului alat în insolvenţă.

Art. 3. [Deinirea unor termeni sau expresii] În înţelesul prezentei 
legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semniicaţii: 

[1] Potrivit art. 77 din Legea nr. 76/2012, „Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte 
normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale ori la «so-
cietatea comercială/societăţile comerciale», după caz, trimiterea se consideră a i făcută 
la Legea societăţilor nr. 31/1990 ori, după caz, la «societatea/societăţile reglementată/re-
glementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modiicările şi completările ulterioare»”.

[2]  Partea introductivă a lit. c) şi lit. d) de la alin. (2) al art. 1 sunt reproduse astfel cum 
au fost modiicate prin art. I pct. 1 din Legea nr. 277/2009.

Art. 1-3



Legea nr. 85/2006  •  4

1.[1] insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se carac -
terizează prin insuicienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata dato-
riilor certe, lichide şi exigibile:

a)[2] insolvenţa este prezumată ca iind vădită atunci când debitorul, 
după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; 
pre zumţia este relativă;

b)  insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu 
va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile 
băneşti disponibile la data scadenţei;

2. averea debitorului reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale 
pa trimoniale – inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei –, 
care pot face obiectul executării silite, în condiţiile reglementate de Codul 
de pro ce dură civilă;

3. procedura colectivă este procedura în care creditorii recunoscuţi 
parti cipă împreună la urmărirea şi recuperarea creanţelor lor, în modalităţile 
pre văzute de prezenta lege;

4. data deschiderii procedurii reprezintă:
a) în cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronunţării 

încheierii prevăzute la art. 32 alin. (1);
b) în cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronunţării 

sentinţei judecătorului-sindic, prevăzută la art. 33 alin. (4) sau (6);
5.[3] debitorul este persoana izică sau persoana juridică de drept privat, 

care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 1 şi care este în 
stare de insolvenţă;

6.[4] prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei 
se înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului 
este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile. Creditorii, inclusiv 
cei bugetari, vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în 
cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, su-
ma datorată acestora va depăşi suma prevăzută la pct. 12; 

7. prin creditor se înţelege persoana izică sau juridică ce deţine un 
drept de creanţă asupra averii debitorului şi care a solicitat, în mod expres, 
instanţei să îi ie înregistrată creanţa în tabelul deinitiv de creanţe sau în 
tabelul deinitiv consolidat de creanţe şi care poate face dovada creanţei sale 
faţă de patrimoniul debitorului, în condiţiile prezentei legi. Au calitatea de 
creditor, fără a depune personal declaraţiile de creanţă, salariaţii debito rului;

[1]  Pct. 1 de la art. 3 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 1 liniuţa a 
doua din Legea nr. 277/2009.

[2]  Lit. a) de la pct. 1 al art. 3 este reprodusă astfel cum a fost modiicată prin art. I  
pct. 1 din Legea nr. 169/2010. 

[3]  Pct. 5 de la art. 3 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 1 liniuţa a 
doua din Legea nr. 277/2009. 

[4]  Pct. 6 de la art. 3 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 2 din 
Legea nr. 169/2010. 

Art. 3
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8.[1] creditorul îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei este acel 
creditor care a formulat şi căruia i-a fost admisă, total sau în parte, o cerere 
de înregistrare a creanţei sale pe tabelele de creanţe contra debitorului 
întoc mite în procedură şi care are dreptul de a participa şi de a vota în 
adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciară 
admis de judecătorul-sindic, de a i desemnat în calitate de membru al 
comitetului credi torilor, de a participa la distribuţiile de fonduri rezultate din 
reorganizarea judiciară a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, 
de a i informat ori notiicat cu privire la desfăşurarea procedurii şi de a par-
ticipa la orice altă procedură reglementată de prezenta lege. Au calitatea 
de creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei, fără a depune 
personal declaraţiile de creanţă, salariaţii debitorului;

9. creanţele garantate sunt creanţele persoanelor care beneiciază de o 
garanţie reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă 
acesta este debitor principal sau terţ garantat faţă de persoanele bene-
iciare ale garanţiilor reale;

10. creanţele salariale sunt creanţele ce izvorăsc din raporturi de mun-
că între debitor şi angajaţii acestuia. Aceste creanţe sunt înregistrate din 
oiciu în tabelul de creanţe de către administratorul judiciar/lichidator;

11. creanţele bugetare reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, 
contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora;

12.[2] valoare-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a 
putea i introdusă cererea creditorului. Acesta este de 45.000 lei, iar pentru 
salariaţi, de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat;

R.I.L. Prin Decizia nr. 5/2013 (publicată în M. Of. nr. 280 din 17 mai 2013), 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în 
interesul legii, a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a stabilit că:
„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) şi (5) 
şi art. 149 din Legea nr. 85/2006 raportat la art. 725 alin. (1) şi (4) din Codul de 
procedură civilă (1865 – s.n.) cu referire la efectele modiicării pe cale legislativă 
a valorii prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, stabileşte că ju-
decătorul sindic va analiza îndeplinirea condiţiei referitoare la existenţa creanţei 
în cuantumul prevăzut de lege prin raportare la momentul introducerii cererii 

de deschidere a procedurii”. 

13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituite 
garanţii faţă de patrimoniul debitorului şi care nu au privilegii însoţite de 
drep   turi de retenţie, ale căror creanţe sunt curente la data deschiderii pro-
cedurii, precum şi creanţe noi, aferente activităţilor curente în perioada de 
observaţie;

[1]  Pct. 8 de la art. 3 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 1 liniuţa a 
doua din Legea nr. 277/2009.

[2]  Pct. 12 de la art. 3 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 2 din 
Legea nr. 169/2010. 

Art. 3
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14. activităţile curente reprezintă acele fapte de comerţ şi operaţiuni 
inan ciare propuse a i efectuate de debitor în perioada de observaţie, în 
cursul normal al comerţului său, cum ar i:

a) continuarea activităţilor contractate, conform obiectului de activitate;
b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora;
c) asigurarea inanţării capitalului de lucru în limite curente;
15. perioada de observaţie este perioada cuprinsă între data deschiderii 

procedurii şi data conirmării planului sau, după caz, a intrării în faliment;
16. tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele născute 

înain te de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub condiţie sau 
în litigiu, acceptate de către administratorul judiciar în urma veriicării aces-
tora. În tabel vor i menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi 
suma acceptată şi rangul de preferinţă. În cazul procedurii simpliicate, în 
acest tabel se vor înregistra şi creanţele născute după deschiderea proce-
du rii şi până la momentul intrării în faliment;

17. prin tabel deinitiv de creanţe se înţelege tabelul care cuprinde toate 
creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate 
în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii în con-
formitate cu prevederile art. 73, precum şi creanţele admise în urma solu-
ţionării contestaţiilor. În acest tabel se arată suma solicitată, suma admisă 
şi rangul de prioritate a creanţei;

18. tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
des  chiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimen-
tului, acceptate de către lichidator în urma veriicării acestora. În tabel vor 
i men ţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată 
şi rangul de preferinţă;

19. tabelul deinitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanţelor ce igu-
rează ca admise în tabelul deinitiv de creanţe şi cele din tabelul suplimentar 
necontestate, precum şi cele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor la 
tabelul suplimentar. În situaţia în care s-a dispus intrarea în faliment după 
conirmarea unui plan de reorganizare, urmează a se întocmi o variantă 
actualizată a tabelului deinitiv consolidat, în concordanţă cu programul de 
plată a creanţelor, cuprins în planul de reorganizare, şi cu deducerea su-
melor achitate pe parcursul desfăşurării acestuia;

20. reorganizarea judiciară este procedura ce se aplică debitorului, per-
soană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului 
de plată a creanţelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, 
apro  barea, implementarea şi respectarea unui plan, numit plan de reorga-
nizare, care poate să prevadă, împreună sau separat:

a) restructurarea operaţională şi/sau inanciară a debitorului;
b) restructurarea corporativă prin modiicarea structurii de capital 

social;
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c) restrângerea activităţii prin lichidarea unor bunuri din averea debi-
torului;

21. categoria de creanţe defavorizate este prezumată a i categoria de 
creanţe pentru care planul de reorganizare prevede cel puţin una dintre 
modiicările următoare pentru oricare dintre creanţele categoriei respective:

a) o reducere a cuantumului creanţei;
b) o reducere a garanţiilor sau a altor accesorii, cum ar i reeşalonarea 

plăţilor în defavoarea creditorului;
c) valoarea actualizată cu dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a 

României, dacă nu este stabilit altfel prin contractul privind creanţa res-
pectivă sau prin legi speciale, este mai mică decât valoarea la care a fost 
înscrisă în tabelul deinitiv de creanţe;

22. prin program de plată a creanţelor se înţelege tabelul de creanţe 
men ţionat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe 
care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabe lul 
deinitiv de creanţe şi la luxurile de numerar aferente planului de reor ga-
nizare, şi care cuprinde:

a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului deinitiv de 
creanţe pe care debitorul se obligă să le plătească acestora;

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume;
23. prin procedura falimentului se înţelege procedura de insolvenţă con-

cursuală colectivă şi egalitară care se aplică debitorului în vederea lichi dării 
averii acestuia pentru acoperirea pasivului, iind urmată de radierea de-
bitorului din registrul în care este înmatriculat;

24. procedura generală reprezintă procedura prevăzută de prezenta 
lege, prin care un debitor care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 
alin. (1), fără a le îndeplini simultan şi pe cele de la art. 1 alin. (2), intră, 
după pe rioa da de observaţie, succesiv, în procedura de reorganizare judi-
ciară şi în pro cedura falimentului sau, separat, numai în reorganizare judi-
ciară ori doar în procedura falimentului;

25.[1] procedura simpliicată reprezintă procedura prevăzută de prezenta 
lege, prin care debitorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 
alin. (2) intră direct în procedura falimentului, ie odată cu deschiderea 
procedurii insolvenţei, ie după o perioadă de observaţie de maximum 50 
de zile, perioadă în care vor i analizate elementele prevăzute la art. 1  
alin. (2) lit. c) şi d);

26.[2] administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea 
generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului, persoană juridică, împuternicit 
să efectueze în numele şi pe contul acestuia actele de administrare ne-
cesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să îşi 

[1]  Pct. 25 de la art. 3 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 2 din 
Legea nr. 169/2010.

[2]  Pct. 26 de la art. 3 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 2 din 
Legea nr. 169/2010. 
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admi nistreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură pe 
perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea 
generală a acţio na rilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice va i 
convocată de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea 
administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la deschiderea 
procedurii sau, după caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-şi admi-
nistra averea. Adunarea generală va i prezidată de administratorul judi-
ciar sau de lichidator, după caz. Dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor 
con vocată conform prezentului punct nu desemnează un administrator 
spe cial, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu 
a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociaţii/acţionarii sunt decăzuţi din 
drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin admi-
nistrator special. Dacă un administrator special nu a fost desemnat, pentru 
soluţionarea acţiunilor prevăzute la art. 46 şi a celor reglementate de 
art. 79 şi 80, debitorul va i reprezentat de un curator special desemnat 
dintre organele de conducere statutare alate în exerciţiul funcţiunii la 
data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de către judecătorul-
sindic în camera de consiliu şi fără citarea părţilor. În cazul în care ulterior 
adunarea asociaţilor/acţionarilor alege un administrator special, acesta va 
prelua procedura în stadiul în care se găseşte la data desemnării;

27.[1] administratorul judiciar este persoana izică sau juridică compa-
tibilă, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să 
exercite atri buţiile prevăzute la art. 20 în perioada de observaţie şi pe du-
rata proce durii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va 
trebui să îndeplinească condiţiile prevăzute mai sus;

28. lichidatorul este persoana izică sau juridică, practician în insolvenţă, 
autorizat în condiţiile legii, desemnată să conducă activitatea debitorului şi 
să exercite atribuţiile prevăzute la art. 25 în cadrul procedurii falimentului, 
atât în procedura generală, cât şi în cea simpliicată;

29.[2] Buletinul procedurilor de insolvenţă este publicaţia editată de 
Oiciul Naţional al Registrului Comerţului, care are drept scop publicarea 
citaţiilor, convocărilor, notiicărilor şi comunicărilor actelor de procedură 
efectuate de instanţele judecătoreşti, administratorul judiciar/lichidator 
după deschiderea procedurii de insolvenţă prevăzute de prezenta lege;

30.[3] mandatul administratorilor statutari încetează de la data ridicării 
dreptului de administrare sau de la data desemnării administratorului spe-
cial. Mandatul administratorului special se limitează la reprezentarea inte-

[1]  Pct. 27 de la art. 3 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 1 liniuţa 
a doua din Legea nr. 277/2009.

[2]  Pct. 29 de la art. 3 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 1 liniuţa 
a doua din Legea nr. 277/2009.

[3]  Pct. 30 de la art. 3 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 1 liniuţa 
a doua din Legea nr. 277/2009.
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reselor acţionarilor/asociaţilor de la data ridicării dreptului de administrare. 
Încetarea mandatului impune obligaţia predării gestiunii.

31. prin contract inanciar caliicat se înţelege orice contract având ca 
obiect operaţiuni cu instrumente inanciare derivate realizate pe pieţele 
regle mentate, pieţele asimilate sau pieţele la buna înţelegere, astfel cum 
sunt acestea reglementate;

32. prin consumator captiv se înţelege consumatorul care, din conside-
rente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul;

33. operaţiunea de compensare bilaterală (netting) presupune reali-
zarea, în legătură cu unul sau mai multe contracte inanciare caliicate, a 
uneia sau a mai multora dintre următoarele operaţiuni:

a) încetarea unui contract inanciar caliicat şi/sau accelerarea oricărei 
plăţi sau îndepliniri a unei obligaţii ori realizări a unui drept în baza 
unuia sau a mai multor contracte inanciare caliicate având ca 
temei un acord de compensare bilaterală (netting);

b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piaţă, 
valori de lichidare ori valori de înlocuire a oricăreia dintre obligaţiile 
sau drepturile la care se referă lit. a);

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

d) compensarea, până la obţinerea unei sume nete (off-set), a oricăror 
valori calculate potrivit lit. b) şi convertite potrivit prevederilor lit. c);

34. prin acord de compensare bilaterală (acord de netting) se înţelege:
a) orice înţelegere sau clauză în cadrul unui contract inanciar caliicat 

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 inanciare caliicate („acord master de netting”);

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

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

35. prin înţelegere de garantare se înţelege orice contract/instrument de 
garantare a unui acord de netting sau a unor contracte inanciare caliicate, 
incluzând fără limitare: gajuri, scrisori de garanţie, garanţii personale şi 
altele asemenea.

Art. 4. [Cheltuielile aferente procedurii insolvenţei] (1) Toate chel-
tuie  lile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele pri  vind 
no ti i carea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efec tuate de 
ad ministratorul judiciar şi/sau de lichidator, vor i suportate din averea de-
bitorului.
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(2) Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, 
pe bază de dispoziţii emise de debitor sau, după caz, de administratorul 
judiciar, iar în cursul falimentului, de lichidator.

(3) Disponibilităţile băneşti vor putea i păstrate într-un cont special de 
depozit bancar.

(4)[1] În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de 
lichidare, plăţile urmând a i făcute în conformitate cu prevederile art. 37  
alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind orga-
ni zarea activităţilor practicienilor în insolvenţă, aprobată cu modiicări şi 
completări prin Legea nr. 254/2007, cu modiicările şi completările ulte-
rioare, pe baza unui buget previzionat.

(5)[2] Abrogat.
(6) Fondul prevăzut la alin. (4) va i constituit prin: 
a)[3] aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achită la oiciul re-

gistrului comerţului pentru autorizare constituire persoane supuse înregis-
trării în registrul comerţului, cu modiicările actelor, faptelor şi menţiunilor 
acestora, şi efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerţului, auto-
rizare funcţionare şi eliberare documente speciice, veriicare şi/sau rezer-
vare, transmitere/obţinere/eliberare documente şi/sau informaţii prevăzute 
de lege;

b)[4] Abrogat.
c)[5] preluarea a 2,0 % din sumele recuperate în cadrul procedurilor de 

insolvenţă, inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea 
debitorului, sumă care va i inclusă în categoria cheltuielilor aferente 
procedurii în sensul alin. (1).

(7)[6] Sumele prevăzute la alin. (6) lit. a) vor i virate de oiciile registrului 
comerţului, prin Oiciul Naţional al Registrului Comerţului în contul Uniunii 
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, denumită în continuare 
U.N.P.I.R, sumele prevăzute la alin. (6) lit. b) vor i achitate la orice unitate 
bancară în contul menţionat, iar sumele prevăzute la alin. (6) lit. c) vor i 
virate în contul ilialei U.N.P.I.R. din care face parte administratorul judiciar 
sau, după caz, lichidatorul care transmite suma.

[1]  Alin. (4) al art. 4 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 3 din Legea 
nr. 169/2010.

Precizăm că, în legătură cu alin. (4) al art. 4, trebuie avut în vedere că O.U.G.  
nr. 86/2006 a fost republicată în M. Of. nr. 724 din 13 octombrie 2011, iar art. 37 alin. (4) 
a devenit art. 38 alin. (5).

[2]  Alin. (5) al art. 4 a fost abrogat prin art. I pct. 4 din Legea nr. 169/2010.
[3]  Lit. a) de la alin. (6) al art. 4 este reprodusă astfel cum a fost modiicată prin art. I 

pct. 5 din Legea nr. 169/2010.
[4]  Lit. b) de la alin. (6) al art. 4 a fost abrogată prin art. I pct. 6 din Legea nr. 169/2010.
[5]  Lit. c) de la alin. (6) al art. 4 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 173/2008 

şi este reprodusă astfel cum a fost modiicată prin art. I pct. 2 din Legea nr. 277/2009.
[6]  Alin. (7) al art. 4 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 2 din O.U.G. 

nr. 173/2008, punct modiicat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 277/2009.
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(8) U.N.P.I.R. va comunica la Oiciul Naţional al Registrului Comerţului 
şi la instanţele judecătoreşti pe lângă care funcţionează registrul societăţilor 
agricole, respectiv registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, numărul contului şi uni-
tatea la care acesta este deschis şi orice modiicări ulterioare ale acestuia.

(9)[1] Sumele menţionate la alin. (1) vor i considerate cheltuieli de lichi-
dare în conformitate cu art. 121 şi art. 123 pct. 1 şi vor i plătite în momentul 
existenţei disponibilului în contul debitorului.

(10)[2] Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul măsurilor 
asigurătorii sau al executării silite.

Notă: A se vedea şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Uniunii Na-
ţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, aprobat prin Hotărârea Con-
gresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 1/2006 
(M. Of. nr. 78 din 1 februarie 2007).

Capitolul II. Participanţii la 
 procedura insolvenţei

Art. 5. [Organele care aplică procedura] (1) Organele care aplică 
procedura sunt: instanţele judecătoreşti, judecătorul-sindic, administratorul 
judiciar şi lichidatorul.

(2) Organele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure efectuarea cu 
celeritate a actelor şi operaţiunilor prevăzute de prezenta lege, precum şi 
realizarea în condiţiile legii a drepturilor şi obligaţiilor celorlalţi participanţi 
la aceste acte şi operaţiuni.

Secţiunea 1. Instanţele judecătoreşti
Art. 6.[3] (Competenţa materială şi teritorială) (1)[4] Toate procedurile 

prevăzute de prezenta lege, cu excepţia apelului prevăzut la art. 8, sunt 
de competenţa tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul debitorul. 
Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă 
sau un complet specializat de insolvenţă, acesteia/acestuia îi aparţine 
competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta lege.

 (11)[5] Sediul debitorului este cel cu care igurează acesta în registrul 
comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asocia-
ţiilor şi fundaţiilor.

[1]  Alin. (9) al art. 4 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 21 din 
O.U.G. nr. 173/2008, punct introdus prin art. I pct. 4 din Legea nr. 277/2009.

[2]  Alin. (10) al art. 4 a fost introdus prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 173/2008, punct 
introdus prin art. I pct. 4 din Legea nr. 277/2009.

[3]  Art. 6 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 23 din O.U.G.  
nr. 173/2008, punct introdus prin art. I pct. 4 din Legea nr. 277/2009.

[4] Alin. (1) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. 59 pct. 1 din 
Legea nr. 76/2012. 

[5]  Alin. (11) al art. 6 a fost introdus prin art. I pct. 8 din Legea nr. 169/2010.
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(2)[1] Abrogat.
(3)[2] Tribunalul sau, după caz, tribunalul comercial, în a cărui circumscrip-

ţie teritorială îşi are sediul debitorul la data sesizării instanţei cu o cerere 
de deschidere a procedurii insolvenţei, rămâne competent să soluţioneze 
cauza indiferent de schimbările ulterioare de sediu ale debitorului. 

Art. 7. [Citarea părţilor şi comunicarea actelor de procedură][3] 

(1) Ci tarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, 
a convocărilor şi notiicărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. Comunicarea citaţiilor, a convocărilor şi notiicărilor faţă de 
parti cipanţii la proces, al căror sediu, domiciliu sau reşedinţă se ală în străi-
nătate, este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă, cu modiicările 
şi completările ulterioare. Buletinul procedurilor de insolvenţă va i realizat 
şi în formă electronică.

(11)[4] Pentru susţinerea cheltuielilor de editare şi difuzare a Buletinului 
procedurilor de insolvenţă, fondul prevăzut la art. 17 din Hotărârea Guver-
nului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de inanţare, publicare 
şi distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment, 
cu modiicările şi completările ulterioare, se majorează, reprezentând o 
cotă de 10% aplicată la taxele percepute de oiciile registrului comerţului 
de pe lângă tribunale, pentru operaţiunile de înregistrare.

(2) În procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor i 
citate în calitate de părţi numai persoanele ale căror drepturi sau inte rese 
sunt supuse spre soluţionare judecătorului-sindic, în condiţii de contra-
dicto  rialitate. În toate celelalte cazuri se aplică dispoziţiile din Codul de pro-
ce dură civilă referitoare la procedura necontencioasă, în măsura în care nu 
contravin unor dispoziţii exprese prevăzute de prezenta lege.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se vor realiza, conform 
Codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare 
deschiderii procedurii şi notiicarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii 
care nu au putut i identiicaţi în lista prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c), 
procedura notiicării prevăzute la art. 61 va i considerată îndeplinită dacă 
a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.

(31)[5] Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prima citare şi comunicarea 
actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o 

[1]  Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 169/2010.
[2]  Alin. (3) al art. 6 a fost introdus prin art. I pct. 10 din Legea nr. 169/2010.
[3]  Pentru model de citaţie şi comunicare, a se vedea Anexa nr. 2.1. şi Anexa nr. 2.2. 

din Ordinul 1692/C/2006 şi pentru dovada de îndeplinire a procedurii de citare/comunicare/
notiicare/convocare, precum şi pentru dovada comunicării de primire, a se vedea Anexa 
5.1. şi 5.2. din Ordinul 1692/C/2006, infra, nr. 6.

[4]  Alin. (11) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 173/2008, punct 
introdus prin art. I pct. 4 din Legea nr. 277/2009.

[5]  Alin. (31) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 11 din 
Legea nr. 169/2010.


