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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și 
completările ulterioare, trimisă spre dezbatere în fond Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi și Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, cu adresa           
nr. Pl-x 359 din 7 octombrie 2013, înregistrată sub nr. 4c-11/1107, respectiv nr. 4c-1/266 din           
8 octombrie  2003, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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   RAPORT COMUN 
asupra 

 propunerii legislative pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și 
completările ulterioare, trimisă cu adresa nr. Pl-x 359 din  7 octombrie 2013, înregistrată sub 
nr. 4c-11/1107, respectiv  nr. 4c-1/266 din 8 octombrie  2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale           
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din 1 octombrie 2013.   

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 419 din 22 mai 2013, a avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri.        

Consiliul Economic şi Social, prin avizul nr. 1364 din 9 mai 2013, a avizat negativ 
iniţiativa legislativă.        
                  Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1249 din 18 iulie            
2013, nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr. 4c-2/474 din 16 octombrie 2013.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 137 din           
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
un nou alineat, alin. (4), în scopul asigurării cadrului legislativ pentru efectuarea de operaţiuni 
de radiere din evidenţa organelor fiscale a bunurilor rămase înregistrate, ca urmare a închiderii 
procedurii falimentului, bunuri care nu au putut fi identificate  şi  valorificate  motivat  de  
neprezentarea  documentelor contabile în timpul procedurii insolvenţei de către reprezentanţii 
societăţilor radiate de la Registrul Comerţului. Iniţiativa legislativă reglementează în concret 
doar situaţia radierii din evidenţele fiscale a bunurilor rămase nevalorificate în cadrul unei 
proceduri de insolvenţă. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii celor două Comisii au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă 
menţionată mai sus, în şedinţa din 22 octombrie 2013. Membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus şi 
documentele care o însoţesc, în şedinţa din 5 noiembrie 2013. 

Din totalul de 27 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 
prezenţi la dezbateri 23 deputaţi, iar din numărul total de 28 de membri ai Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare au participat la dezbateri  25 deputaţi. 

La lucrările celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Justiţiei, domnul Florin Moţiu – secretar de stat, iar din partea Ministerului 
Finanţelor Publice, domnul Mihai Brăgaru – şef serviciu. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
celor două Comisii, s-a constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât soluţia a fost 
avută în vedere în cadrul legislativ institutit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului           
nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, care conţine o 
procedură de stabilire a titularului dreptului de proprietate cu privire la aceste bunuri. Prin 
Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,   ordonanţa de urgenţă a Guvernului menţionată mai 
sus a fost declarată neconstituţională, iar potrivit dispoziţiilor alin. (1) al art. 147 din 
Constituţia României, republicată, ,,Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi 
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la           
45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul 
sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile 
Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt 
suspendate de drept.” 

Faţă de aceste considerente, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abţinere), să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței cu 
modificările și completările ulterioare. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare.        
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