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AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.156 din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 

 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

politică economică, reformă și privatizare și Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități, care sunt sesizate în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea 

art.156 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă, transmisă cu adresa nr. P.l.x. 388/2022 din 20 iunie 2022, înregistrată la 

comisie sub nr.4c-3/433/2022 din 21 iunie 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.503/05.05.2022, avizează favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.2163/12.04.2022, a avizat 

nefavorabil proiectul de act normativ. 

  Consiliul Concurenței, prin adresa nr.RG/4949/13.05.2022, 

menționează că din perspectiva regulilor de ajutor de stat, tranzacțiile economice 

efectuate de organisme publice (inclusiv unitățile administrativ-teritoriale) nu 

conferă un avantaj pentru contrapartidă și, prin urmare, nu constituie ajutor de stat în 

cazul în care acestea sunt efectuate conform condițiilor normale de piață. 

  Guvernul României, prin adresa nr.9523/2022 din 08 august 2022, nu 

susține adoptarea inițiativei legislative. 
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  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 15 iunie 2022. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.156 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolvență, cu modificările și completările ulterioare, cu nouă noi alineate, în sensul 

acordării unităţilor administrativ-teritoriale a dreptului de preempţiune pentru 

bunurile imobile aflate pe teritoriul lor şi care se vând în cadrul unei proceduri de 

lichidare, prin licitaţie sau negociere directă. Totodată, se preconizează ca dreptul de 

preempţiune să se extindă şi asupra bunurilor accesorii, conexe sau care se vând 

împreună cu imobilul în cadrul aceleiaşi licitaţii sau a negocierii directe, precum şi 

faptul ca toate procedurile de vânzare la licitaţie sau prin negociere directă a 

bunurilor imobile să fie publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 31 

octombrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a Propunerii legislative pentru 

modificarea art.156 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


