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Având în vedere că actualul context economic impune luarea unor mă-

suri rapide pentru crearea premiselor legislative şi administrative care să 
conducă la creşterea eicienţei operatorilor economici, la creşterea sigu-

ranţei circuitului economic şi a atractivităţii investiţionale a pieţei româneşti,
în condiţiile în care situaţia economică diicilă şi legislaţia actuală privind 

insolvenţa, concepută pro-debitor, au condus la deturnarea scopului pro-

cedurilor de insolvenţă, care au devenit un mod de protejare a debitorului 
şi nu o procedură de maximizare a gradului de valoriicare a activelor şi a 
recuperării creanţelor de către creditori,

constatându-se că actuala abordare legislativă nu a fost totuşi de natură 
a dezvolta planuri de reorganizare reală, ci, dimpotrivă, a furnizat mijloace 
de tergiversare a momentului intrării în faliment pentru afaceri cu şanse 
minimale de redresare,

dată iind lipsa mecanismelor adecvate care să impună disciplina parti-
cipanţilor la procedura insolvenţei, precum şi durata lungă a procedurii care 
atrage costuri asociate foarte ridicate,

ţinând cont de inexistenţa unor pârghii de accesare a inanţării în pro-
cedura insolvenţei,

date iind lacunele de reglementare şi divergenţele de interpretare, 
care au condus în timp la dezvoltarea unei conduite a debitorilor în frauda 
creditorilor şi la o reducere substanţială a interesului creditorilor de a susţine 
reorganizarea unor operatori economici viabili,

având în vedere că eicientizarea procedurilor de insolvenţă şi îmbună-

tăţirea protecţiei drepturilor creditorilor pot contribui în mod substanţial la 
îmbunătăţirea climatului de afaceri, creând, astfel, premisele pentru redre-

sarea afacerilor viabile şi recuperarea mai rapidă a creanţelor,
ţinând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă 

ar conduce la perpetuarea lipsei de sistematizare a cadrului normativ în 
vigoare şi la conservarea unei proceduri a insolvenţei percepute ca înde-

lungată, costisitoare şi cu efect de depreciere a valorii activelor debitorului,
având în vedere că menţinerea dezechilibrului între interesele credito-

rilor şi debitorului în procedură este de natură să perpetueze lipsa de eici-
enţă a procedurii, în planul duratei şi al gradului de recuperare a creanţelor,
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dat iind că acest context impune, în regim de urgenţă, luarea măsurilor 
necesare pentru reducerea duratei procedurii insolvenţei, prin eliminarea 
principalelor cauze care generează prelungiri nejustiicate,

luând în considerare faptul că aspectele prezentate vizează un interes 
public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate i 
amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de 
urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
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