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Procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență în perioada stării de alertă 

Pe scurt 
În data de 18.05.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (,,Legea nr. 55/2020”), publicată în Monitorul Oficial nr. 

396/15.05.2020. Legea nr. 55/2020 vizează, printre altele, modificarea Legii nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (,,Legea nr. 85/2014”). 

În contextul stării de alertă, Legea nr. 55/2020 vine în sprijinul debitorilor care și-au întrerupt total sau 

parțial activitatea ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru 

prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, pe durata stării de urgență și/sau de alertă, prin 

modificarea condițiilor de introducere a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, modificarea unor 

termene prevăzute de Legea nr. 85/2014 și prin instituirea unor măsuri care să amelioreze efectele 

situației actuale. 

I. În ceea ce privește condițiile de introducere a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, 

modificările Legii nr. 85/2014 vizează următoarele aspecte: 

Potrivit Legii nr. 55/2020, debitorii aflați în insolvență la data intrării în vigoare a legii sau care au ajuns 

în stare de insolvență se vor putea adresa Tribunalului cu o cerere pentru a fi supuși Legii nr. 85/2014, 

la care va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a 

procedurii insolvenței. 

În acest sens, Legea nr. 55/2020 prevede că pe perioada stării alertă nu sunt aplicabile dispozițiile art. 

66 alin. (1)- (3) din Legea nr. 85/2014, existând posibilitatea, dar nu obligativitatea formulării cererii 

introductive.  
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Termenul de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență în care debitorul are obligația de a 

introduce cererea de deschidere a procedurii insolvenței, va începe să curgă la încetarea stării de alertă. 

O altă modificare vizează suspendarea art. 5 pct. 72 teza finală și art. 143 alin. (1) teza finală din Legea 

nr. 85/2014, pe durata stării de alertă. 

Conform Legii nr. 55/2020, atât pentru creditori, cât și pentru debitori, valoarea-prag prevăzută de art. 5 

pct. 72 din Legea nr. 85/2014 este majorată de la 40.000 lei la 50.000 lei în cazul debitorilor care și-au 

întrerupt total sau parțial activitatea ca efect al măsurilor adoptate pe perioada stării de urgență, 

instituită prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, de autoritățile publice 

competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei cu coronavirusul SARS-COV-2, 

menținute, după caz, și în perioada stării de alertă. 

Încercarea rezonabilă de încheiere a unei convenții de plată devine o condiție a introducerii, de către 

creditor, a cererii de deschidere a procedurii insolvenței debitorilor care și-au întrerupt total sau parțial 

activitatea ca efect al măsurilor adoptate pe perioada stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 

195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, de autoritățile publice competente potrivit legii, 

pentru prevenirea răspândirii pandemiei cu coronavirusul SARS-COV-2, menținute, după caz și în 

perioada stării de alertă.  

Potrivit Legii nr. 55/2020, încercarea rezonabilă de a încheia o convenție de plată trebuie dovedită cu 

înscrisuri comunicate de către părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice. 

II. O serie de termene prevăzute de Legea 85/2014 au fost prelungite prin Legea nr. 55/2020 astfel: 

• în procedurile de concordat preventiv aflate în derulare la data intrării în vigoare a Legii nr. 

55/2020 (18.05.2020), este prelungită cu 60 de zile perioada în care se desfășoară negocierile 

asupra proiectului de concordat preventiv; 

• în funcție de etapa în care se află debitorul, în procedurile de concordat preventiv aflate în 

derulare, este prelungită cu maxim 60 de zile perioada de elaborare a ofertei de concordat 

preventiv sau, după caz, perioada de negociere a ofertei de concordat; 

• este prelungită cu 2 luni perioada pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin proiectul de 

concordat, în cazul debitorului aflat în executarea concordatului preventiv la data intrării în 

vigoare a Legii nr. 55/2020; 
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• perioada de observație se prelungește cu 3 luni, dacă la data intrării în vigoare a Legii nr. 

55/2020, debitorul se afla în această etapă; 

• se prelungește cu 3 luni termenul în care persoanele îndreptățite pot propune un plan de 

reorganizare (chiar dacă acest termen a început să curgă), dacă debitorul se afla perioada de 

observație la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/2020 ; 

• în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/2020, persoanele îndreptățite pot 

depune un plan de reorganizare modificat în situația în care, la data de 18.05.2020 era depus un 

plan de reorganizare la dosarul cauzei, dar ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19 s-au 

modificat perspectivele de redresare în raport cu (i) posibilitățile și specificul activității 

debitorului, (ii) mijloacele financiare disponibile și cu (iii) cererea pieței față de oferta 

debitorului.  

Creditorii trebuie notificați asupra acestei intenții, prin grija administratorului judiciar, în termen de 15 

zile de la de la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/2020 (18.05.2020). 

• durata executării planului de reorganizare judiciară se prelungește 2 luni, dacă debitorul se afla 

în această etapă la intrării în vigoare a Legii nr. 55/2020; 

• perioada de executare a planului de reorganizare poate fi prelungită, fără a depăși o durată 

totală a derulării sale de 5 ani, în cazul debitorului (i) care se afla în această etapă la intrării în 

vigoare a Legii nr. 55/2020 și (ii) care și-a întrerupt total sau parțial activitatea ca efect al 

măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea 

răspândirii pandemiei de COVID-19. 

• În această situație, Legea nr. 55/2020 prevede că planul de reorganizare poate fi modificat în 

mod corespunzător, potrivit art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, modificarea fiind deci 

supusă confirmării judecătorului sindic.  

• durata inițială de executare a planului de reorganizare (maxim 3 ani potrivit art. 133 alin. (3) din 

Legea nr. 85/2014) poate fi, potrivit Legii nr. 55/2020, de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a 

depăși o durată totală de derulare a planului de 5 ani, și a modificării, în mod corespunzător, în 

condițiile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul care și-a întrerupt total sau 

parțial activitatea ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, 

pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, pe durata stării de urgență și/sau de 

alertă sau exclusiv ca urmare a măsurilor adoptate pe perioada stării de alertă. 
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Legea nr. 55/2020 prevede și posibilitatea debitorului aflat în reorganizare judiciară, care și-a întrerupt 

total activitatea ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru 

prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, de a solicita judecătorului sindic, suspendarea planului 

de reorganizare pentru un termen care nu poate depăși 2 luni.  

Cererea de suspendare se introduce în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 55/2020 și 

se judecă de urgență, pe bază de înscrisuri și fără citarea părților.  

Încheierea prin care este soluționată această cerere poate fi atacată cu apel, potrivit art. 43 din Legea nr. 

85/2014, cu mențiunea că termenele se reduc la jumătate. 

Proiectul Legii nr. 55/2020 a fost inițiat de Guvern și a fost adoptat în procedură de urgență, de Senat, în 

calitate de primă cameră sesizată, în data de 12.05.2020 și de Camera Deputaților, în calitate de cameră 

decizională, în data de 13.05.2020. 

Legea nr. 55/2020 a fost promulgată de Președintele României prin Decretul nr. 261/15.05.2020. 
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