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Legea nr. 85/2006  
privind procedura insolvenţei

publicată în 
 M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006

cu modiicările şi completările aduse prin:
 O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă 

(M. Of. nr. 944 din 22 noiembrie 2006), aprobată cu modiicări prin Legea nr. 
254/2007 (M. Of. nr. 507 din 30 iulie 2007);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1137/2007 referitoare la excepţia de ne-
consti tuţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insol venţei, ale art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 
privind valoriicarea unor active ale statului şi ale art. II pct. 2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 43/2005 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri privind privatizarea 
Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic „Sidex” S.A. Galaţi şi a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valoriicarea unor active ale statului 
(M. Of. nr. 31 din 15 ianuarie 2008);

 O.U.G. nr. 173/2008 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei (M. Of. nr. 792 din 26 noiembrie 2008);

 Legea nr. 277/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 173/2008 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind pro-
cedura insolvenţei şi pentru modiicarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 
privind taxele judiciare de timbru (M. Of. nr. 486 din 14 iulie 2009);

 Legea nr. 25/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei (M. Of. nr. 145 din 5 martie 2010);

 Legea nr. 169/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei (M. Of. nr. 505 din 21 iulie 2010);

 Legea nr. 177/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă 
şi a Codului de procedură penală al României (M. Of. nr. 672 din 4 octombrie 
2010);

 Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012), în vigoare de la 1 februarie 
2013, conform art. 82 raportat la art. 81 alin. (1), astfel cum a fost modiicat prin 
O.U.G. nr. 44/2012 (M. Of. nr. 606 din 23 august 2012);

 Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012), în vigoare de la data de 1 
februarie 2014, conform art. 247.

Denumirile marginale ale articolelor din Legea nr. 85/2006 nu există 
în versiunea oicială a textului publicat în Monitorul Oicial; ele au fost 
introduse de către colegiul de redacţie, pentru a se facilita căutarea în lege.
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