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1. Modificãri legislative substanţiale în materia insolvenţei 

 

În data de 18.09.2018, Ministerul Finanţelor Publice a publicat proiectul de ordonanţã de urgenţã privind 

modificarea şi completarea unor acte normative. Sunt astfel introduse o serie de modificãri şi completãri ale 

Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţã, ca de exemplu: 

 

► Când cererea de deschidere a procedurii de insolvenţã este introdusã de debitor, cuantumul creanţelor 

bugetare trebuie sã fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanţelor debitorului; 

► Nu poate fi desemnat ca administrator special o persoanã fizicã sau juridicã care are şi calitatea de 

creditor;  

► Persoanele de specialitate (ex: avocaţi, experţi contabili, evaluatori etc.) nu vor putea fi desemnate 

dintre cele care se aflã într-o relaţie contractualã sau într-o relaţie de afiliere, aşa cum este aceasta 

definitã în Codul Fiscal, cu administratorul judiciar, cu lichidatorul judiciar, cu debitorul în insolvenţã 

sau cu vreunul dintre creditori. 

 

De asemenea, sunt prevãzute modificãri importante în materia atragerii rãspunderii pentru intrarea în 

insolvenţã. Astfel:  

 

► Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, ori de câte ori identificã persoanele culpabile de starea de 

insolvenţã a debitorului, va promova acţiunea în antrenarea rãspunderii patrimoniale; 

► Creditorul care deţine mai mult de 30% din valoarea creanţelor înscrise în masa credalã poate 

introduce acţiunea în rãspundere patrimonialã;  

► Prescripţia începe sã curgã de la data la care a fost cunoscutã sau trebuia cunoscutã persoana care 

a contribuit la apariţia stãrii de insolvenţã, dar nu mai târziu de data publicãrii în Buletinul procedurilor 

de insolvenţã a raportului administratorului judiciar/lichidatorului judiciar privind cauzele şi 

împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă.  

 

 

Pentru mai multe informații despre acest subiect, ne puteti contacta pe site-ul nostru www.tpa-group.ro sau la 
adresa de e-mail office@tpa-group.ro. 
 
Sursa: Proiectul de ordonanţã de urgenţã privind modificarea şi completarea unor acte normative, publicat de 
Ministerul Finanţelor Publice în data de 18 septembrie 2018. 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 
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