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Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  

nr. 37 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din  
28 aprilie 2010, cu următoarele modificări şi completări: 

 
1. La articolul unic punctul 1, la articolul 4, alineatul (4)  

se modifică şi va avea următorul  cuprins: 
„(4) Recursul împotriva hotărârii prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii se declară în 5 zile de la comunicarea hotărârii. 
Recursul se judecă în 48 de ore de la înregistrarea acestuia, în regim de 
urgenţă. Hotărârea atacată nu poate fi suspendată de instanţa de recurs.” 

 
2. La articolul unic punctul 4, la articolul 6, alineatul (1)  

se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 6. – (1) În îndeplinirea atribuţiilor lor, judecătorul-sindic şi 

lichidatorul pot cere şi punctul de vedere al Băncii Naţionale a 
României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere prudenţială, 
privitor la orice aspecte de natură prudenţială. Banca Naţională a 
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României poate transmite judecătorului-sindic şi lichidatorului, pe tot 
parcursul procedurii falimentului, punctul său de vedere sau informaţiile 
pe care le consideră relevante, ori de câte ori consideră necesar.” 

 
3. La articolul unic punctul 8, la articolul 12, alineatul (4)  

se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(4) În termen de 10 zile de la data primirii aprobării prealabile 

de la Banca Naţională a României pentru introducerea cererii de 
deschidere a procedurii falimentului, instituţia de credit debitoare este 
obligată să adreseze tribunalului cererea pentru a fi supusă prevederilor 
prezentei ordonanţe.” 

 
4. La articolul unic, după punctul 12 se introduce un punct 

nou, punctul 121 , cu următorul cuprins: 
„121. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 34. – În cazul în care nu se primesc oferte în termenul 

stabilit în cererea de ofertă ori ofertele primite nu se încadrează în 
cerinţele de fezabilitate ale unei astfel de tranzacţii sau dacă  
judecătorul-sindic nu aprobă tranzacţia, lichidarea urmează a se efectua 
prin celelalte metode prevăzute în prezenta ordonanţă.»” 

 
5. La articolul unic punctul 15, la articolul 43, alineatul (1)  

se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 43. – (1) Procedura falimentului va fi închisă de  

judecătorul-sindic, la solicitarea lichidatorului, printr-o hotărâre de 
închidere, atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când 
toate fondurile sau bunurile din averea instituţiei de credit în faliment au 
fost distribuite şi când fondurile nereclamate de către cei îndreptăţiţi, în 
termen de 90 de zile de la data raportului final, au fost depuse de 
lichidator la Trezoreria Statului, iar extrasul de cont va fi depus la 
judecătorul-sindic. Hotărârea va fi comunicată în scris sau în presă, în 
cel puţin două ziare de circulaţie naţională, tuturor părţilor implicate.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată. 
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