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 Vă înaintăm, alăturat, Raportul Comun asupra Propunerii legislative 
pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, 
transmisă cu adresa nr. Pl-x 613 din 16 decembrie 2013, înregistrată la Comisia juridică, 
de disciplină și imunități sub nr. 4c-11/1494 din 17 decembrie 2013 și la Comisia pentru 
politică economică, reformă și privatizare sub nr.4c-1/353 din 17 decembrie 2013. 

 În raport cu obiectul  și conținutul său, propnerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 
 
 
 

   VICEPREŞEDINTE    VICEPREȘEDINTE 
 
 

                Ciprian Nicolae NICA       Marian NEACȘU 
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     R A P O R T  COMUN 
     asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 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 au fost sesizate spre dezbatere în 
fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, transmisă cu adresa nr. Pl-x 613 din 16 decembrie 2013, înregistrată la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr. 4c-11/1494 din 17 decembrie 2013 şi la 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare sub  nr.4c-1/353 din 17 decembrie 
2013. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                 
art. 92 alin. (9) pct. 2, 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 decembrie 
2013, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei . 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 675 din 4 iulie 2013.  

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1941 din 22 octombrie 2013, 
nu susţine adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea                 
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei . 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, conform 
avizului nr. 4c-2/773 din 19 februarie 2014. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vigoare la data elaborării iniţiativei legislative, în vederea introducerii procedurii 
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simplificate în cazul debitorilor persoane fizice, a stabilirii competenţei judecătoriei în cazul 
intrării în faliment a persoanei fizice, a instanţei de apel pentru hotărârile pronunţate de 
judecătorul-sindic, în situaţia în care debitorii sunt persoane fizice, precum şi instituirea unor 
atribuţii pentru judecătorul-sindic, care să ofere informarea şi protecţia creditorilor, precum şi 
măsuri de protecţie a debitorilor, în sensul asigurării unei existenţe minimale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două comisii 
au examinat iniţiativa legislativă în şedinţe separate. Astfel, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 3 februarie 
2015, iar membrii Comisiei juridice, de disciplină si imunităţi au examinat iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 10 martie 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. Din numărul total de 26 membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 26 deputaţi. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor două  
Comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, întrucât Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările 
şi completările ulterioare a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, declarată neconstituţională prin 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 447 din 29 octombrie 2013, ulterior fiind respinsă de 
Parlament prin Legea nr. 1/2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului        
nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. În prezent, 
procedura insolvenţei este reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  

Faţă de cele prezentate mai sus, propunerea legislativă a rămas fără obiect. 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementărilor propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
 
             VICEPREŞEDINTE,                                      VICEPREŞEDINTE                
            Ciprian Nicolae NICA                                       Marian NEACŞU 
             
                 
                  SECRETAR,                                                  SECRETAR,                                              
       Sorin Constantin STRAGEA    Cornel ITU 
 
 

     Şef Serviciu,                  Şef Serviciu, 
    Ciprian BUCUR                                                                          Graziella SEGĂRCEANU 
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