
Titlul Preliminar

Capitolul I. Domeniul de reglementare
Art. 1. [Reglementare] Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte regu-

lile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei.

Art. 2. [Scopul legii] Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă este in-
stituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, 
cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii 
acestuia.

Art. 3. [Domeniul de aplicare] (1) Procedurile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt deiniţi de 
art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii libera-
le, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea 
priveşte regimul insolvenţei lor.

(2) Procedura prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică şi 
regiilor autonome.

(3) Procedura prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă nu este 
aplicabilă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar, universitar şi 
entităţilor prevăzute de art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind 
cercetarea ştiinţiică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modiicări şi 
completări prin Legea nr. 324/2003, cu modiicările şi completările ulterioare.

Capitolul II. Principiile fundamentale ale  
procedurilor de prevenire a insolvenţei  

şi insolvenţei. Deiniţii

Secţiunea 1. Principii
Art. 4. [Principiile procedurii insolvenţei] Prevederile prezentei ordo-

nanţe de urgenţă se bazează pe următoarele principii:
1. acordarea unei şanse debitorilor oneşti de redresare eicientă şi efec-

tivă a afacerii, ie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei, ie 
prin procedura de reorganizare judiciară;

2. maximizarea gradului de valoriicare a activelor şi de recuperare a 
creanţelor de către creditori;

3. asigurarea unei proceduri eiciente, inclusiv prin mecanisme adecva-
te de comunicare, derularea procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o 
manieră obiectivă şi imparţială, cu un minim de costuri;

4. asigurarea unui tratament echitabil al creditorilor de acelaşi rang;
5. asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în pro-

cedură;
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6. recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea or-
dinii de prioritate a creanţelor, având la bază un set de reguli clar determi-
nate şi uniform aplicabile;

7. limitarea riscului de credit şi a riscului sistemic asociat tranzacţiilor 
cu instrumente inanciare derivate prin recunoaşterea compensării cu exi-
gibilitate imediată în cazul insolvenţei şi preinsolvenţei unui cocontractant, 
având ca efect reducerea riscului de credit la o sumă netă datorată între 
părţi sau chiar la zero atunci când, pentru acoperirea expunerii nete, au fost 
transferate garanţii inanciare;

8. asigurarea accesului la surse de inanţare în perioada de preinsol-
venţă, observaţie şi reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru 
protejarea acestor creanţe;

9. fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe 
criterii clare, cu asigurarea unui tratament echitabil între creditorii de acelaşi 
rang, a recunoaşterii priorităţilor comparative şi a acceptării unei decizii a 
majorităţii, urmând să se ofere celorlalţi creditori plăţi egale sau mai mari 
decât ar primi în faliment;

10. favorizarea, în procedurile de preinsolvenţă, a negocierii/renegocierii 
amiabile a creanţelor şi a încheierii unui concordat preventiv;

11. valoriicarea în timp util şi într-o manieră cât mai eicientă a activelor 
în procedura de faliment;

12. în cazul grupului de societăţi, coordonarea procedurilor de insolvenţă, 
în scopul abordării integrate a acestora;

13. administrarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insol-
venţă de practicieni în insolvenţă şi desfăşurarea acestora sub controlul 
instanţei de judecată.

Secţiunea a 2-a. Deiniţii
Art. 5. [Deinirea unor termeni sau expresii] În înţelesul prezentei 

ordo nanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semniicaţii:

1. acord de compensare bilaterală (netting) reprezintă:
a) orice acord master de netting – 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;

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

c) orice înţelegere de garantare subsecventă ori în legătură cu unul sau 
mai multe acorduri master de netting;
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2. activităţi curente reprezintă acele activităţi de producţie, comerţ sau 
prestări de servicii şi operaţiuni inanciare propuse a i efectuate de debi-
tor în perioada de observaţie, în cursul normal al activităţii sale, 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;
3. administrator interimar este persoana izică sau juridică desemnată 

de Banca Naţională a României, iar, în cazul cooperativelor de credit, şi 
comitetul de administrare specială desemnat de casa centrală a coopera-
tivelor de credit, abilitată să ia măsuri conservatorii, în scopul prevenirii di-
minuării activului şi a creşterii pasivului instituţiei de credit, de la momentul 
depunerii unei cereri de deschidere a procedurii falimentului şi până la data 
numirii lichidatorului judiciar, în procedura falimentului instituţiilor de credit;

4. administrator special este persoana izică sau juridică, reprezentantul 
desemnat de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor debi-
torului, împuternicit să efectueze, în numele şi pe contul acestuia, actele 
de administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului i se 
permite să îşi administreze activitatea sau să le reprezinte interesele în pro-
cedură în perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare;

5. averea debitorului reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale 
patrimoniale – inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei –, 
care pot face obiectul executării silite potrivit Codului de procedură civilă;

6. Buletinul procedurilor de insolvenţă, denumit în continuare BPI, 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 judiciar după deschiderea procedurii de insolvenţă prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă;

7. centrul principalelor interese ale debitorului, în situaţia procedurii de 
insolvenţă cu element de extraneitate, este, până la proba contrarie, după 
caz:

a) sediul social al persoanei juridice;
b) sediul profesional al persoanei izice care exercită o activitate econo-

mică sau o profesiune independentă;
c) domiciliul persoanei izice care nu exercită o activitate economică sau 

o profesiune independentă;
8. cererea comună de deschidere a procedurii insolvenţei este cererea 

formulată de debitor sau creditor, având drept scop deschiderea procedurii 
insolvenţei în mod concomitent împotriva a 2 sau a mai multor membri ai 
grupului de societăţi, în cadrul unor dosare separate, repartizate spre solu-
ţionare aceluiaşi judecător-sindic;

9. controlul este capacitatea de a determina sau inluenţa în mod do-
minant, direct ori indirect, politica inanciară şi operaţională a unei societăţi 
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sau deciziile la nivelul organelor societare. O societate va i considerată ca 
deţinând controlul atunci când:

a) deţine în mod direct sau indirect o participaţie caliicată de cel puţin 
40% din drepturile de vot ale respectivei societăţi şi niciun alt asociat sau 
acţionar nu deţine în mod direct ori indirect un procentaj superior al drep-
turilor de vot;

b) deţine în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în adu-
narea generală a societăţii respective;

c) în calitate de asociat sau acţionar al respectivei societăţi dispune 
de puterea de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administraţie, conducere sau supraveghere;

10. consumator captiv este consumatorul care, din considerente tehnice, 
economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul;

11. contract inanciar caliicat este: (i) orice contract având ca obiect ope-
raţiuni cu instrumente inanciare derivate realizate pe pieţele reglementate, 
pieţele asimilate sau pieţele la buna înţelegere, astfel cum sunt acestea 
reglementate; (ii) orice acord repo şi acord reverse repo; precum şi (iii) orice 
contract având ca obiect operaţiuni de împrumut de valori mobiliare, realiza-
te pe pieţele reglementate, pieţele asimilate sau pieţele la buna înţelegere, 
astfel cum sunt acestea reglementate;

12. contract de compensare bilaterală reprezintă oricare dintre urmă-
toarele:

1. orice contract sau clauză cuprinsă într-un contract încheiat între in-
stituţia de credit debitoare şi orice altă entitate, inclusiv persoane izice, 
având ca obiect operaţiuni cu instrumente inanciare derivate realizate pe 
pieţele reglementate, pieţele asimilate ori pe pieţele la buna înţelegere, prin 
care se stipulează compensarea unor obligaţii de plată sau obligaţii de a 
face, prezente ori viitoare, decurgând din sau având legătură cu unul ori 
mai multe astfel de contracte, inclusiv orice garanţie accesorie ori având 
legătură cu acestea; sau

2. orice contract sau clauză, de natura celor prevăzute la pct. 1, prin 
care se stipulează compensarea unor obligaţii de plată sau obligaţii de a 
face, prezente ori viitoare, decurgând din unul sau mai multe contracte de 
compensare bilaterală, inclusiv orice garanţie accesorie ori având legătură 
cu acestea, în temeiul cărora compensarea bilaterală contractuală se poate 
realiza prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi:

a) stingerea şi/sau devansarea scadenţei oricărei obligaţii de plată ori 
obligaţii de a face decurgând din unul sau mai multe contracte din categoria 
celor prevăzute mai sus;

b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piaţă, 
valori de lichidare ori valori de înlocuire a oricărei obligaţii care a fost stinsă 
sau a cărei scadenţă a fost devansată potrivit prevederilor lit. a);

c) conversia într-o singură monedă a oricărei valori calculate potrivit 
prevederilor lit. b);
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d) compensarea, până la obţinerea unei sume nete, a oricăror valori 
calculate potrivit prevederilor lit. b), aşa cum au fost convertite potrivit pre-
vederilor lit. c);

e) lichidarea bunurilor şi drepturilor din averea instituţiei de credit de-
bitoare;

13. coordonarea procedurală reprezintă setul de măsuri menite să co-
releze procedurile de insolvenţă deschise împotriva membrilor unui grup 
de societăţi, cu scopul de a asigura celeritatea şi armonizarea procedurilor, 
precum şi minimizarea costurilor;

14. creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, 
contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. 
Îşi păstrează această natură şi creanţele bugetare care nu sunt acoperite în 
totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru 
partea de creanţă neacoperită;

15. creanţe care beneiciază de o cauză de preferinţă sunt acele crean-
ţe care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de 
un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă 
acesta este debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneiciare 
ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul este terţ garant, credi-
torul care beneiciază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile core-
lative numai în ceea ce priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze 
de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu 
se prevede altfel;

16. categoria de creanţe defavorizate este considerată 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 şi/sau a accesoriilor acesteia la 
care creditorul este îndreptăţit potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) o reducere a garanţiilor ori reeşalonarea plăţilor în defavoarea cre-
ditorului;

17. concordat preventiv este un contract încheiat între debitorul în dii-
cultate inanciară, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin două treimi 
din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, pe de altă parte, prin care 
debitorul propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor 
creditori asupra sa, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de 
depăşire a diicultăţii în care se ală;

18. creanţe salariale sunt creanţele ce izvorăsc din raporturi de muncă 
şi raporturi asimilate între debitor şi angajaţii acestuia. Aceste creanţe sunt 
înregistrate din oiciu în tabelul de creanţe de către administratorul judiciar/
lichidator judiciar;

19. creditor este acel creditor îndreptăţit să participe la procedură, adică 
titularul unui drept de creanţă care a înregistrat o cerere de admitere a cre-
anţei, acesta dobândind drepturile şi obligaţiile reglementate de prezenta 
ordonanţă de urgenţă pentru iecare stadiu al procedurii. Calitatea de cre-
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ditor încetează ca urmare a neînscrierii sau a înlăturării din tabelele credi-
torilor întocmite succesiv în procedură, precum şi prin închiderea procedu-
rii; au calitatea de creditor, fără a depune personal declaraţiile de creanţă, 
salariaţii debitorului;

20. creditorul îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei 
este creditorul a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, 
lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile. Prin creanţă certă, în sensul 
prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege acea creanţă a cărei existenţă 
rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, 
emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. Creditorii vor putea so-
licita deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care, după com-
pensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va 
depăşi suma prevăzută la pct. 70;

21. creditor cu creanţe curente sau creditorul curent este acel creditor 
ce deţine creanţe certe, lichide şi exigibile, născute în timpul procedurii de 
insolvenţă şi care are dreptul de a i se achita cu prioritate creanţa, conform 
documentelor din care rezultă;

22. creditori chirografari sunt creditorii debitorului înscrişi în tabelele de 
creanţe care nu beneiciază de o cauză de preferinţă. Sunt creditori chiro-
grafari şi creditorii care beneiciază de cauze de preferinţă, ale căror cre-
anţe nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, a ipotecilor sau 
a gajurilor deţinute, pentru partea de creanţă neacoperită. Simpla înscriere 
în arhiva electronică de garanţii reale a unei creanţe nu determină trans-
formarea acesteia în creanţă care beneiciază de o cauză de preferinţă;

23. creditori indispensabili sunt creditorii chirografari care furnizează ser-
vicii, materii prime, materiale sau utilităţi fără de care activitatea debitorului 
nu se poate desfăşura şi care nu pot i înlocuiţi de niciun alt furnizor care 
oferă servicii, materii prime, materiale sau utilităţi de acelaşi fel, în aceleaşi 
condiţii inanciare;

24. creditor străin este creditorul al cărui domiciliu sau, după caz, sediu 
este stabilit într-un stat străin;

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

încheierii prevăzute la art. 71;
b) în cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronun-

ţării sentinţei judecătorului-sindic, prevăzută la art. 72;
c) în cazul insolvenţei transfrontaliere, momentul la care hotărârea de 

deschidere a procedurii produce efecte, chiar dacă aceasta nu are carac-
ter deinitiv;

26. debitor este persoana izică sau juridică care poate i subiect al unei 
proceduri prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

27. debitor în diicultate inanciară este debitorul care, deşi execută sau 
este capabil să execute obligaţiile exigibile, are un grad de lichiditate pe 
termen scurt redus şi/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce 


