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1. Legea nr. 85/2014

privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă
publicată în
M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014
cu modificările şi completările aduse prin:
Ø Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de
investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
financiar (M. Of. nr. 920 din 11 decembrie 2015);
Ø Legea nr. 62/2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (M. Of. nr. 295 din 19 aprilie 2016);
Ø Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative (M. Of. nr. 15 din 6 ianuarie 2017).
Nota redacţiei
Denumirile marginale ale articolelor din Legea nr. 85/2014 nu fac parte din textul oficial. Ele
au fost introduse de redacţie, pentru a se facilita căutarea în cuprinsul acesteia.
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