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INFORMARE 
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

14 iulie 2022 

 

√  Ordinul ministrul educaţiei nr. 4147/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
organizarea şi funcţionarea ''şcolilor verzi'', publicat in Monitorul Oficial 705/14.07.2022 

→ Se aprobă Metodologia-cadru privind organizarea şi funcţionarea "şcolilor verzi", prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

→ Direcţia generală pentru implementarea proiectului "România Educată", Direcţia generală învăţământ 
preuniversitar, Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară şi persoanele desemnate duc 
la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Anexa: 

Metodologie-Cadru din 2022 privind organizarea şi funcţionarea ''şcolilor verzi'' 

Dată act: 29-iun-2022 

Emitent: Ministerul Educatiei 

 

CAPITOLUL I: Cadrul de referinţă 

În contextul european şi naţional al tranziţiei către clădiri "verzi" şi inteligente, prezenta metodologie-cadru 
se raportează la Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene privind un cadru strategic pentru cooperarea 
europeană în domeniul educaţiei şi formării, în perspectiva realizării şi dezvoltării în continuare a spaţiului 
european al educaţiei, la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la 
documentele de politici publice asumate de Ministerul Educaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor către 
realizarea spaţiului european al educaţiei până în 2025, la direcţiile de reformă a sistemului naţional de 
învăţământ prevăzute în proiectul "România Educată", precum şi la normativele de proiectare, realizare şi 
exploatare a construcţiilor pentru şcoli şi licee. 

Susţinerea şi dezvoltarea unei reţele a "şcolilor verzi" este un obiectiv strategic din domeniul prioritar 
"Infrastructura sistemului de educaţie" din cadrul proiectului "România Educată", care reprezintă cadrul 
strategic de politici publice privind reforma educaţiei din România pentru perioada 2021-2030, acest obiectiv 
regăsindu-se şi în raportul Administraţiei Prezidenţiale: "Educaţia privind schimbările climatice şi mediul în 
şcoli sustenabile". 

Printre măsurile finanţate din Programul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR) se numără construirea şi 
dezvoltarea unei reţele-pilot de "şcoli verzi", precum şi reabilitarea unor unităţi de învăţământ şi construcţia 
altora noi, în conformitate cu conceptul de "şcoală verde". Se va avea în vedere reevaluarea practicilor, la 
nivelul unităţilor de învăţământ, cu privire la: colectarea selectivă, managementul apei, energia regenerabilă 
etc., implementarea unor oferte curriculare pentru dezvoltare durabilă şi educaţie ecologică, formarea de 
competenţe "verzi" pentru elevi şi întreg personalul din "şcolile verzi", implicarea comunităţii în activităţi de 
protejare a mediului înconjurător şi realizarea de parteneriate cu autorităţile locale şi cu alte instituţii 
interesate. 
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Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) impun ţărilor să ia măsuri 
în ceea ce priveşte o educaţie de calitate, echitabilă, favorabilă incluziunii (ODD 4) şi adaptării la schimbările 
climatice (ODD 13): sensibilizarea atitudinii cu privire la mediu şi reducerea impactului activităţii umane 
asupra acestuia, astfel încât toţi cei care urmează cursurile unei unităţi/instituţii de învăţământ să 
dobândească, pe parcurs, cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă. 

CAPITOLUL II:Dispoziţii generale 

Art. 1 

(1)Prezenta metodologie reprezintă cadrul de referinţă pentru operaţionalizarea reţelei de "şcoli verzi" şi 
pentru organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar care doresc să obţină statutul de 
"şcoală verde". 

(2)Unităţile de învăţământ preuniversitar cu statut de "şcoală verde", denumite în continuare "şcoli verzi", 
pot fi unităţi de învăţământ preuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate (de stat şi 
particulare), conform reglementărilor legale în vigoare. 

Art. 2 

(1)Conceptul de "şcoală verde" desemnează profilul unei şcoli care creează un mediu sănătos şi care 
favorizează învăţarea, în timp ce economiseşte resurse, generează energie electrică proprie şi foloseşte 
tehnologii ce reduc emisiile de gaze cu efect de seră (pompe de căldură, autobuze electrice încărcate cu 
energie electrică produsă din panouri solare fotovoltaice etc.). "Şcolile verzi" reduc consumul de energie şi 
apă, de combustibili fosili, colectează separat deşeurile şi protejează mediul ambiant. "Şcolile verzi" 
protejează sănătatea elevilor şi a profesorilor prin asigurarea unui mediu interior curat şi sănătos, precum şi 
prin furnizarea de programe şi servicii pentru o bună nutriţie şi activitate fizică. "Şcolile verzi" îi învaţă pe 
elevi despre durabilitate şi mediu, oferindu-le instrumentele pentru a rezolva provocările globale cu care ne 
confruntăm acum şi în viitor. 

(2)Conceptul de "şcoală verde" în România este inovator şi trebuie integrat într-un context mai larg al altor 
abordări: în România există, la momentul actual, şcoli cu elemente "verzi", implementate prin investiţii ale 
autorităţilor locale (sisteme de izolaţie termică, ventilaţie, de iluminare, de colectare selectivă ş.a.), şcoli 
certificate eco sau green, cu accent pus pe managementul mediului, şcoli circulare care aplică conceptul de 
economie circulară la nivel de microstructură, prin utilizarea resurselor naturale, reducerea pierderilor şi a 
costurilor, colectarea separată, promovând astfel educaţia pentru dezvoltare durabilă la toate nivelurile de 
învăţământ, inclusiv în cadrul contextelor de învăţare nonformală. 

(3)"Şcolile verzi" trebuie să îşi asume că nu prejudiciază mediul în mod semnificativ, obligaţie prevăzută de 
către Comisia Europeană - Orientări tehnice privind aplicarea principiului "de a nu prejudicia în mod 
semnificativ", în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01). 

Art. 3 

(1)Pentru dobândirea statutului de "şcoală verde", unitatea de învăţământ preuniversitar trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a)infrastructură reabilitată/renovată/modernizată sau nouă, conform normativelor specifice şi premiselor 
stabilite la art. 23; 

b)integrarea în curriculumul şi în activităţile extraşcolare ale unităţii de învăţământ a elementelor de educaţie 
pentru dezvoltare durabilă/educaţie ecologică; 

c)includerea, în documentele manageriale ale şcolii şi în practicile asociate, a unor măsuri care să reflecte 
accentul pus pe aspectul "verde" al şcolii, inclusiv din perspectiva digitalizării proceselor şi conţinuturilor; 

d)deschiderea şcolii faţă de comunitate, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate/colaborări/cooperări cu 
actorii relevanţi ai comunităţii, pe zona de protecţie a mediului şi de dezvoltare sustenabilă. 
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(2)Noile normative privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee sunt 
obligatorii. 

(3)Operaţionalizarea conceptului de "şcoală verde" vizează funcţia de bază a "şcolilor verzi", şi anume 
educaţia pentru protecţia mediului înconjurător, inclusiv prin învăţare experienţială, derulată în spaţii (re) 
configurate ca spaţii prietenoase cu mediul, determinând motivarea şi implicarea elevilor şi a personalului 
unităţii de învăţământ în rezolvarea unor probleme de mediu. 

Art. 4 

"Şcolile verzi" pot colabora cu instituţii mass-media pentru acţiuni de conştientizare şi educaţie privind 
schimbările climatice şi de mediu, prin: 

a)implementarea unor campanii de promovare în presa scrisă, la radio, TV şi în mediul online referitoare la 
transportul sustenabil către şcoală, reciclarea selectivă; 

b)organizarea, în parteneriat cu anumite posturi de radio sau televiziune, a unor concursuri pentru campanii 
tematice privind gestionarea sustenabilă a deşeurilor; 

c)promovarea unor proiecte, programe, campanii şi competiţii cu teme ecologice în care să fie implicate 
şcolile, familiile elevilor şi reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private. 

Art. 5 

Şcolile care îşi afirmă intenţia de a dobândi statutul de "şcoală verde", prin includerea în activitatea lor 
curentă a elementelor din prezenta metodologie, vor fi selectate în vederea certificării ca "şcoli verzi", în 
funcţie de criterii stabilite în cadrul de referinţă. Se va ţine cont şi de disponibilitatea şcolii şi a autorităţii 
locale pentru a continua şi susţine parcursul către o "şcoală verde", de repartizarea echitabilă geografic şi pe 
medii de rezidenţă, de numărul de elevi, de nivelul de poluare al comunităţii din care provine unitatea de 
învăţământ, de experienţa anterioară în implementarea/derularea unor proiecte, de alte activităţi de mediu 
etc. 

Art. 6 

Până la sfârşitul anului 2025 se va operaţionaliza o reţea de "şcoli verzi", repartizate echitabil la nivel 
teritorial, inclusiv pe criteriul reprezentării în mediul rural-urban. 

Art. 7 

Şcolile vor putea solicita certificarea pentru a primi statutul de "şcoală verde", urmând să facă dovada 
respectării unor criterii aferente celor patru componente prezentate, ţinând cont de următoarele aspecte: 
sănătatea şi calitatea mediului interior, economia circulară şi conservarea resurselor, performanţa 
energetică, optimizarea consumului de apă, biodiversitatea, transportul sustenabil, curriculumul, 
managementul, parteneriatele ş.a. 

Art. 8 

Şcolile vor putea participa anual la un concurs naţional organizat de Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru obţinerea statutului de "şcoală verde". 

Art. 9 

Recunoaşterea statutului de "şcoală verde" se va realiza prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor. În urma obţinerii acestui statut, şcolile vor beneficia de finanţare 
suplimentară prin bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

CAPITOLUL III:Organizarea şi funcţionarea "şcolilor verzi" 

SECŢIUNEA 1:Componenţa managerială 
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Art. 10 

"Şcoala verde" integrează în documentele manageriale ale şcolii - Planul de dezvoltare instituţională (PDI), 
respectiv Planul de acţiune al şcolii pentru învăţământul profesional şi tehnic (PAS), Regulamentul de ordine 
interioară (ROI), Planul managerial, rapoartele anuale de evaluare - planificarea/execuţia/monitorizarea şi 
evaluarea unor măsuri specifice precum: 

a)achiziţii privind reabilitarea termică, iluminarea cu un consum redus de energie, alimentarea cu energie 
electrică produsă de panouri solare/fotovoltaice, trecerea la sisteme de încălzire din surse regenerabile, 
achiziţia de lămpi solare, dezvoltarea infrastructurii de alimentaţie şcolară care promovează meniuri şi 
opţiuni alimentare sănătoase, facilitarea accesului la biciclete sau mijloace de transport nepoluante în regim 
de împrumut pentru elevii şcolii, asigurarea accesului la manuale digitale şi instrumente digitale de învăţare 
disponibile la nivelul unităţii de învăţământ (telefoane inteligente, tablete, laptopuri şi alte dispozitive 
electronice care pot fi puse în slujba educaţiei privind schimbările climatice), introducerea elementelor de 
design inspirat de natură ş.a.; 

b)participarea periodică a cadrelor didactice/întregului personal al şcolii la programe de formare continuă în 
problematica dezvoltării durabile; 

c)derularea de activităţi în cadrul cluburilor ecologice, de cursuri opţionale şi concursuri pe teme ecologice 
şi de dezvoltare durabilă, organizarea de activităţi extraşcolare sau competiţii privind adaptarea la 
schimbările climatice, precum şi implementarea de proiecte şi programe care să ducă la creşterea calităţii 
vieţii în localitate/cartier; 

d)planificarea, în cadrul "Săptămânii Verzi" dedicate schimbărilor climatice şi mediului, a unui program 
complex, care să includă diverse activităţi practice, evenimente, competiţii, dezbateri, întâlniri cu cercetători, 
ONG-uri etc., în afara clasei (muzee, centre de cercetare, staţii meteo etc.) şi, în special, în natură. Se pot 
organiza vizite la centre de reciclare şi la fabrici, la staţii de epurare şi tratare a apei, la muzee şi expoziţii 
unde se pot viziona/proba echipamente inteligente. De asemenea, pot avea loc activităţi care pun accent pe 
transformarea în mobilier ambiental a unor obiecte din materiale reutilizate (de exemplu, anvelope auto, 
PET-uri), amenajarea unor construcţii ecologice în situl şcolii, inclusiv în colaborare cu studenţi de la facultăţi 
de profil (arhitectură, construcţii, design, arte); 

e)promovarea în rândul elevilor a unor activităţi de observaţie de tip "patrulă şcolară", activităţi de tipul 
"învăţare prin practică", excursii şi tabere în ecopensiuni, pentru a facilita înţelegerea conceptului de 
sustenabilitate prin exemple de bune practici - clădiri şi comunităţi care protejează mediul şi contribuie la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

f)utilizarea unei platforme web care să faciliteze participarea elevilor la acţiuni dedicate protecţiei mediului. 
Această platformă poate fi integrată cu alte resurse educaţionale sau biblioteci virtuale, accesibile sistemului 
naţional de învăţământ. Platforma poate funcţiona şi ca un forum pentru coagularea unei reţele teritoriale 
naţionale sau internaţionale de profesori - promotori ai educaţiei privind schimbările climatice şi protejarea 
mediului; 

g)utilizarea unor aplicaţii specifice educaţiei pentru mediu destinate inclusiv elevilor (de exemplu, "Mini 
Inspectorul de Mediu"); 

h)digitalizarea practicilor şi procedurilor la nivelul unităţii de învăţământ (de exemplu, utilizarea unui catalog 
digital, organizarea diverselor şedinţe în format online, instituirea unui avizier electronic, testarea curentă a 
elevilor în format digital, realizarea de proiecte individuale sau de grup în format electronic etc.); 

i)încurajarea folosirii manualelor şi a auxiliarelor în format digital, cu asigurarea echipamentelor şi conexiunii 
la internet în întreg spaţiul şcolii. 

Art. 11 
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Directorul/Directorii adjuncţi are/au următoarele responsabilităţi în ceea ce priveşte componenta "verde" a 
unităţii de învăţământ: 

a)include/includ în propunerea de proiect de buget sumele necesare activităţilor de mediu prevăzute în 
documentele manageriale ale şcolii; 

b)numeşte/numesc responsabilul pentru componenta "verde" a unităţii - "responsabilul verde", sprijinind 
activitatea acestuia; 

c)asigură achiziţionarea produselor de curăţenie pe bază de ingrediente naturale, provenite din agricultura 
biologică; 

d)solicită "responsabilului verde" să îşi aducă contribuţia în ceea ce priveşte conţinutul fişelor de post, 
asigurându-se ca fiecare salariat al şcolii să aibă minimum o atribuţie legată de componenta "verde" a 
unităţii; 

e)se asigură că orarul unităţii de învăţământ va ţine cont de obligaţiile elevilor şi ale personalului: copii, cadre 
didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic în ceea ce priveşte acţiunile "verzi" planificate în 
documentele manageriale ale şcolii. 

Art. 12 

Rapoartele anuale de activitate întocmite de către director şi directorul adjunct/directorii adjuncţi, după caz, 
trebuie să reflecte şi elemente implementate, specifice unei "şcoli verzi". 

SECŢIUNEA 2:Componenta curriculară 

Art. 13 

"Şcoala verde" acordă un interes deosebit Educaţiei pentru dezvoltare durabilă, Educaţiei ecologice, prin 
integrarea acestora în curriculumul său, pentru dezvoltarea în rândul elevilor, dar şi al personalului şcolii şi 
al comunităţii din care aceasta face parte a unui comportament ecologic responsabil, menit să asigure un 
echilibru între sănătatea individului şi calitatea mediului. 

Art. 14 

"Şcoala verde" trebuie să asigure baza materială necesară pentru buna desfăşurare a activităţilor didactice 
specifice pentru formarea de competenţe "verzi". 

Art. 15 

"Şcoala verde" implementează măsuri care încurajează informarea şi formarea cadrelor didactice şi a 
întregului personal al şcolii, prin: 

a)programe de formare a personalului şi suporturi de curs; programe de formare continuă (cadre didactice) 
în problematica schimbărilor climatice. Participarea la aceste cursuri este obligatorie şi gratuită, cel puţin o 
dată la trei ani, pentru întreg personalul şcolii; 

b)implicarea personalului în promovarea de bune practici şi de acţiuni pentru mediu, la nivelul şcolii şi al 
comunităţii. 

Art. 16 

În cadrul "şcolii verzi" sunt utilizate practici didactice adaptate educaţiei pentru protecţia mediului 
înconjurător, prin: 

a)introducerea, în activităţile de predare-învăţare-evaluare ale disciplinelor din trunchiul comun sau 
opţionale, în funcţie de vârsta şi nivelul elevului, de noţiuni de mediu şi schimbări climatice, marcate distinct 
în planurile de lecţie; 
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b)implementarea, în cadrul curriculumului la decizia şcolii/curriculumului în dezvoltare locală, de discipline 
opţionale specifice, cu tematică relevantă pentru schimbări climatice şi mediu; 

c)implementarea de discipline opţionale integrate cu tematici relaţionate cu Educaţia pentru dezvoltare 
durabilă/Educaţia ecologică, cum ar fi Educaţia pentru sănătate. 

Art. 17 

(1)"Şcoala verde" asigură cunoştinţe în materie de mediu pentru toţi elevii, promovează practici de instruire 
interdisciplinară în acest sens şi integrează tematici de mediu în toate procesele de educaţie ale elevilor 
pentru a forma un comportament responsabil al elevilor faţă de mediul înconjurător şi pentru a construi 
aptitudinile şi competenţele necesare ale acestora pentru tranziţia "verde". 

(2)Competenţele "verzi" sunt definite ca fiind abilităţi necesare pentru a adapta produsele, serviciile şi 
procesele la schimbările climatice şi la cerinţele şi reglementările de mediu aferente şi reprezintă în ansamblu 
"cunoştinţele, abilităţile, valorile şi atitudinile necesare pentru a trăi, a dezvolta şi a susţine o societate 
durabilă şi eficientă din punctul de vedere al resurselor"1. 

_______ 

1Cedefop, 2012. 

(3)Scopul dezvoltării de competenţe "verzi" în rândul elevilor, dar şi al întregului personal al şcolii şi al întregii 
comunităţi este promovarea protejării mediului natural propice unei vieţi sănătoase, conştientizarea 
consecinţelor pe care le poate avea exploatarea neadecvată a resurselor naturale şi manifestarea spiritului 
de iniţiativă privind protecţia mediului de viaţă. 

(4)Conducerea şcolilor trebuie să creeze un mediu de învăţare bazat pe o "cultură ecologică", din perspectiva 
învăţării formale, precum şi integrarea competenţelor "verzi" şi a aspectelor legate de schimbările climatice 
în procesul de predare şi de învăţare, pentru atingerea scopului final, acela de a dobândi statutul de "şcoală 
verde". 

(5)"Şcoala verde" trebuie ca, prin infrastructuri adecvate de protejare a mediului, să îşi desfăşoare activitatea 
într-un mod durabil, în parteneriat cu toate părţile interesate din mediul şcolar, pentru a-i pregăti pe elevi să 
combată schimbările climatice, atât în calitatea lor viitoare de cetăţeni activi, cât şi la viitoarele lor locuri de 
muncă. 

(6)O "şcoală verde" dezvoltă comportamente adecvate în rândul elevilor săi: 

a)elevii identifică şi semnalează corect problemele de mediu din comunitate autorităţilor competente; 

b)elevii reacţionează responsabil la comportamentele altor persoane fizice sau juridice care pun natura sau 
oamenii în pericol; 

c)elevii iau parte la acţiuni de voluntariat pentru protejarea mediului, refacerea florei şi faunei, împăduriri, 
crearea de spaţii verzi; 

d)elevii se implică activ în grupuri locale pentru creşterea calităţii vieţii în comunitatea lor. 

(7)O "şcoală verde" se asigură că elevii săi dezvoltă valori precum: 

a)echitate; 

b)integritate; 

c)stare de bine; 

d)profesionalism; 

e)excelenţă; 
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f)respect; 

g)toleranţă; 

h)transparenţă; 

i)flexibilitate şi colaborare. 

(8)O "şcoală verde" promovează atitudini/deprinderi dobândite de elevi, precum: 

a)atitudine responsabilă faţă de mediul înconjurător şi faţă de modul de utilizare a resurselor; 

b)solidaritate; 

c)responsabilitate socială; 

d)cooperare pentru dezvoltare; 

e)economisire de resurse; 

f)capacitate de analiză a calităţii mediului înconjurător, corespunzătoare comunităţii în care trăiesc elevii; 

g)capacitate de analiză critică a unor probleme de mediu manifestate la nivel naţional/global; 

h)relaţionare pozitivă în cadrul diverselor comunităţi; 

i)corelare, în contexte diferite, a drepturilor cu responsabilităţile corespunzătoare acestora; 

j)atitudine analitică a consecinţelor pozitive şi a celor negative legate de stilurile de viaţă ale oamenilor în 
ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă. 

(9)Elevii unei "şcoli verzi" pot: 

a)să identifice surse sigure şi competente de informare privind protecţia şi calitatea mediului; 

b)să formuleze şi să exprime idei, puncte de vedere, critici şi argumente cu privire la problematici de mediu; 

c)să propună alternative, soluţii la probleme de mediu, să ia decizii sustenabile şi să îşi asume 
responsabilitatea pentru acestea; 

d)să aducă schimbări pozitive în atitudini şi comportamente privind protejarea mediului şi menţinerea 
calităţii vieţii. 

(10)În completarea educaţiei formale, contextele nonformale contribuie la educaţia pentru cetăţenia 
responsabilă faţă de mediu, oferind oportunităţi şi condiţii care le permit elevilor să dobândească cunoştinţe 
şi competenţe ecologice necesare pentru a deveni cetăţeni responsabili faţă de mediu. "Şcoala verde" este 
sprijinită, prin programe educaţionale nonformale, de către organizaţiile care folosesc aceste metode, 
întrucât ele completează educaţia formală din şcoli. 

SECŢIUNEA 3:Componenta socială 

Art. 18 

"Şcoala verde" are un rol important în comunitate prin: 

a)crearea de spaţii de întâlnire şi organizarea de evenimente, nu doar cu familiile elevilor, ci şi cu instituţiile 
publice şi mediul privat, pe care îi antrenează în proiecte de mediu comune, benefice întregii comunităţi; 

b)crearea contextului pentru ca elevii să îşi asume coresponsabilitatea faţă de mediu şi să înveţe un model 
de cooperare pentru rezolvarea problemelor comunităţii. 

Art. 19 
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(1)"Şcoala verde" dezvoltă parteneriate la nivel local (cu autorităţile publice locale, ONG-uri, mediul de 
afaceri etc.), naţional şi internaţional (proiecte, de exemplu Erasmus+), care implică elevi şi cadre didactice 
în activităţi care contribuie la educaţia pentru dezvoltarea durabilă/educaţia ecologică şi dezvoltarea 
competenţelor "verzi". 

(2)Competenţele "verzi" pot fi dezvoltate şi în cooperare cu actorii relevanţi în cadrul unui dialog social 
eficace şi prin consultare cu organizaţiile relevante ale societăţii civile, inclusiv cu organizaţii ale 
elevilor/studenţilor, ale tinerilor, ale profesorilor şi ale părinţilor, precum şi cu ONG-uri. Aceşti factori 
interesaţi pot propune şi sprijini, la nivelul şcolilor, acţiuni specifice de educaţie şi formare în domeniul 
competenţelor "verzi", care răspund nevoilor elevilor în context comunitar. 

Art. 20 

În parteneriat cu ONG-urile cu activităţi în domeniul protecţiei mediului, şcolile pot organiza activităţi pentru 
elevi, precum: 

a)elaborarea de materiale didactice sau educaţionale, care pot fi încărcate pe platforme online dedicate 
profesorilor şi elevilor, pentru a sprijini educaţia privind schimbările climatice şi de mediu; 

b)desfăşurarea unor activităţi practice cu utilizarea unor echipamente de protecţie pentru elevi, profesori, 
familii implicate şi voluntari, a unor echipamente şi accesorii destinate încurajării mersului pe jos şi cu 
bicicleta, a unor hărţi ale cartierului pentru stabilirea unor rute personalizate, a unor veste şi banderole 
reflectorizante etc. 

Art. 21 

Autorităţile locale pot sprijini "şcolile verzi" prin diverse tipuri de iniţiative, între care se regăsesc: 

a)achiziţionarea de mijloace de transport şcolar nepoluante sau a unor mijloace alternative de transport 
(biciclete, trotinete) care să poată fi utilizate atât de către elevi, cât şi de către personalul unităţii de 
învăţământ; 

b)investiţia în proiecte de staţii de încărcare a vehiculelor electrice sau a altor mijloace de transport 
nepoluante în incinta sau în apropierea şcolilor, amenajarea unor piste de biciclete, alei în circumscripţia 
şcolară; 

c)organizarea de campanii de conştientizare asupra risipei alimentare şi promovarea produselor alimentare 
din surse locale; 

d)amenajarea unor facilităţi pentru biciclişti în imediata apropiere a şcolilor: vestiare, spaţii de depozitare şi 
staţii de reparaţii biciclete; 

e)organizarea infrastructurii pentru colectarea separată a deşeurilor în şcoli: coşuri cu separaţie pe diferite 
fracţii în clase/pe coridoare, infrastructură care să permită transportarea eficientă de către îngrijitori a 
deşeurilor pe fracţii din clase spre tomberoanele şcolii, tomberoane dedicate diferitor tipuri de materiale; 

f)încheierea de contracte adecvate cu firmele de salubritate pentru colectarea deşeurilor pe fracţii din şcoli; 

g)amenajarea de centre de colectare separată la nivelul localităţilor în care funcţionează "şcoli verzi"; 

h)amenajarea şi mentenanţa spaţiilor verzi în concordanţă cu prevederile art. 24; 

i)proiectarea/renovarea/construcţia infrastructurii şcolare în concordanţă cu prevederile art. 24 şi 25; 

j)susţinerea implementării măsurilor stabilite prin planurile manageriale ale unităţilor de învăţământ. 

Art. 22 

Comunitatea se poate implica în educaţia privind schimbările climatice şi mediu prin: 
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a)implicarea unor profesionişti care îşi prezintă proiectele: bucătari, nutriţionişti, persoane active în 
economia "verde" etc.; 

b)facilitarea unor vizite ale elevilor (eventual însoţiţi de părinţi) şi ale profesorilor la: centre de reciclare, 
fabrici, staţii de epurare a apei, centre de colectare separată şi reciclare a deşeurilor, ateliere de design local, 
în care sunt produse diferite obiecte din materiale reciclate, sere, ferme, grădini în care se realizează 
agricultură ecologică; 

c)organizarea periodică a unor mese rotunde, a unor activităţi de voluntariat pentru rezolvarea de situaţii de 
conflict, risc sau urgenţă induse de fenomene naturale, cu suportul specialiştilor (de exemplu, poliţişti, 
jandarmi, pompieri, medici, psihologi etc.); 

d)organizarea unor competiţii de design care implică specialişti locali, de exemplu, pentru realizarea unor 
recipiente de colectare selectivă a deşeurilor (atât exterioare, cât şi interioare); 

e)donaţii sau alte contribuţii cu respectarea cadrului legal; 

f)participarea la evenimente cu caracter public organizate de unitatea de învăţământ. 

Art. 23 

Operatorii economici se pot implica în activitatea "şcolilor verzi" prin demersuri precum: 

a)crearea de comunităţi de sprijin pentru şcolile care vor realiza programe de investiţii în infrastructură 
pentru eficienţa energetică şi sustenabilitatea clădirilor şi a practicilor de consum în şcoli; 

b)burse şcolare, implicarea în activităţi de voluntariat, acordarea de sponsorizări sau donaţii, în concordanţă 
cu prevederile legale; 

c)asigurarea conexiunii la internet şi dotarea şcolilor cu laboratoare inteligente/ateliere tehnologice 
destinate studiului interdisciplinar şi integrat al ştiinţelor, tehnologiei, designului, ingineriei, artei şi 
matematicii; 

d)implementarea unor proiecte de monitorizare comparativă a calităţii aerului sau a consumului de apă şi 
energie (a energiei produse/energiei consumate/energiei din surse neregenerabile economisite) din mai 
multe şcoli. Acestea pot implica şi realizarea unei platforme online în care să fie prezentate rezultatele în 
timp real; 

e)realizarea unor parteneriate pentru amenajarea unor grădini de legume, zarzavaturi, sere, solare sau 
grădini de pomi fructiferi în incinta sau pe terenurile şcolii: cultivarea anumitor plante, legume şi fructe pe 
terenurile şcolii, în grădina şcolii, în sere sau pe acoperişul "verde" al şcolii. 

SECŢIUNEA 4:Componenta de infrastructură 

Art. 24 

Din perspectiva infrastructurii, apartenenţa unei şcoli la categoria de "şcoli verzi" este determinată de 
respectarea următoarelor premise privind: 

a)protejarea sănătăţii şi respectarea normelor de igienă; 

b)ocrotirea mediului înconjurător şi utilizarea sustenabilă a resurselor naturale; 

c)reducerea cantităţii de deşeuri produse în cadrul unităţii de învăţământ şi colectarea separată a acestora; 

d)integrarea, conservarea şi valorificarea zonei verzi a terenului de amplasament în procesul educativ; 

e)amenajarea peisagistică sustenabilă; 

f)economia de apă, energie şi izolarea termică; 
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g)reducerea amprentei de dioxid de carbon; 

h)reducerea emisiilor de substanţe poluante; 

i)mobilitatea sustenabilă; 

j)utilizarea adecvată şi extinsă a resurselor informatice, prin digitalizare la nivel de proceduri, practici şi 
conţinuturi. 

Art. 25 

Investiţiile şi dotările în infrastructura unei "şcoli verzi", asigurate în fazele de 
proiectare/construcţie/renovare, pot cuprinde următoarele: 

a)spaţii exterioare extinse, inclusiv locuri de joacă, spaţii adaptate desfăşurării orelor de curs în aer liber, 
terenuri de atletism, piste şi spaţii verzi amenajate şi dezvoltate, disponibile pentru elevi. Spaţiile exterioare 
ale şcolii, de exemplu locurile de joacă, trebuie să fie "verzi", inclusiv prin reducerea suprafeţelor pavate şi 
înlocuirea lor cu iarbă/plante locale, uşor adaptabile; 

b)plante nontoxice/nonalergene integrate în interior, care purifică aerul, amplasate în săli de clasă şi spaţii 
comune, care acoperă cel puţin 1% din suprafaţa utilă a clădirii; 

c)sisteme permanente de filtrare sau colectare a apelor meteorice (de exemplu, sisteme vegetative de 
bioretenţie, cisterne colectoare de apă de ploaie etc.), mecanisme de reducere a scurgerii apei din 
amplasamentul său, consumarea apei proaspete cât mai eficient posibil (instalarea de unităţi sanitare cu 
debite reduse de apă), precum şi recuperarea, urmată de reutilizarea apei gri, în măsura în care acest lucru 
este fezabil; 

d)capacitate de stocare a apei pluviale instalată la faţa locului; 

e)materiale de construcţii "verzi" cu declaraţii de mediu/certificări, mochete şi covoare cu conţinut redus de 
formaldehidă, cu conţinut reciclat, vopsele din materiale naturale reciclabile, lavabile, lemn, piatră şi adezivi 
cu conţinut redus de compuşi organici volatili toxici, maximum 10 g/l compuşi organici volatili (COV), sau cu 
conţinut aproape zero, maximum 1 g/l COV etc.; 

f)spaţii verzi, grădini didactice, sere, care permit elevilor să observe/să se implice în evoluţia dezvoltării 
diferitelor specii de plante de la momentul cultivării până la stadiul de maturitate şi în care se va folosi 
compostul rezultat din descompunerea aerobă a deşeurilor alimentare; 

g)grădini de legume, zarzavaturi, flori, pomi fructiferi, sere, ferme, ţarcuri şi cuşti pentru animale mici, 
sisteme de hrănire pentru păsări, sere pentru fluturi; 

h)materiale pentru amenajarea unor elemente în situl şcolii: pavilioane, portice, foişoare, chioşcuri, pergole, 
copertine, console, gradene, mici amfiteatre, platforme, scene, nişe, tuneluri, tobogane, plase şi alte structuri 
inovative. Regenerarea habitatului regional se va realiza atât în cadrul sitului şcolii, cât şi pe acoperişul 
"verde" al şcolii, în faţade "verzi" sau în interior: sere, jardiniere, ghivece, pereţi "verzi"; 

i)spaţii de depozitare pentru uneltele de grădinărit şi zone pentru depozitarea frigorifică a legumelor şi 
fructelor; 

j)utilizarea de plante care nu necesită întreţinere şi irigare intensivă, precum şi plante care susţin 
biodiversitatea; 

k)laboratoare de ştiinţe ale naturii unde se observă şi se realizează procese şi fenomene naturale; 

l)crearea unui spaţiu sigur de parcare pentru biciclete şi alte mijloace de deplasare nepoluante, suficient 
pentru minimum 30% din numărul de elevi; 

m)asigurarea surselor de alimentare pentru mijloacele de deplasare nepoluante. 
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Art. 26 

"Şcoala verde" implementează mecanisme de creştere a performanţei energetice, care se poate obţine 
inclusiv prin: 

a)îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, a şarpantelor şi a învelitorilor, precum şi a altor 
elemente de anvelopă care închid spaţiul climatizat al clădirii; 

b)introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi 
utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, 
a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, precum şi 
achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea acestora la sistemele de încălzire 
centralizată, după caz; 

c)instalarea senzorilor de mişcare pentru bateriile de apă menajeră; 

d)utilizarea surselor regenerabile de energie (prin panouri solare/fotovoltaice); 

e)implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 
monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziţionarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea 
sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea 
condiţiilor de confort interior); 

f)utilizarea, pe cât posibil, a luminii naturale pentru iluminarea unei clădiri, reducând astfel consumul de 
energie; 

g)înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică 
ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice; 

h)instalarea senzorilor de mişcare şi/sau crepusculari pentru sistemele de iluminat; 

i)optimizarea calităţii aerului interior prin ventilaţie mecanică cu unităţi individuale sau centralizată, după 
caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi a nivelului de 
umiditate, care să garanteze starea de sănătate a utilizatorilor în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea 
(instalarea de echipamente de ventilaţie cu recuperare de energie, care ar putea reduce în mod eficient 
filtrarea contaminanţilor din aerul exterior şi care va îmbunătăţi calitatea aerului interior). 

Art. 27 

Cerinţele/Criteriile privind infrastructura unei "şcoli verzi" în faza de exploatare pot fi: 

a)măsuri de îmbunătăţire continuă a nivelului de sustenabilitate al clădirii; 

b)sistem centralizat de monitorizare a calităţii aerului şi a confortului termic în toate încăperile ocupate, 
precum şi la nivel de clădire (prin reţele de senzori); 

c)sistem de monitorizare a consumurilor de energie, apă rece şi apă caldă ale clădirii; 

d)colectarea separată a deşeurilor pentru reciclare, reducerea deşeurilor de hârtie, eliminarea plasticului de 
unică folosinţă; 

e)recuperarea deşeurilor organice pentru compost; 

f)verificarea indicatorilor de calitate a apei potabile într-un laborator acreditat, minimum o dată pe an. 

SECŢIUNEA 5:Impactul "şcolilor verzi" asupra mediului, rezultatelor învăţării şi calităţii vieţii 

Art. 28 

"Şcolile verzi" au un impact pozitiv asupra mediului, cuantificat prin: 
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a)costuri de exploatare pentru energie şi apă reduse cu minimum 20%; 

b)colectarea selectivă a deşeurilor pe minimum 4 fracţii; 

c)reducerea deşeurilor nereciclabile cu minimum 50%; 

d)servicii de nutriţie sănătoasă disponibile pentru toţi elevii; 

e)suprafaţă de spaţii verzi amenajate pentru activităţi educaţionale şi recreative; 

f)existenţa unui spaţiu de parcare pentru biciclete cu o capacitate de 1 loc la 3 elevi; 

g)ponderea resurselor de învăţare electronice/digitale în totalul resurselor folosite în şcoală este de 
minimum 50%; 

h)existenţa de kituri de măsurare a poluanţilor din atmosferă; 

i)existenţa unor aplicaţii gratuite în şcoli pentru a măsura factorii poluanţi; 

j)reducerea deşeurilor cu până la 25%. 

Art. 29 

"Şcolile verzi" au un impact ridicat asupra rezultatelor învăţării, cuantificat prin: 

a)implicarea directă în acţiuni pentru protejarea mediului natural (individuale, de grup) echivalente cu 30% 
din numărul elevilor; 

b)creşterea cu până la 40% a stării de bine a elevilor şi a profesorilor, estimată în baza feedbackului acestora; 

c)organizarea de acţiuni de sensibilizare a comunităţii pe tema schimbărilor climatice, organizate cu sau de 
către elevi, de cel puţin patru ori pe parcursul unui an; 

d)implicarea personalului alături de elevi în cel puţin două acţiuni anuale pentru mediu la nivelul şcolii; 

e)integrarea unor noţiuni de mediu şi schimbări climatice în disciplinele din trunchiul comun (cel puţin 10% 
din activităţile de predare-învăţare-evaluare anuale prevăzute în planurile de lecţie); 

f)implementarea a cel puţin două discipline opţionale specifice, pe nivel de învăţământ, cu tematică 
relevantă pentru schimbările climatice şi mediu în plus faţă de Educaţia pentru viaţă din trunchiul comun; 

g)implementarea a cel puţin unei discipline opţionale integrate cu tematici relaţionate cu Educaţia pentru 
dezvoltare durabilă/Educaţia ecologică; 

h)înlocuirea manualelor şi a auxiliarelor tipărite cu materiale în format digital; 

i)digitalizarea proceselor administrative de la nivelul şcolii; 

j)elaborarea de resurse care pot fi încărcate pe platforme online dedicate profesorilor şi elevilor, pentru a 
sprijini educaţia privind schimbările climatice şi de mediu; 

k)minimum 50% dintre elevi iau parte la acţiuni de voluntariat pentru protejarea mediului, refacerea florei şi 
faunei, împăduriri şi crearea de spaţii verzi; 

l)minimum 30% dintre elevi se implică activ în grupuri locale pentru conservarea vieţii în comunitatea lor; 

m)completarea ofertei curriculare a şcolii cu cel puţin două programe educaţionale nonformale pe an, oferite 
de organizaţii din societatea civilă sau din mediul economic. 

Art. 30 

"Şcolile verzi" au un impact crescut asupra calităţii vieţii, cuantificat prin: 
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a)numărul de proceduri de curăţenie şi igienizare a spaţiilor interioare şi exterioare, fiind evitate substanţele 
periculoase, toxice sau nocive pentru mediu, pentru asigurarea unui mediu interior mai curat, mai sănătos şi 
mai sigur în şcoală pentru elevi; 

b)numărul de programe şi servicii pentru o bună nutriţie şi activitate fizică; 

c)numărul de grădini şi sere în care se cultivă legume şi fructe, pentru îmbunătăţirea nivelului alimentaţiei în 
acest tip de şcoală, mai ales în unităţile de învăţământ în care funcţionează deja cantine; 

d)soluţii de atenuare a zgomotului interior şi exterior; 

e)modalităţi identificate pentru asigurarea confortului fiziologic - aer proaspăt respirat de elevi în perioada 
în care participă la activităţi şcolare şi extraşcolare desfăşurate în incinta unităţilor de învăţământ; 

f)numărul de cursuri de formare pentru responsabilii din unitatea de învăţământ pe tema evitării utilizării 
pesticidelor şi altor substanţe nocive în procesele de curăţenie şi întreţinere a spaţiilor şcolii; 

g)trecerea la sisteme de încălzire din surse regenerabile; achiziţia de lămpi solare; 

h)dezvoltarea infrastructurii de alimentaţie şcolară care promovează meniuri şi opţiuni alimentare 
sănătoase; 

i)facilitarea accesului la biciclete în regim de împrumut pentru elevii şcolii; 

j)activităţi practice desfăşurate cu utilizarea unor echipamente de protecţie pentru elevi, profesori, familii 
implicate şi voluntari, a unor echipamente şi accesorii destinate încurajării mersului pe jos, cu bicicleta sau 
cu alte mijloace de transport nepoluante, a unor hărţi ale cartierului pentru stabilirea unor rute 
personalizate, a unor veste şi banderole reflectorizante etc. 

 

√ Legea 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, publicată in 
Monitorul Oficial 708/14.07.2022 

→CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

Art. 1 

(1)Reducerea riscului seismic al clădirilor constituie o acţiune complexă, de interes naţional, în contextul 
atenuării efectelor unui potenţial dezastru provocat de cutremure şi se realizează prin luarea unor măsuri de 
intervenţie la clădirile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări 
sau avarieri în urma unor acţiuni seismice. 

(2)Stabilirea riscului seismic pentru o anumită clădire se face prin încadrarea acesteia în una dintre 
următoarele patru clase de risc: 

a)clasa de risc seismic RsI, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbuşire, totală sau parţială, la 
acţiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime; 

b)clasa de risc seismic RsII, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acţiunea 
cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime, care pune în pericol siguranţa utilizatorilor, 
dar la care prăbuşirea totală sau parţială este puţin probabilă; 

c)clasa de risc seismic RsIII, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acţiunea 
cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime, care poate pune în pericol siguranţa 
utilizatorilor; 

d)clasa de risc seismic RsIV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic aşteptat sub efectul 
cutremurului de proiectare, corespunzător stării-limită ultime, este similar celui aşteptat pentru clădirile 
proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare. 
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Art. 2 

În sensul prezentei legi, sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a)spaţii publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă - spaţiile realizate în scopul desfăşurării de activităţi 
care pot implica aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii pentru 
comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii, asistenţă socială şi medicală, 
administraţie publică şi altele asemenea, indiferent dacă aceste spaţii sunt rezultatul concepţiei iniţiale a 
clădirii ori, după caz, al unor amenajări ulterioare; 

b)clădiri de interes şi utilitate publică - clădiri existente, care cuprind spaţii în care se desfăşoară activităţi în 
domenii de interes public general şi/sau comunitar şi social şi care implică prezenţa publicului temporar sau 
permanent în aria totală expusă; 

c)clădiri multietajate cu destinaţie principală de locuinţă - clădiri existente, formate din spaţii cu destinaţia 
principală de locuinţă şi în cadrul cărora pot exista şi spaţii publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
distribuite pe mai multe niveluri, inclusiv mansardă sau pod mansardabil; 

d)evaluare vizuală rapidă - evaluarea vulnerabilităţii seismice a fondului construit pe tipologii de clădiri, la 
nivel de unităţi administrativ-teritoriale, realizată de autorităţile locale prin personal cu studii tehnice de 
specialitate, în scopul caracterizării tipurilor reprezentative de clădiri pentru prioritizarea intervenţiilor în 
cadrul diferitelor programe de finanţare. 

CAPITOLUL II:Dispoziţii privind reducerea riscului seismic al clădirilor existente 

Art. 3 

(1)Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele 
juridice care au în administrare clădiri au următoarele obligaţii: 

a)să asigure urmărirea comportării în exploatare a clădirilor din proprietate sau administrare, în condiţiile 
legii, în vederea identificării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare; 

b)să asigure expertizarea tehnică, de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă 
mecanică şi stabilitate, a clădirilor existente cu vulnerabilitate seismică identificată ca urmare a evaluării 
vizuale rapide, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic şi fundamentării măsurilor de intervenţie; 

c)să asigure transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică şi a încadrării clădirii într-o clasă de risc 
seismic către autorităţile administraţiei publice locale competente, precum şi către Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, 
în vederea asigurării monitorizării acţiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv notării în partea a 
III-a a cărţii funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată clădirea existentă; 

d)să aprobe decizia de intervenţie şi să asigure continuarea acţiunilor definite la art. 5, în funcţie de 
concluziile fundamentate prin raportul de expertiză tehnică. 

(2)În cazul în care, în termenele prevăzute de prezenta lege la art. 5, nu au fost realizate măsurile de 
intervenţie fundamentate în expertiza tehnică iniţială sau în cazul în care codul/normativul de proiectare 
seismică în baza căruia s-a efectuat expertizarea tehnică iniţială şi s-a încadrat clădirea existentă în clasă de 
risc seismic şi-a încetat aplicabilitatea, se poate efectua, la solicitarea proprietarilor/asociaţiei de proprietari, 
în scopul actualizării măsurilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic, o nouă expertiză tehnică a 
clădirii existente în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în codul/normativul de proiectare seismică 
aflat în vigoare la data solicitării, finanţată din bugetele locale. 

(3)Pentru clădirile de interes şi utilitate publică aflate în patrimoniul instituţiilor publice, astfel cum sunt 
definite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care aparţin 
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proprietăţii publice/private a statului/unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, proprietăţii private a 
acestor instituţii, conducătorii instituţiilor publice vor acţiona, cu prioritate, pentru: 

a)identificarea clădirilor din proprietate sau administrare, realizate înainte de intrarea în vigoare a 
Normativului pentru proiectare antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi 
industriale, indicativ P100-78, aprobat prin Ordinul consiliului de coordonare a activităţii de investiţii nr. 
23/IX/15 iunie 1978, şi care sunt amplasate în localităţi pentru care valoarea de vârf a acceleraţiei terenului 
pentru proiectare la cutremur a(g) este mai mare sau egală cu 0,20 g, potrivit hărţii de zonare a teritoriului 
României din Codul de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-
1, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 
2.465/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)evaluarea vizuală rapidă a clădirilor prevăzute la lit. a); 

c)expertizarea tehnică obligatorie a clădirilor cu vulnerabilitate seismică identificată ca urmare a evaluării 
vizuale rapide prevăzute la lit. b); 

d)înştiinţarea autorităţilor publice locale, precum şi a comitetelor judeţene, respectiv al municipiului 
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă cu privire la clădirile identificate conform lit. a), expertizate tehnic şi 
încadrate în clasa de risc seismic RsI prin raport de expertiză tehnică. 

(4)Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi de către ceilalţi proprietari sau administratori ai 
clădirilor definite ca fiind de interes sau de utilitate publică în sensul prezentei legi. 

(5)Proprietarii/Administratorii clădirilor prevăzuţi la alin. (1) răspund, în condiţiile legii, material, 
contravenţional şi civil, după caz, pentru nerealizarea măsurilor de intervenţie dispuse prin prezenta lege. 

(6)Etapele de realizare a evaluării vizuale rapide se detaliază în cadrul Metodologiei de evaluare vizuală 
rapidă, aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei. 

(7)Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele 
juridice care au în administrare clădiri pot solicita efectuarea expertizei tehnice a clădirilor existente de către 
experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, independent de 
parcurgerea etapei de evaluare vizuală rapidă prevăzută la alin. (1) lit. b). 

(8)Pentru clădirile de interes şi utilitate publică aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi care aparţin 
proprietăţii publice/private a statului/unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, proprietăţii private a 
acestor instituţii, aşa cum sunt definite la alin. (3), conducătorii instituţiilor publice pot solicita efectuarea 
expertizei tehnice a clădirilor existente de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală 
rezistenţă mecanică şi stabilitate, independent de parcurgerea etapei de evaluare vizuală rapidă prevăzută 
la alin. (3) lit b). 

Art. 4 

(1)Până la data de 1 ianuarie 2025 conducătorii instituţiilor publice vor dispune începerea expertizării 
tehnice, realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi 
stabilitate, în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic şi a fundamentării măsurilor de 
intervenţie, asupra construcţiilor cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ în care se desfăşoară 
activităţi didactice care se află în patrimoniul instituţiilor publice respective şi care au fost construite înainte 
de anul 1978, pentru care evaluarea vizuală rapidă recomandă efectuarea expertizei tehnice pentru structura 
de rezistenţă. Expertizele tehnice în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic şi a fundamentării 
măsurilor de intervenţie vor fi finalizate până la data de 1 iunie 2026. 

(2)Până la data de 1 ianuarie 2025 conducătorii instituţiilor publice vor dispune începerea expertizării 
tehnice, realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi 
stabilitate, în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic şi a fundamentării măsurilor de 
intervenţie, asupra construcţiilor cu destinaţia de spital, policlinică sau dispensar policlinic, care se află în 
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patrimoniul instituţiilor publice respective şi care au fost construite înainte de anul 1978, pentru care 
evaluarea vizuală rapidă recomandă efectuarea expertizei tehnice pentru structura de rezistenţă. Expertizele 
tehnice în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic şi a fundamentării măsurilor de intervenţie 
vor fi finalizate până la data de 1 iunie 2026. 

(3)Sursa de finanţare pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) este asigurată de la bugetul de 
stat sau prin alte surse legal constituite prin Ministerul Educaţiei, pentru instituţiile de învăţământ din 
subordinea/coordonarea acestuia, sau prin Ministerul Sănătăţii şi alte ministere şi instituţii cu reţea sanitară 
proprie, pentru unităţile sanitare aflate în subordinea acestora. 

(4)Sursa de finanţare pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) este asigurată de la bugetele 
locale sau prin alte surse legal constituite pentru instituţiile de învăţământ şi unităţile sanitare aflate în 
subordinea acestora. 

(5)Proprietarii şi, după caz, administratorii spaţiilor publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situate 
la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale clădirilor cu destinaţia de locuinţă multietajate, 
cu peste P+3 etaje inclusiv, construite înainte de anul 1978, amplasate în localităţi pentru care valoarea de 
vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g) este mai mare sau egală cu 0,20 g, au obligaţia 
să acţioneze proporţional, în solidar cu proprietarii locuinţelor şi cu asociaţia de proprietari, pentru 
expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii clădiri, în termen de 2 ani de la data primirii notificării 
prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. g). 

Art. 5 

Pentru clădirile expertizate tehnic şi încadrate în clasa de risc seismic RsI prin raport de expertiză tehnică, 
indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă, proprietarii clădirilor, 
persoane fizice sau juridice, asociaţiile de proprietari, persoanele juridice care au în administrare clădiri, 
precum şi conducătorii instituţiilor publice şi deţinătorii cu orice titlu de clădiri de interes şi utilitate publică 
vor proceda, în realizarea obligaţiilor care le revin conform legii civile şi calităţii în construcţii, pentru punerea 
în aplicare a soluţiei de intervenţie prevăzute la art. 7 alin. (2), astfel: 

a)realizarea proiectării lucrărilor de intervenţii de către persoane fizice sau juridice autorizate şi verificarea 
proiectelor de către verificatori tehnici atestaţi, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în 
clasa de risc seismic RsI a clădirii expertizate; 

b)începerea execuţiei lucrărilor de intervenţii de către persoane juridice care au responsabili tehnici cu 
execuţia autorizaţi, în termen de 2 ani de la data recepţiei proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor de 
intervenţii în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a clădirii existente la minimul acceptat 
conform P100-3 în vigoare la data recepţiei proiectului tehnic. 

Art. 6 

(1)Pe întreaga durată a derulării acţiunilor privind reducerea riscului seismic al clădirilor existente, 
cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii, proprietarii şi asociaţiile de 
proprietari, persoane fizice sau juridice, vor beneficia de consiliere şi asistenţă din partea compartimentelor 
de specialitate din cadrul primăriilor. 

(2)În vederea avertizării populaţiei din zonele expuse riscului la cutremure, proprietarii şi, după caz, 
administratorii spaţiilor publice cu altă destinaţie situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte 
niveluri ale clădirilor expertizate tehnic şi încadrate în clasa de risc seismic RsI au obligaţia de realizare şi 
amplasare a unor panouri de înştiinţare în dreptul tuturor intrărilor în spaţiile respective în termen de 60 de 
zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, precum şi de menţinere a acestora până la recepţia la 
terminarea lucrărilor de intervenţii realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a 
clădirii existente. 

Art. 7 
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(1)Măsurile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al clădirilor existente se stabilesc şi se realizează 
cu asigurarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a acestora, a cerinţelor fundamentale aplicabile 
impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în Codul de proiectare seismică - Partea a 
III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3 în vigoare la data proiectării, 
şi în celelalte reglementări tehnice din domeniu. 

(2)Măsurile de intervenţie se fundamentează în raportul de expertiză tehnică în funcţie de riscul seismic al 
clădirii existente, costul şi durata estimate ale lucrărilor de intervenţii şi durata estimată de exploatare 
ulterioară a clădirii consolidate. 

(3)Măsurile de intervenţii trebuie să asigure un echilibru al performanţelor, costurilor şi termenelor, în scopul 
realizării unei calităţi care să satisfacă cerinţele utilizatorilor şi să respecte reglementările tehnice aplicabile, 
în vigoare la data contractării proiectării. 

(4)Soluţia de intervenţie prevăzută la alin. (2) cuprinde, după caz, proiectarea şi execuţia lucrărilor de 
intervenţii pentru: 

a)consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în ansamblu; 

b)repararea elementelor nestructurale; 

c)demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a 
funcţiunii existente a construcţiei; 

d)introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

e)introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al clădirii existente. 

(5)Lucrările de intervenţii prevăzute la alin. (4) pot include, după caz, şi alte categorii de lucrări, respectiv 
hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente clădirii, 
demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de 
fundare, precum şi alte lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii clădirii reabilitate. 

(6)Cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţii pentru îmbunătăţirea terenului de fundare la clădirile 
amplasate pe terenuri care prin natura lor prezintă tasări diferenţiate sau deformaţii remanente, produse de 
acţiunea cutremurelor sau de alte cauze, ori care sunt sensibile la umezire şi care produc efecte manifestate 
sau potenţiale asupra elementelor structurii şi fundaţiilor se evidenţiază distinct în devizul general. 

(7)Soluţia de intervenţie pentru clădirile nominalizate în Lista monumentelor istorice, pentru clădirile 
existente în zonele de protecţie a monumentelor istorice, precum şi pentru clădirile din zonele construite 
protejate, definite potrivit legii, va respecta avizul conform emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, 
de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 8 

(1)Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitatea sa de autoritate de reglementare în 
domeniul construcţiilor, va acţiona, la solicitarea factorilor interesaţi, pentru: 

a)avizarea din punct de vedere tehnic a soluţiilor de intervenţie pentru clădirile încadrate, conform Codului 
de proiectare seismică P100-3, în clasa I de importanţă, a căror funcţionalitate, în timpul cutremurului şi 
imediat după cutremur, trebuie să fie asigurată integral, precum şi în clasa II de importanţă, care prezintă un 
pericol major pentru siguranţa publică în cazul prăbuşirii sau avarierii grave; 

b)avizarea din punct de vedere tehnic a soluţiilor de intervenţie pentru clădirile existente cu destinaţia de 
locuinţă, încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII, incluse în programul prevăzut la art. 11; 
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c)constituirea şi gestionarea bazelor de date şi informaţii privind riscul seismic al clădirilor civile. 

(2)În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) şi b) se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei Comisia Naţională de Inginerie Seismică, denumită în 
continuare Comisia Naţională, organism tehnic de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ, 
de analiză şi de avizare prealabilă. 

(3)Comisia Naţională este formată din experţi tehnici atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi pe 
specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, precum şi din specialişti din domeniul construcţiilor şi 
arhitecturii, desemnaţi dintre specialiştii propuşi de către instituţii de învăţământ superior şi de cercetare-
dezvoltare, asociaţii profesionale şi patronale reprezentative, autorităţi ale administraţiei publice cu 
responsabilităţi în domeniu. 

(4)Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi componenţa nominală ale Comisiei Naţionale se 
aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în termen de 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 

(5)Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei asigură mijloacele materiale necesare pentru 
funcţionarea Comisiei Naţionale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. 

(6)Pentru activitatea prestată, membrii Comisiei Naţionale primesc o indemnizaţie lunară stabilită prin ordin 
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a 
unui secretar de stat, care se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care Comisia Naţională se 
întruneşte. Indemnizaţia se asigură din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, conform art. 43 alin. (5), (7) şi (8) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi din alte surse legal constituite. 

Art. 9 

(1)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de 
Urgenţă şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor acţiona, în aria lor de autoritate, pentru educarea 
antiseismică a populaţiei. 

(2)Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor, 
respectiv consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor vor acţiona, în aria lor de autoritate, pentru: 

a)stabilirea şi aplicarea restricţiilor din punctul de vedere al riscului seismic datorită condiţiilor locale de 
amplasament impuse prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate potrivit 
prevederilor legale; 

b)fundamentarea, verificarea şi avizarea documentaţiilor privind acţiunile de intervenţie finanţate de la 
bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz; 

c)realizarea şi amplasarea vizibilă a panourilor de înştiinţare în dreptul tuturor intrărilor în clădirile cu 
destinaţia de locuinţă expertizate tehnic şi încadrate în clasa de risc seismic RsI, în termen de 60 de zile de la 
data primirii raportului de expertiză tehnică, în vederea avertizării populaţiei din zonele expuse riscului la 
cutremure, precum şi menţinerea acestora până la recepţia la terminarea lucrărilor de intervenţii. 

(3)Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii 
sectoarelor vor acţiona, în aria lor de competenţă, pentru: 

a)identificarea şi inventarierea clădirilor cu destinaţia de locuinţă, descrise la art. 1, proprietate privată a 
persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, a 
instituţiilor publice şi a operatorilor economici; identificarea şi inventarierea clădirilor cu destinaţia de 
locuinţă multietajate care au situate la parter şi, după caz, la subsol şi/sau la alte niveluri spaţii publice cu 
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altă destinaţie decât cea de locuinţe; monitorizarea acţiunilor de intervenţie privind reducerea riscului 
seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii; 

b)identificarea şi inventarierea clădirilor cu destinaţia de locuinţă multietajate, cu peste P + 3 etaje inclusiv, 
construite înainte de anul 1978, amplasate în localităţi pentru care valoarea de vârf a acceleraţiei terenului 
pentru proiectare la cutremur a(g) este mai mare sau egală cu 0,20 g, precum şi a clădirilor cu destinaţia de 
locuinţă expertizate tehnic şi încadrate în clase de risc seismic corespunzătoare; 

c)întocmirea listelor cu clădirile cu destinaţia de locuinţă prevăzute la lit. a) şi b) şi publicarea acestor liste pe 
paginile de internet ale autorităţilor administraţiilor publice locale; 

d)evaluarea vizuală rapidă a clădirilor prevăzute la lit. a) şi b) care nu au fost încadrate în clase de risc seismic; 

e)întocmirea de rapoarte anuale privind acţiunile pentru reducerea riscului seismic al clădirilor existente, 
cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii, întreprinse de autorităţile 
administraţiei publice locale, şi publicarea acestor rapoarte pe paginile proprii de internet, precum şi 
transmiterea acestora către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; 

f)întocmirea documentaţiei cadastrale şi înregistrarea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a 
imobilelor încadrate în clasa de risc seismic RsI care nu sunt înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi 
carte funciară, în termen de un an de la încadrarea imobilului în clasa de risc seismic RsI; 

g)notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi a asociaţiilor de proprietari, precum şi, după caz, 
a persoanelor juridice care au în administrare clădiri/părţi din clădirile cu destinaţia de locuinţă multietajate 
care au situate la parter şi, după caz, la subsol şi/sau la alte niveluri spaţii publice cu altă destinaţie decât cea 
de locuinţe, cu privire la obligaţia ce le revine de a acţiona în solidar pentru expertizarea tehnică a structurii 
de rezistenţă a întregii clădiri cu vulnerabilitate seismică identificată ca urmare a evaluării vizuale rapide; 

h)notificarea în scris a proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de proprietari, precum şi 
persoanelor juridice care au în administrare clădiri cu destinaţia de locuinţă, expertizate tehnic şi încadrate 
prin raportul de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, cu privire la obligaţiile ce le revin pentru 
reducerea riscului seismic al clădirilor, precum şi la faptul că îşi asumă riscul şi răspunderea pentru efectele 
potenţiale ale seismelor în situaţia în care nu se conformează obligaţiilor legale; notificarea se face în termen 
de maximum 60 de zile de la identificarea imobilului, pentru imobilele care au documentaţie cadastrală, şi în 
termen de 60 de zile de la întocmirea documentaţiei cadastrale, în situaţia prevăzută de lit. f); 

i)renotificarea proprietarilor/asociaţiilor de proprietari notificaţi/notificate potrivit lit. h) care nu au făcut 
dovada începerii proiectării conform obligaţiilor prevăzute la art. 5; renotificarea se face în termen de cel 
mult 1 an de la notificare; 

j)executarea, în termen de maximum 2 ani de la expirarea termenelor prevăzute pentru proprietari în art. 5, 
a lucrărilor de intervenţii în vederea reducerii riscului seismic pentru imobilele încadrate în clasa de risc 
seismic RsI; 

k)notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a obligaţiilor stabilite prin notificările/renotificările 
proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, prevăzute la lit. g), h) şi i). 

(4)La expirarea termenelor stabilite de prezenta lege pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii, 
dacă nu s-a procedat la realizarea proiectării, respectiv la începerea execuţiei lucrărilor de intervenţii, precum 
şi la întocmirea documentaţiilor cadastrale, aceste situaţii vor fi constatate prin proces-verbal întocmit de 
reprezentantul primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor şi, respectiv, al primarului general al 
municipiului Bucureşti. 

(5)Autorităţile prevăzute la alin. (4) vor constata prin proces-verbal orice împiedicare în desfăşurarea ori 
continuarea lucrărilor de expertizare, de proiectare sau de execuţie a lucrărilor de intervenţii. 
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(6)În temeiul proceselor-verbale prevăzute la alin. (4) şi (5), autorităţile administraţiei publice locale vor 
proceda de îndată la sancţionarea persoanelor vinovate de încălcarea obligaţiilor stabilite de prezenta lege 
cu amendă, conform art. 33, şi la luarea oricărei alte măsuri prevăzute de aceasta, inclusiv sesizarea 
instanţelor de judecată, în vederea restrângerii folosinţei spaţiului locativ ori pentru evacuarea celor în cauză 
din imobilul supus lucrărilor de intervenţii. 

(7)În cazul clădirilor incluse în programele derulate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, în procesul-verbal prevăzut la alin. (5) se vor înscrie şi cotele-părţi indivize din proprietatea 
comună care revin fiecărei proprietăţi individuale, măsurile de realizare efectivă a lucrărilor, precum şi orice 
alte acţiuni necesare îndeplinirii acestora. În temeiul acestui proces-verbal, primarii municipiilor, oraşelor şi 
comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei legi, vor putea 
proceda la efectuarea expertizării, precum şi la contractarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de intervenţii. 

(8)La stabilirea cotei-părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale se ia în 
calcul suprafaţa utilă totală, stabilită distinct pentru spaţiile de locuinţă şi pentru spaţiile cu altă destinaţie, 
determinată pe baza măsurătorilor cadastrale înscrise în cartea funciară a imobilului. 

Art. 10 

(1)În vederea prevenirii unui potenţial dezastru provocat de cutremure, proprietarii şi deţinătorii cu orice 
titlu ai clădirilor supuse reglementărilor prezentei legi au obligaţia de a permite intrarea în imobilele pe care 
le deţin, pentru desfăşurarea activităţilor de expertizare tehnică, de efectuare a măsurătorilor pentru 
întocmirea documentaţiei cadastrale necesare înregistrării imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte 
funciară, conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, de proiectare sau de execuţie a lucrărilor de intervenţii sau a altor asemenea lucrări. 
În acest scop, persoanele respective vor fi înştiinţate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începerea 
lucrărilor. 

(2)În caz de refuz, intrarea în orice încăpere a clădirilor supuse activităţilor necesare de expertizare tehnică, 
cadastrare, proiectare/execuţie a lucrărilor de intervenţii sau a altor asemenea lucrări se va face cu 
autorizarea instanţei judecătoreşti, prin ordonanţă preşedinţială, potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură 
civilă, dată cu citarea părţilor. Potrivit aceloraşi dispoziţii, dacă este necesar, instanţa judecătorească va 
putea dispune restrângerea folosinţei încăperilor din clădirile supuse lucrărilor respective sau evacuarea, pe 
timpul desfăşurării lucrărilor de intervenţii la clădirile în cauză, a persoanelor care nu au eliberat în termen 
spaţiul deţinut în clădirile supuse consolidării. În cazul în care instanţa dispune evacuarea, prevederile alin. 
(3) sunt aplicabile. 

(3)Locuinţele de necesitate care satisfac exigenţele minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi utilităţile pentru aceste locuinţe vor fi 
asigurate prin grija autorităţilor administraţiei publice locale. Fondurile necesare pentru finanţarea 
cheltuielilor privind mutarea persoanelor evacuate în şi din locuinţele de necesitate şi, după caz, plata chiriei 
pe perioada execuţiei lucrărilor de intervenţii se vor asigura din bugetele locale. De asemenea, autorităţile 
administraţiei publice locale vor asigura spaţiile necesare depozitării, în condiţii de siguranţă şi cu asigurarea 
accesului proprietarilor, a bunurilor materiale care nu pot fi mutate în locuinţele de necesitate. 

(4)În cazurile prevăzute la alin. (2), la cererea primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, primarului 
general al municipiului Bucureşti, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti sau a executorului 
judecătoresc, după caz, poliţiştii locali, jandarmeria ori alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi să acorde 
sprijinul necesar pentru realizarea efectivă şi fără întârziere a activităţilor de expertizare tehnică, de 
proiectare şi/sau de execuţie a lucrărilor de intervenţii, precum şi pentru punerea în executare a ordonanţei 
preşedinţiale, în limita competenţelor conferite de legile de organizare şi funcţionare ale entităţilor implicate 
şi a legislaţiei aplicabile domeniului în cauză. 

CAPITOLUL III:Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat 
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Art. 11 

(1)În vederea creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a fondului construit naţional se instituie 
Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, program multianual, de interes şi 
utilitate publică, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în 
continuare program. 

(2)Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat are ca obiectiv general proiectarea şi 
execuţia lucrărilor de intervenţii la clădirile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni 
seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice în scopul creşterii nivelului de siguranţă la 
acţiuni seismice, precum şi asigurarea funcţionalităţii acestora conform tuturor cerinţelor fundamentale şi a 
creşterii eficienţei energetice a acestora. 

(3)Clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, realizată conform 
normativului Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor 
existente, indicativ P100-3, în vigoare la data solicitării includerii în program, de către experţi tehnici atestaţi 
pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, se includ în Programul naţional de 
consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, pe baza solicitărilor depuse de beneficiarii programului, 
conform prezentului act normativ. 

(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi 
Serviciul de Protecţie şi Pază întocmesc propriile programe de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, 
aprobate de către fiecare ordonator principal de credite. 

Art. 12 

Programul prevăzut la art. 11 cuprinde următoarele subprograme: 

a)subprogramul proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinaţia 
principală de locuinţă; 

b)subprogramul proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile de interes şi utilitate publică 
aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale. 

Art. 13 

Mecanismele de iniţiere, derulare, implementare, acordare a finanţării şi monitorizare a subprogramelor 
prevăzute la art. 12 se detaliază în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei. 

Art. 14 

(1)Beneficiarii subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu 
destinaţia principală de locuinţă sunt unităţile şi subunităţile administrativ-teritoriale, reprezentate de 
autorităţile administraţiei publice locale. 

(2)Beneficiarii subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile aflate în 
proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale sunt 
autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, inclusiv unităţile aflate în subordinea, autoritatea sau 
coordonarea acestora. 

Art. 15 

(1)Clădirile care fac obiectul subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile 
multietajate cu destinaţia principală de locuinţă vor fi incluse în program, dacă întrunesc cumulativ 
următoarele criterii: 
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a)prezintă un regim de înălţime de minimum P + 3 etaje şi minimum 10 apartamente; 

b)valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărţii de zonare a 
teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g. 

(2)Clădirile care fac obiectul subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile 
aflate în proprietatea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale vor fi incluse în 
program în funcţie de următoarele criterii: 

a)clasa de importanţă a clădirii, fiind incluse doar clădirile încadrate în clasele I şi II de importanţă; 

b)valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărţii de zonare a 
teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g. 

Art. 16 

(1)Finanţarea programului se asigură prin: 

a)sume din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei anual cu această destinaţie pentru lucrările necesare consolidării clădirilor 
multietajate cu destinaţia principală de locuinţă sau a clădirilor publice aflate în administrarea autorităţilor 
administraţiei publice locale sau a instituţiilor aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea 
acestora, şi din bugetele locale, pentru cofinanţarea lucrărilor neeligibile în cadrul programului; 

b)sume din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei anual cu această destinaţie, conform mecanismului prevăzut la art. 24, pe 
baza contractelor încheiate cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru lucrările 
necesare consolidării clădirilor publice aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale 
sau a instituţiilor aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea acestora; 

c)alte surse legal constituite. 

(2)Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se transferă beneficiarilor sau, după caz, se virează în contul distinct 
prevăzut la art. 24 alin. (5) în vederea decontării lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a lucrărilor de 
intervenţii pentru: 

a)locuinţele proprietate privată ale persoanelor fizice şi juridice, incluse în subprogramul prevăzut la art. 12 
lit. a); 

b)locuinţele şi spaţiile publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale, unităţilor aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora, incluse în 
subprogramul prevăzut la art. 12 lit. b); 

c)locuinţele şi spaţiile publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, existente în proprietatea autorităţilor 
şi instituţiilor administraţiei publice centrale, unităţilor aflate în subordinea, autoritatea sau coordonare 
acestora, incluse în subprogramul prevăzut la art. 12 lit. b); 

d)spaţii publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice, 
incluse în subprogramul prevăzut la art. 12 lit. a). 

(3)Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, prin prezentul program, sunt surse de finanţare complementare pentru bugetele locale. 

Art. 17 

(1)Categoriile de cheltuieli din devizul general, care se pot finanţa de la bugetul de stat prin program, în 
vederea consolidării şi reabilitării clădirilor, sunt: 
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a)cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, care se execută pe 
amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţii; 

b)cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, verificarea tehnică a proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie şi asistenţa tehnică din partea proiectantului; 

c)cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază; 

d)cheltuieli pentru organizarea de şantier; 

e)cheltuieli diverse şi neprevăzute. 

(2)Beneficiarii programului pot finanţa din bugetele proprii atât cheltuielile care nu se pot finanţa de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cât şi alte cheltuieli 
din devizul general, definite conform legislaţiei în vigoare, necesare realizării şi finalizării obiectivelor de 
investiţii incluse în program. 

Art. 18 

(1)Finanţarea acordată de la bugetul de stat prin program este nerambursabilă, inclusiv finanţarea acordată 
pentru persoanele juridice, proprietari ai spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care se va acorda 
în baza unei scheme de ajutor de stat aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
administraţiei. 

(2)Beneficiarii subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu 
destinaţia principală de locuinţă realizează măsurile de intervenţie pe bază de convenţie încheiată cu 
asociaţia de proprietari sau, în lipsa acesteia, cu proprietarii unităţilor locative, precum şi cu proprietarii 
spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din clădirile cu destinaţia principală de locuinţă. 

(3)Prin convenţia prevăzută la alin. (2) se vor stabili următoarele: 

a)proprietarii, conform drepturilor reale intabulate în cartea funciară, destinaţia spaţiilor din clădire, 
conform evidenţelor direcţiilor de taxe şi impozite locale şi/sau documentaţiilor de urbanism, cotele-părţi 
indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăţi individuale stabilită conform măsurătorilor 
cadastrale; 

b)sursele de finanţare asigurate, în condiţiile prezentei legi, după caz, din: transferuri de la bugetul de stat, 
bugetul local, alte surse; 

c)obligaţiile în sarcina fiecărei părţi, conform prezentei legi şi celorlalte acte normative în vigoare. 

(4)Obligaţiile în sarcina fiecărei părţi prevăzute la alin. (3) lit. c) privesc: 

a)atribuirea, prin procedură de achiziţie publică, a contractului de prestare de servicii de expertizare şi/sau 
proiectare, respectiv de executare a lucrărilor de intervenţii; 

b)notarea dreptului de creanţă în partea a III-a a cărţii funciare a imobilelor incluse în program, cu 
menţionarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar persoană fizică sau 
juridică de locuinţă şi/sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în situaţia înstrăinării imobilului 
înainte de termenul stabilit prin prezenta lege; 

c)modificarea sumelor menţionate în partea a III-a a cărţii funciare, pe parcursul derulării lucrărilor de 
intervenţie, în funcţie de modificările valorii totale a investiţiei, după caz. 

(5)Instituirea, modificarea şi radierea menţiunilor în cartea funciară conform alin. (4) lit. b) şi c) sunt scutite 
de plata taxei de timbru sau orice alte tarife. 

(6)Înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (4) lit. b), a spaţiilor cu 
destinaţia de locuinţă din clădirile incluse în program şi la care proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii 
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au fost finanţate prin transferuri de la bugetul de stat prin program este condiţionată de rambursarea 
integrală a sumelor alocate de la bugetul de stat, precum şi a celor de la bugetele locale, calculate ca fiind 
cotă-parte din valoarea totală a investiţiei. 

(7)Înstrăinarea, în decurs de 10 ani de la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (4) lit. b), a spaţiilor cu altă 
destinaţie din clădirile incluse în program şi la care proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii au fost 
finanţate prin transferuri de la bugetul de stat prin program este condiţionată de rambursarea integrală a 
sumelor alocate de la bugetul de stat, precum şi a celor de la bugetele locale, calculate ca fiind cotă-parte 
din valoarea totală a investiţiei. 

(8)Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (6) şi (7) sunt lovite de nulitate 
absolută. Nicio persoană care încheie astfel de acte nu poate invoca buna-credinţă în asemenea cazuri. 

Art. 19 

(1)Beneficiarii programului transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru 
fiecare obiectiv de investiţii solicitarea de includere în program şi necesarul de sume de la bugetul de stat, în 
termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat, iar pentru anul în curs, în termen de 
60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

(2)Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei verifică administrativ şi centralizează solicitările 
transmise, în ordinea cronologică de înregistrare, în termen de 30 de zile de la înregistrare, iar pentru 
solicitările conforme, în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinaţie, prevăzute în 
legea bugetară anuală, întocmeşte listele-sinteză cu obiective propuse spre finanţare pe fiecare subprogram, 
liste ce se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei. Solicitările 
neconforme se returnează solicitanţilor, motivat, cu menţiunea că solicitarea revizuită va primi un nou număr 
de înregistrare, fiind considerată solicitare nouă. 

(3)Modelul de solicitare de includere în program, precum şi detaliile privind verificarea administrativă a 
conformităţii/neconformităţii solicitărilor pe baza modelului aprobat se stabilesc prin norme metodologice. 

(4)Listele-sinteză se pot modifica şi completa, după caz, în funcţie de solicitările conforme înregistrate la 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. 

(5)Ordinul menţionat la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei. 

Art. 20 

(1)După includerea în lista-sinteză, pentru clădirile eligibile a intra în subprogramul proiectarea şi execuţia 
lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinaţia principală de locuinţă, încadrate în clasa 
de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, ordonatorii principali de credite ai unităţilor 
administrativ-teritoriale în raza cărora sunt amplasate clădirile vor lua măsurile necesare pentru: 

a)obţinerea hotărârii asociaţiei de proprietari sau a hotărârilor tuturor asociaţiilor de proprietari în cazul 
clădirilor în care există mai mult de o asociaţie de proprietari, hotărâri adoptate cu acordul unanimităţii 
proprietarilor, în cazul în care proprietarii nu sunt constituiţi în asociaţii de proprietari, cu acordul scris al 
tuturor proprietarilor, prin care sunt de acord cu introducerea în program, proiectarea şi execuţia lucrărilor 
de intervenţii; prevederile art. 10 rămân aplicabile; 

b)realizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

c)aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor ce urmează a fi executate; 

d)aprobarea finanţării categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin program; 

e)obţinerea certificatului de urbanism şi a avizelor şi acordurilor solicitate prin acesta; 
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f)obţinerea autorizaţiei de construire. 

(2)După includerea în lista-sinteză, pentru clădirile eligibile a intra în subprogramul proiectarea şi execuţia 
lucrărilor de intervenţii pentru clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor 
administraţiei publice centrale sau locale, încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de 
expertiză tehnică, ordonatorii principali de credite vor lua măsurile necesare pentru: 

a)realizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

b)aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor ce urmează a fi executate; 

c)aprobarea finanţării categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin program; 

d)obţinerea certificatului de urbanism şi a avizelor şi acordurilor solicitate prin acesta; 

e)obţinerea autorizaţiei de construire. 

Art. 21 

Pentru clădirile incluse în subprogramul proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile 
multietajate cu destinaţia principală de locuinţă, ordonatorii principali de credite vor lua măsurile necesare 
pentru: 

a)organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii/lucrări; 

b)realizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; 

c)asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi; 

d)asigurarea relocării proprietarilor/locatarilor locuinţelor; 

e)derularea contractelor de execuţie a lucrărilor de intervenţii; 

f)asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de intervenţii prin diriginţi de specialitate sau operatori 
economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor; 

g)implementarea obligaţiilor ce decurg din contractul de finanţare; 

h)organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor; 

i)predarea asociaţiei de proprietari/proprietarilor, după caz, a documentaţiei legale pentru completarea 
cărţii tehnice a construcţiei. 

Art. 22 

Pentru clădirile incluse în subprogramul proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile aflate 
în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale, 
ordonatorii principali de credite vor lua măsurile necesare pentru: 

a)organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii/lucrări; 

b)realizarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie; 

c)asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi; 

d)derularea contractelor de execuţie a lucrărilor de intervenţii; 

e)asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau operatori 
economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor; 

f)implementarea obligaţiilor ce decurg din contractul de finanţare; 

g)organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor. 
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Art. 23 

Pentru încheierea contactelor de finanţare, beneficiarii programului, pentru obiectivele de investiţii incluse 
în listele-sinteză prevăzute la art. 19 alin. (2), depun la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei următoarele documentaţii: 

a)autorizaţia de construire valabilă, obţinută pe baza proiectului pentru autorizarea/desfiinţarea executării 
lucrărilor, reglementată prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)devizul general, cu identificarea categoriilor de cheltuieli ce se finanţează de la bugetul de stat şi a celor 
suportate de autoritatea locală/beneficiar; 

c)documente care să prezinte stadiul fizic realizat, dacă este cazul. 

Art. 24 

(1)Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei verifică administrativ şi centralizează 
documentaţiile transmise, în ordinea cronologică de înregistrare, iar pentru documentaţiile conforme, în 
limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinaţie, prevăzute în legea bugetară anuală, 
încheie contracte de finanţare. 

(2)Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 19 alin. (2), se încheie contracte de finanţare 
multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi unităţile administrativ-
teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea 
de prelungire cu încă 2 ani în cazuri justificate, în limita creditelor de angajament aprobate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de 
finanţare. 

(3)Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 19 alin. (2) se încheie contracte de finanţare multianuale între 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi beneficiarii instituţii publice centrale. 

(4)Documentaţiile care în urma analizei de conformitate administrativă sunt declarate neconforme se 
returnează beneficiarilor programului, motivat, cu menţiunea că documentaţiile revizuite vor primi un nou 
număr de înregistrare. 

(5)Pentru beneficiarii instituţii publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral de la bugetul de 
stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei virează anual, la solicitarea acestora, sumele 
aferente contractelor de finanţare prevăzute la alin. (3), în cont distinct de venituri ale bugetului de stat, 
codificat cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor respectivi. 

(6)Se autorizează Ministerul Finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze, la 
poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele bugetare prevăzute în bugetele 
ordonatorilor principali de credite cu suma virată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei pentru finanţarea cheltuielilor aferente contractelor de finanţare prevăzute la alin. (3), în 
termen de 10 zile de la data propunerii. 

(7)Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (6) se autorizează Ministerul Finanţelor, la propunerea 
ordonatorilor principali de credite, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetele ordonatorilor 
principali de credite cu suma necesară implementării obiectivelor de investiţii, fără a depăşi valoarea totală 
a obiectivului menţionată în contractul prevăzut la alin. (3), în termen de 10 zile de la data propunerii. 

(8)Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (6) şi (7) în 
bugetele lor şi în anexele la acestea, să introducă obiectivele de investiţii în anexe şi să le comunice 
Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile lucrătoare. 
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(9)Cererile de deschidere de credite bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite pentru 
finanţarea obiectivelor de investiţii vor fi însoţite de avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei cu privire la eligibilitatea cheltuielilor solicitate prin deschiderea de credite bugetare. 
Deschiderile de credite bugetare se realizează de către Ministerul Finanţelor în termen de 5 zile de la data 
depunerii cererii. 

(10)Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei emite avizul prevăzut la alin. (9) în baza 
documentelor justificative depuse de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (5) şi numai după stabilirea 
eligibilităţii cheltuielilor solicitate. 

(11)În cazul în care ordonatorii principali de credite nu ataşează cererii de deschidere de credite avizul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prevăzut la alin. (9), Ministerul Finanţelor 
restituie deschiderea de credite bugetare solicitată. 

(12)Conţinutul, formatul şi termenul de emitere a avizului prevăzut la alin. (9) se aprobă prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
administraţiei. 

(13)Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă 
între veniturile încasate potrivit alin. (5) şi plăţile efectuate, se virează de către ordonatorii de credite 
beneficiari din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate, la Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în contul de cheltuieli din care au fost virate iniţial. 

(14)Sumele virate în contul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prevăzut la alin. (13) 
se pot solicita în anul următor, urmând procedura prevăzută la alin. (5)-(7). 

(15)În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea obiectivului de investiţii, beneficiarii instituţii publice 
finanţate integral de la bugetul de stat restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost 
încasate, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în contul de cheltuieli din care au fost 
virate iniţial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor 
art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate. 

Art. 25 

(1)Beneficiarii programului sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum 
şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în program, în termenele prevăzute în contractul de 
finanţare. 

(2)În cazul nefinalizării obiectivelor de investiţii în termenele stabilite prin contractul de finanţare, sumele 
transferate de la bugetul de stat se restituie Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. 

(3)După încheierea contractelor de finanţare, valoarea alocată de la bugetul de stat nu se majorează, iar în 
situaţia în care apar cheltuieli suplimentare, acestea se finanţează din sursele prevăzute din bugetele locale 
sau alte surse legal constituite. 

Art. 26 

(1)Sumele aferente contractelor de finanţare se transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei aprobat cu această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea 
serviciilor/lucrărilor executate, cu excepţia beneficiarilor instituţii publice centrale finanţate integral de la 
bugetul de stat cărora le sunt aplicabile prevederile art. 24 alin. (5). 

(2)Efectuarea primului transfer de la bugetul de stat, pentru obiectivele de investiţii incluse în subprogramul 
prevăzut la art. 12 lit. a), este condiţionată de încheierea convenţiei prevăzute la art. 18 alin. (2). 
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(3)Sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari a serviciilor/lucrărilor executate, aferente 
solicitărilor de transfer care se înregistrează la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei până 
în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanţare 
încheiate, se transferă beneficiarilor până la sfârşitul anului bugetar în care au fost înregistrate, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(4)În situaţia epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu această destinaţie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei înştiinţează beneficiarii contractelor de finanţare cu privire la aceasta. 

(5)După primirea înştiinţării prevăzute la alin. (4) beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării 
de arierate, respectiv sistarea prestării de servicii, execuţiei de lucrări sau continuă implementarea 
obiectivelor de investiţii din surse proprii sau alte surse legal constituite. 

(6)După înştiinţarea beneficiarilor, în situaţia suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei anunţă beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de 
sume, acestea urmând a se realiza în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea serviciilor/lucrărilor executate, şi, după caz, cu privire la epuizarea creditelor 
bugetare suplimentare. 

Art. 27 

În perioada de valabilitate a contractelor de finanţare multianuală, în situaţia în care beneficiarii, autorităţi 
publice locale, decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse 
legal constituite au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această 
destinaţie, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru 
decontarea serviciilor/lucrărilor executate depuse până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an. 

Art. 28 

(1)Pe perioada de derulare a contractelor de finanţare multianuală încheiate conform art. 24 alin. (2), în 
situaţia în care solicitările de transfer depuse depăşesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea 
bugetară anuală pentru anul în curs, sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu prioritate, în anul bugetar următor, în ordinea cronologică de 
înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea 
serviciilor/lucrărilor executate. 

(2)În situaţia în care durata contractelor de finanţare multianuală încetează, iar solicitările de transfer depuse 
la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în perioada de valabilitate a contractului de 
finanţare depăşesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, plata 
acestora se realizează în condiţiile art. 281 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 29 

Beneficiarii, în baza contractelor de finanţare multianuală încheiate în temeiul prezentei legi, cuprind în 
bugetul propriu credite bugetare estimate în funcţie de graficele de realizare aferente prestărilor de servicii 
şi execuţiei de lucrări. 

Art. 30 

(1)În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau 
contractuale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei notifică beneficiarii cu privire la 
prevederile încălcate şi solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate 
necuvenit. 
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(2)În situaţia în care beneficiarii unităţi administrativ-teritoriale, reprezentate de autorităţile administraţiei 
publice locale, nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei solicită în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază 
teritorială se află unităţile administrativ-teritoriale sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul 
pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia 
plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu 
handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea şi 
utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile altor acte normative, se menţin. 

(3)După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 
comunică, în scris, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află 
unităţile administrativ-teritoriale, care dispun încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (2). 

(4)La cererea beneficiarului care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (1) şi 
în care se menţionează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei ca beneficiar al sumelor şi 
detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/directorul 
general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai 
administraţiilor judeţene ale finanţelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din 
impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la 
alin. (1). 

(5)În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii de credite prezintă unităţilor 
teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, 
prevăzute la alin. (1), potrivit celor menţionate în cerere. 

(6)În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (5) 
sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (4), unităţile teritoriale ale 
Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate 
din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate 
sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată 
ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au 
fost retrase. 

(7)În situaţia în care beneficiarii instituţii publice centrale nu restituie sumele decontate necuvenit în 
termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei poate solicita instanţelor de 
judecată obligarea instituţiilor centrale beneficiare ale programului la restituirea sumelor. 

Art. 31 

(1)Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii/lucrări, 
în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele de finanţare multianuală, precum şi de 
modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program, potrivit destinaţiei pentru care au 
fost alocate. 

(2)Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei toate 
documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt responsabili 
pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate. 
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(3)Beneficiarii programului răspund, potrivit legii, pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate de 
la bugetul de stat, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru 
care au fost alocate. 

Art. 32 

(1)Programarea, coordonarea şi monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în 
implementarea obiectivelor de investiţii din program se fac de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei. 

(2)Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, împreună cu reprezentanţi cu 
atribuţii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., pot efectua verificări 
prin sondaj pentru lucrările realizate la obiectivele de investiţii derulate prin program. 

CAPITOLUL IV:Contravenţii 

Art. 33 

(1)Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: 

a)cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei: 

(i)nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (5) privind 
expertizarea tehnică; 

(ii)nerespectarea obligaţiei de a proceda la proiectarea lucrărilor de intervenţii, în termen de 2 ani de la 
notificarea încadrării în clasa de risc seismic RsI a clădirii expertizate; 

(iii)neînceperea execuţiei lucrărilor de intervenţii în termen de 2 ani de la data finalizării proiectării lucrărilor 
de intervenţii; 

(iv)nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) de către conducătorii instituţiilor publice care au în 
administrare clădiri cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ în care se desfăşoară activităţi 
didactice şi clădiri cu destinaţia de spital, policlinică sau dispensar policlinic, care se află în patrimoniul 
instituţiilor publice respective şi care au fost construite înainte de 1978; 

(v)neînceperea sau împiedicarea în timpul mandatului a procedurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) de către conducătorii instituţiilor publice care au în administrare clădiri cu 
destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ în care se desfăşoară activităţi didactice şi clădiri cu 
destinaţia de spital, policlinică sau dispensar policlinic, care se află în patrimoniul instituţiilor publice 
respective şi care au fost construite înainte de anul 1978; 

(vi)nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (5) privind întocmirea procesului-verbal de către reprezentantul 
primarilor municipiilor şi oraşelor şi, respectiv, al primarului general al municipiului Bucureşti; 

b)cu amendă de la 25.000 de lei la 35.000 de lei, nerespectarea obligaţiei de realizare şi amplasare a 
panourilor de înştiinţare în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, precum şi 
menţinerea acestora până la recepţia la terminarea lucrărilor de intervenţii; 

c)cu amendă de la 35.000 de lei la 50.000 de lei, nerespectarea prevederilor privind inventarierea clădirilor 
cu destinaţia de locuinţă multietajate care au situate la parter şi, după caz, la subsol şi/sau alte niveluri spaţii 
publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţe şi notificarea, în scris, a proprietarilor/asociaţiilor de 
proprietari asupra obligaţiilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrărilor de intervenţii. 

(2)Sancţiunile se aplică, după caz, proprietarilor, administratorilor sau primarului general al municipiului 
Bucureşti, respectiv primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor. 

(3)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale 
primăriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului Bucureşti, în cazul 
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proprietarilor sau administratorilor, şi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., în cazul primarului 
general al municipiului Bucureşti, respectiv al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi în 
cazul conducătorilor celorlalte instituţii publice, altele decât primăriile, şi care au în administrare clădiri cu 
destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ în care se desfăşoară activităţi didactice şi clădiri cu 
destinaţia de spital, policlinică sau dispensar policlinic. 

(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru 
construcţiile, amenajările şi instalaţiile aferente obiectivelor militare şi speciale din cadrul acestora se 
realizează de către personalul din cadrul structurilor proprii de control ale instituţiilor menţionate la art. 11 
alin. (4). 

(5)Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel. 

CAPITOLUL V:Dispoziţii finale 

Art. 34 

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, care se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 35 

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă Metodologia de evaluare 
vizuală rapidă prevăzută la art. 3 alin. (6), prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
administraţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 36 

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului 
nr. 1.364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 100 din 5 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 37 

Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul clădirilor cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate în 
clasa de risc seismic RsI, pentru care, până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a 
prezentei legi, au fost semnate contractele de execuţie a lucrărilor de intervenţii în baza programelor 
aprobate în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cărora le sunt 
aplicabile prevederile actelor normative în vigoare la data iniţierii acestor proceduri. 

Art. 38 

Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

√   Hotararea 897/2022 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat in Monitorul Oficial 709/14.07.2022 
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Art. I 

În anexa nr. 2, după capitolul XIV se introduce un nou capitol, capitolul XV, cu următorul cuprins: 

"- CAPITOLUL XV: Dispoziţii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 229 alin. (5) şi ale art. 232 alin. 
(1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Art. 221 

(1)Pentru pacienţii internaţi în regim de spitalizare continuă, pentru care se acordă servicii medicale 
spitaliceşti în unităţile sanitare publice, cuantumul alocaţiei de hrană nu este inclus în plata acestor servicii. 

(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv pentru serviciile medicale de recuperare medicală, medicină 
fizică şi de reabilitare acordate în regim de spitalizare continuă în unităţi sanitare publice, respectiv 
sanatorii/secţii sanatoriale din spitale pentru adulţi şi copii, inclusiv cele balneare, şi în preventorii, a căror 
plată se face prin tarif pe zi de spitalizare. 

- Art. 222 

(1)Casele de asigurări de sănătate încheie un act adiţional cu unităţile sanitare publice, aflate în relaţie 
contractuală cu acestea pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, 
care are ca obiect decontarea unei sume lunare corespunzătoare alocaţiei de hrană acordate potrivit 
prevederilor art. 229 alin. (5) şi ale art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cuantumul stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. 

(2)Modelul de act adiţional, obligaţiile părţilor contractante, documentele justificative în baza cărora se 
decontează suma corespunzătoare alocaţiei de hrană sunt reglementate prin ordin comun al ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

(3)Suma lunară corespunzătoare alocaţiei de hrană ce urmează să fie decontată de către casele de asigurări 
de sănătate este aferentă cazurilor internate în regim de spitalizare continuă în unităţile sanitare publice, 
pentru care serviciile medicale spitaliceşti sunt decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate; suma lunară corespunzătoare alocaţiei de hrană ce urmează să fie decontată se stabileşte prin 
raportare la numărul de zile de spitalizare aferente cazurilor internate în regim de spitalizare continuă. 

(4)Actul adiţional prevăzut la alin. (1) este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2022. 

(5)Durata actului adiţional prevăzut la alin. (1) se poate prelungi pe toată durata derulării contractului 
încheiat de unităţile sanitare publice cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale 
spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, prin încheierea unui act adiţional semnat de ambele părţi." 

Art. II 

Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare 
continuă în unităţile sanitare publice începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a căror raportare în 
vederea decontării se face începând cu luna iulie 2022. 

Art. III 

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate vor emite ordinul prevăzut la art. 222 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum 
a fost completată prin prezenta hotărâre. 

Art. IV 
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Suma corespunzătoare cuantumului alocaţiei de hrană care, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 
133/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, nu mai 
este suportată de unitatea sanitară publică din tarifele pentru plata serviciilor medicale spitaliceşti în regim 
de spitalizare continuă prevăzute în Normele metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului 
nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se 
utilizează de către unitatea sanitară publică pentru asigurarea altor elemente de cheltuieli din titlul II bunuri 
şi servicii, clasificaţie bugetară 20. 

 

√ Legea 216/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative, publicată in Monitorul Oficial 
709/14.07.2022 

Art. I 

Legea nr. 85/2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 2 

Scopul prezentei legi este instituirea unor proceduri de prevenire a insolvenţei la care pot recurge debitorii 
aflaţi în dificultate şi, respectiv, a unor proceduri colective de insolvenţă pentru acoperirea pasivului 
debitorului, în cadrul cărora debitorul beneficiază, atunci când este posibil, de şansa de redresare a activităţii 
sale." 

2.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 3 

(1) Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) 
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor cu privire 
la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei lor. În 
cazul profesiilor liberale, procedurile prevăzute de prezenta lege vizează întreprinderea acestora, iar nu 
statutul profesional. 

(2) În cazul în care un profesionist persoană fizică aflat în insolvenţă are atât datorii personale, cât şi datorii 
profesionale, care fie nu pot fi separate într-un mod rezonabil, fie se află în diviziuni ale patrimoniului 
constituite potrivit art. 2.324 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, acestea 
sunt tratate în cadrul procedurii de insolvenţă prevăzute de prezenta lege, pentru a obţine descărcarea 
definitivă de obligaţii. 

(3) În cazul în care un profesionist persoană fizică aflat în insolvenţă are atât datorii personale, cât şi datorii 
profesionale care fac parte din diviziuni ale patrimoniului constituite potrivit art. 2.324 alin. (4) din Legea nr. 
287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, acestea din urmă sunt tratate în cadrul procedurii de 
insolvenţă prevăzute de prezenta lege, pentru a obţine descărcarea de obligaţii. 

(4) Procedurile prevăzute de prezenta lege nu sunt aplicabile unităţilor şi instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar, universitar şi entităţilor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5) Prevederile titlului I nu sunt aplicabile: 
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a) instituţiilor de credit, firmelor de investiţii, precum şi altor instituţii financiare şi entităţi supuse 
prevederilor Legii 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, astfel cum sunt definite la 
art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv 
în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi fondurilor de investiţii alternative, definite la art. 3 pct. 20 din Legea 
nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

b) asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt definiţi de art. 1 alin. (2) pct. 3 şi 45 din Legea nr. 237/2015 
privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările 
ulterioare, supuşi prevederilor legii menţionate anterior, precum şi Legii nr. 246/2015 privind redresarea şi 
rezoluţia asigurătorilor, cu modificările ulterioare; 

c) contrapărţilor centrale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii; 

d) depozitarilor centrali de titluri de valoare, astfel cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul 
(UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea 
decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de 
modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012. 

(6) În materia procedurilor de prevenire a insolvenţei, prezenta lege nu afectează drepturile şi obligaţiile 
debitorului cu privire la activul personal acumulat de către acesta la un fond de pensii administrat privat 
şi/sau la fonduri de pensii facultative şi/sau la fonduri de pensii ocupaţionale ori cu privire la pensiile private 
de care debitorul beneficiază, în temeiul şi în condiţiile legislaţiei privind pensiile private." 

3.La titlul preliminar, denumirea capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"CAPITOLUL II: Principii şi definiţii" 

4.La articolul 4, punctele 2, 3, 5, 8-10, 12 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"2. acordarea unei şanse debitorilor de redresare eficientă a afacerii, pentru menţinerea activităţii 
economice şi protejarea locurilor de muncă, prin accesul efectiv al debitorului la mijloace de avertizare 
timpurie, prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei sau prin procedura de reorganizare 
judiciară, fără a aduce atingere altor soluţii de redresare; 

3. asigurarea unor proceduri de prevenire a insolvenţei şi insolvenţă eficiente, inclusiv prin mecanisme 
adecvate de comunicare şi derulare a procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi 
imparţială, cu un minim de costuri, de natură a duce la descărcarea de obligaţii; 

.................................................................................................. 

5. asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedurile prevăzute de prezenta lege; 

.................................................................................................. 

8. asigurarea accesului la surse de finanţare în procedurile de prevenire a insolvenţei, în perioada de 
observaţie şi de reorganizare, cu acordarea unui tratament adecvat, prioritar la plată, pentru protejarea 
acestor creanţe; 

9. fundamentarea votului pentru aprobarea acordului/planului de restructurare sau de reorganizare pe 
criterii clare, cu asigurarea unui tratament egal între creditorii de acelaşi rang, a recunoaşterii priorităţilor 
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comparative şi a acceptării unei decizii a majorităţii, urmând să se ofere celorlalţi creditori plăţi egale sau mai 
mari decât ar primi în cazul următoarei alternative optime sau în faliment, după caz; 

10. favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenţei, a negocierii/renegocierii amiabile a creanţelor şi a 
încheierii unui acord de restructurare sau, după caz, a unui concordat preventiv, asigurând continuitatea 
întreprinderii; 

.................................................................................................. 

12. în cazul grupului de societăţi, coordonarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în 
scopul abordării integrate a acestora; 

13. administrarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă de către practicieni în insolvenţă 
şi desfăşurarea acestora sub controlul instanţei de judecată, în limitele prevăzute de prezenta lege." 

5.La articolul 4, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins: 

"51. protejarea informaţiilor de natură concurenţială privind afacerea debitorului, fără a împiedica accesul 
creditorilor la informaţiile necesare şi relevante care să le permită acestora să adopte o decizie în procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de reorganizare judiciară;" 

6.La articolul 5 alineatul (1), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins: 

"41. ansamblu independent reprezintă un grup de bunuri ale debitorului care asigură realizarea unor bunuri 
sau servicii şi permite desfăşurarea activităţii întreprinderii;" 

7.La articolul 5 alineatul (1), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins: 

"51. avertizarea timpurie reprezintă alertarea asupra existenţei unor circumstanţe care ar putea da naştere 
stării de dificultate sau de insolvenţă a debitorului şi care îi pot semnala acestuia necesitatea de a acţiona 
fără întârziere şi/sau furnizarea, cu titlu gratuit, a unor informaţii cu privire la soluţii de redresare;" 

8.La articolul 5 alineatul (1), după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 81 şi 82, cu următorul 
cuprins: 

"81. contracte în derulare reprezintă acele contracte care nu au fost executate în totalitate sau substanţial 
de toate părţile la data confirmării acordului de restructurare sau, după caz, la data deschiderii procedurii 
concordatului preventiv sau insolvenţei; 

82. contracte în derulare esenţiale reprezintă contractele din categoria prevăzută la pct. 81 necesare pentru 
continuarea activităţii curente, inclusiv cele care au ca obiect furnizarea unor bunuri sau servicii, a cărei 
suspendare ar duce la întreruperea acesteia, acestea incluzând fără a se limita la contracte de leasing, licenţă, 
franciză, furnizare pe termen lung, cum ar fi energie electrică, apă, telecomunicaţii, gaze;" 

9.La articolul 5 alineatul (1), după punctul 16 se introduc două noi puncte, punctele 161 şi 162, cu următorul 
cuprins: 

"161. creanţele în litigiu reprezintă creanţele a căror existenţă sau întindere este contestată şi în privinţa 
cărora nu s-a pronunţat o hotărâre definitivă până la data întocmirii acordului de restructurare sau, după 
caz, a deschiderii procedurii de concordat; 

162. creanţe neafectate reprezintă creanţele care nu sunt modificate în mod direct de un acord de 
restructurare sau de un concordat preventiv; orice creanţă neinclusă în lista creanţelor afectate este creanţă 
neafectată;" 

10.La articolul 5 alineatul (1), punctul 17 se abrogă. 

11.La articolul 5 alineatul (1), punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"23. creditori indispensabili sunt furnizorii care nu pot fi înlocuiţi în condiţii economice sau financiare 
rezonabile, raportat la continuarea activităţii debitorului;" 

12.La articolul 5 alineatul (1), după punctul 26 se introduc două noi puncte, punctele 261 şi 262, cu următorul 
cuprins: 

"261. descărcare definitivă de obligaţii reprezintă stingerea, în condiţiile prezentei legi, a diferenţelor dintre 
datoriile existente la data deschiderii procedurii şi a datoriilor reduse printr-un acord de restructurare, plan 
de concordat sau de reorganizare, după caz, ca urmare a închiderii procedurii pentru motivul îndeplinirii cu 
succes a acordului/planului propus în condiţiile legii. În cazul falimentului, aceasta operează în baza hotărârii 
definitive de închidere a procedurii; 

262. dificultatea reprezintă starea generată de orice împrejurare care determină o afectare temporară a 
activităţii ce dă naştere unei ameninţări reale şi grave la adresa capacităţii viitoare a debitorului de a-şi plăti 
datoriile la scadenţă, dacă nu sunt luate măsuri adecvate; debitorul în stare de dificultate este capabil să îşi 
execute obligaţiile pe măsură ce devin scadente;" 

13.La articolul 5 alineatul (1), punctul 27 se abrogă. 

14.La articolul 5 alineatul (1), după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 281 şi 282, cu următorul 
cuprins: 

"281. finanţare intermediară înseamnă orice finanţare, inclusiv constituire de garanţii, credit furnizor cu 
termen de plată mai mare de 90 de zile, acordată de un creditor existent sau un creditor nou, pentru perioada 
suspendării executărilor silite individuale, în procedura concordatului preventiv şi pe durata perioadei de 
observaţie, în procedura insolvenţei. Aceasta trebuie să fie rezonabilă şi imediat necesară pentru ca 
activitatea debitorului să se poată derula în continuare sau pentru ca valoarea afacerii debitorului să fie 
păstrată ori sporită; 

282. finanţare nouă înseamnă orice finanţare, inclusiv constituire de garanţii, credit furnizor cu termen de 
plată mai mare de 90 de zile, acordată de un creditor existent sau un creditor nou, în vederea punerii în 
aplicare a unui acord/plan de restructurare/plan de reorganizare şi inclusă în acesta;" 

15.La articolul 5 alineatul (1), punctul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"29. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor 
băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile şi care se prezumă atunci când debitorul, 
după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;" 

16.La articolul 5 alineatul (1), punctul 36 se abrogă. 

17.La articolul 5 alineatul (1), după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 421, cu următorul cuprins: 

"421. perioada suspectă reprezintă oricare dintre intervalele prevăzute de prezenta lege, anterioare 
deschiderii unei proceduri de insolvenţă, în care sunt încheiate acte sau operaţiuni frauduloase ale 
debitorului în dauna drepturilor creditorilor, supuse verificării potrivit prevederilor prezentei legi;" 

18.La articolul 5 alineatul (1), după punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 431, cu următorul cuprins: 

"431. procedura acordului de restructurare reprezintă procedura de prevenire a insolvenţei prin care 
debitorul supune confirmării judecătorului-sindic un acord de restructurare negociat în prealabil cu creditorii 
ale căror creanţe sunt afectate şi aprobat în condiţiile prezentei legi, în baza căruia îşi redresează activitatea 
şi îşi achită total sau parţial creanţele afectate în perioada stabilită prin acordul de restructurare;" 

19.La articolul 5 alineatul (1), după punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 441, cu următorul cuprins: 

"441. procedura concordatului preventiv reprezintă procedura judiciară de prevenire a insolvenţei, a cărei 
deschidere suspendă executările silite în condiţiile prezentei legi, iar debitorul îşi redresează activitatea şi îşi 
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achită total sau parţial creanţele afectate în baza unui plan de restructurare votat de creditorii ale căror 
creanţe sunt afectate şi omologat de judecătorul-sindic;" 

20.La articolul 5 alineatul (1), punctele 53 şi 59 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"53. programul de plată a creanţelor este graficul de achitare a creanţelor, menţionat în acordul de 
restructurare, în planul de restructurare sau în planul de reorganizare, care include: 

a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor; dar nu mai mult decât sumele 
datorate conform listei creanţelor afectate sau tabelului definitiv de creanţe; în cazul creditorilor beneficiari 
ai unei cauze de preferinţă sumele vor putea include şi dobânzile; 

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume; 

.................................................................................................. 

59. sediul profesional este locul în care funcţionează, într-un mod verificabil de către terţi, conducerea 
activităţii economice ori a exercitării profesiei liberale a persoanei fizice;" 

21.La articolul 5 alineatul (1), punctul 65 se abrogă. 

22.La articolul 5 alineatul (1), punctul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"71. testul creditorului privat reprezintă analiza comparativă a gradului de îndestulare a creanţei bugetare 
prin raportare la un creditor mediu diligent, în cadrul unei proceduri de prevenire a insolvenţei sau 
reorganizare, comparativ cu o procedură de faliment. Analiza are la bază un raport de evaluare întocmit de 
un evaluator autorizat şi se raportează inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul 
de plăţi propus. Nu constituie ajutor de stat situaţia în care testul creditorului privat atestă faptul că 
distribuţiile pe care le-ar primi creditorul bugetar în cazul unei proceduri de prevenire a insolvenţei sau 
reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar primi într-o procedură de faliment. Testul creditorului privat 
poate fi efectuat şi la solicitarea părţii care propune un acord/plan de restructurare sau un plan de 
reorganizare, pe cheltuiala acesteia, de un expert independent, inclusiv de practicianul în insolvenţă din 
cadrul procedurii, şi va fi comunicat creditorului bugetar odată cu acordul de restructurare/planul de 
restructurare sau odată cu planul de reorganizare;" 

23.După articolul 5 se introduce un nou capitol, capitolul III, cuprinzând articolele 51-56, cu următorul cuprins: 

"CAPITOLUL III: Avertizarea timpurie 

Art. 51 

Profesioniştii, cu excepţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), (4) şi (5), sunt alertaţi de către organul fiscal cu privire 
la neexecutarea unor obligaţii şi le sunt puse la dispoziţie gratuit informaţii cu privire la soluţiile de redresare 
prevăzute de lege prin intermediul unei pagini de internet. 

Art. 52 

(1) Profesioniştii, cu excepţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), (4) şi (5), sunt alertaţi prin intermediul unei 
notificări de alertă transmise în mod automat prin sistemul de comunicare electronică prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă dezvoltat de Ministerul Finanţelor/Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală (A.N.A.F.) în legătură cu neexecutarea obligaţiilor către bugetul de stat, către bugetul asigurărilor 
sociale de stat sau către bugetul asigurărilor de şomaj. 

(2) Procedura de comunicare a notificărilor de alertă, incluzând cuantumul obligaţiilor restante ce atrage 
emiterea mesajului de alertă, pe categorii de debitori stabilite potrivit legislaţiei fiscale, data emiterii primului 
mesaj de alertă şi, dacă este cazul, frecvenţa mesajului de alertă şi formatul acestuia, se aprobă în condiţiile 
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 53 
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(1) Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului pune la dispoziţia publicului pe pagina sa de internet, într-o 
secţiune dedicată informării şi îndrumării în domeniul avertizării timpurii: 

a) informaţii detaliate cu privire la avertizarea timpurie şi rolul acesteia de a semnala debitorului necesitatea 
de a acţiona fără întârziere; 

b) indicatori pentru o evaluare generală a situaţiei financiare, în vederea diagnosticării stării de dificultate 
sau a insolvenţei, utilizând programe de diagnosticare disponibile; 

c) informaţii sistematizate şi prezentate într-un format uşor de utilizat privind soluţii de redresare, inclusiv 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, având ca efect şi descărcarea de obligaţii; 

d) lista practicienilor în insolvenţă şi a autorităţilor şi organismelor care exercită supravegherea acestora; 

e) informaţii privind programe şi alte facilităţi de sprijin. 

(2) În privinţa obligaţiilor evidenţiate în notificarea de alertă, pot fi accesate şi serviciile de îndrumare şi 
asistenţă oferite contribuabililor, în condiţiile legii, de A.N.A.F. Totodată, persoanele fizice sau juridice 
alertate pot notifica organul fiscal cu privire la intenţia de mediere, anexând la notificare documente şi 
informaţii care să susţină situaţia sa economică şi financiară, art. 2301 alin. (2)-(4) şi (8) din Legea nr. 
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător, sau pot accesa 
facilităţile fiscale în vigoare. 

Art. 54 

(1) Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului pune la dispoziţie o linie telefonică de îndrumare şi asistenţă 
în domeniul avertizării timpurii, pentru o evaluare generală a afacerii în vederea accesării unor soluţii de 
redresare. 

(2) Procedura de acordare a îndrumării şi asistenţei se stabileşte prin ordin al ministrului antreprenoriatului 
şi turismului. 

Art. 55 

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului poate înfiinţa o reţea de consultanţi, care pot fi şi din domeniul 
privat, şi/sau iniţia, cu implicarea asociaţiilor reprezentative ale mediului de afaceri, formarea unei reţele de 
mentori în domeniul avertizării timpurii. 

Art. 56 

Instrumente de avertizare timpurie pot fi dezvoltate şi de entităţi private." 

24.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 6 

(1) Procedurile de prevenire a insolvenţei, prevăzute de prezentul titlu, se aplică debitorilor aflaţi în 
dificultate, dar care nu se află în insolvenţă. 

(2) Debitorul face dovada faptului că este în dificultate prin raportul întocmit de administratorul 
restructurării sau administratorul concordatar, care cuprinde cel puţin următoarele elemente: 

a) natura stării de dificultate, respectiv descrierea împrejurării care determină afectarea temporară a 
activităţii şi efectele previzionate; 

b) factorii interni şi externi care au determinat starea de dificultate a debitorului; 

c) indicatorii financiari aplicabili respectivului debitor, care pot justifica existenţa unei ameninţări la adresa 
capacităţii viitoare a debitorului de a-şi plăti datoriile la scadenţă într-o perioadă de maximum 24 de luni de 
la apariţia împrejurării respective; 
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d) motivul pentru care dificultatea nu poate fi considerată reversibilă în mod natural prin continuarea 
activităţii planificate a debitorului fără luarea unor măsuri adecvate de redresare. 

(3) Raportul va fi anexat acordului de restructurare, iar în cazul procedurii concordatului, cererii debitorului 
privind deschiderea procedurii." 

25.După articolul 6 se introduc patru noi articole, articolele 61-64, cu următorul cuprins: 

"Art. 61 

În cazul în care o procedură de prevenire a insolvenţei a avut ca efect o descărcare definitivă de obligaţii, 
debitorul nu poate accesa o altă procedură de prevenire a insolvenţei într-un termen de 12 luni de la data 
închiderii acelei proceduri. 

Art. 62 

Nu poate accesa o procedură de prevenire a insolvenţei debitorul care, în ultimii 3 ani anteriori depunerii 
cererii de confirmare a acordului de restructurare sau cererii de deschidere a procedurii concordatului, a fost 
condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie, de 
serviciu, de fals, pentru infracţiunile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
pentru infracţiunile prevăzute la art. 240 şi 241 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Art. 63 

Faptul că debitorul se află într-o procedură prevăzută de prezentul titlu nu aduce atingere unor drepturi sau 
obligaţii ale acestuia prevăzute de alte acte normative. Orice decăderi, limitări sau interdicţii instituite prin 
norme legale pentru ajungerea debitorului în stare de dificultate în sensul prezentei legi nu sunt aplicabile, 
iar prevederile contractuale în acest sens sunt considerate nescrise. Propunerea unui acord de restructurare, 
depunerea unei cereri de confirmare sau confirmarea unui acord de restructurare ori introducerea unei 
cereri de deschidere a unei proceduri de concordat, deschiderea unei astfel de proceduri sau confirmarea 
unui plan de restructurare nu determină de drept modificarea clasificării expunerilor debitorului şi a 
calculului de provizion, cadrele de reglementare prudenţială rămânând aplicabile. 

Art. 64 

(1) Prevederile generale referitoare la organizarea şi funcţionarea debitorilor supuşi prezentului titlu rămân 
aplicabile. 

(2) Pe durata procedurilor prevăzute de prezentul titlu debitorul îşi păstrează dreptul de administrare în 
condiţiile dreptului comun. 

(3) Drepturile individuale şi colective ale salariaţilor, inclusiv drepturile de informare şi consultare, prevăzute 
de lege sau de contractele colective de muncă, nu sunt afectate de procedurile prevăzute de prezentul titlu." 

26.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 7 

(1) Organele care aplică procedurile prevăzute de prezentul titlu sunt: instanţele judecătoreşti prin 
judecătorul-sindic, administratorul restructurării, respectiv administratorul concordatar. Administratorul 
restructurării şi administratorul concordatar trebuie să aibă calitatea de practician în insolvenţă. 
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(2) Creditorii participă la procedură în mod individual, în măsura permisă de drepturile aferente creanţei lor, 
precum şi în mod colectiv, prin şedinţe colective ori de câte ori aceştia consideră necesar să se întrunească. 
Creditorii salariali îşi pot exercita drepturile prevăzute în prezentul titlu şi prin intermediul unui reprezentant 
ales dintre aceştia." 

27.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 8 

(1) Tribunalul în a cărui circumscripţie se află sediul social sau profesional al debitorului este competent să 
soluţioneze cererile la care se referă prezentul titlu. Dispoziţiile art. 41 alin. (1)-(3) se aplică în mod 
corespunzător. 

(2) Cererile referitoare la procedurile prevăzute de prezentul titlu sunt de competenţa judecătorului-sindic, 
desemnat potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

(3) Hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic, în aplicarea prezentului titlu, sunt executorii. 

(4) Hotărârile judecătorului-sindic pot fi atacate de părţi numai cu apel, în termen de 7 zile, care se calculează 
de la comunicare. Partea care formulează apelul trebuie să facă dovada trimiterii acestuia tuturor părţilor cu 
interese contrare, în termenul de apel. Dovada trimiterii apelului se poate depune până cel târziu la primul 
termen de judecată. În cazul în care instanţa de apel va stabili că este necesară comunicarea şi către alte 
părţi decât cele cu interese contrare, va dispune comunicarea şi către acestea în sarcina apelantului, stabilind 
un termen pentru îndeplinirea acestei obligaţii. Neîndeplinirea obligaţiilor de comunicare prevăzute de 
prezentul alineat atrage aplicarea unei amenzi judiciare potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare. Limitele amenzilor judiciare prevăzute la art. 187 
din Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se dublează." 

28.Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 9 

(1) Curtea de apel este instanţa de apel pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic. Hotărârile curţii 
de apel sunt definitive. Dispoziţiile art. 480 din Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
se aplică în mod corespunzător, în măsura compatibilităţii lor cu prevederile referitoare la procedurile de 
prevenire a insolvenţei. 

(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 480 din Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
dacă, pe calea apelului declarat împotriva unei hotărâri de confirmare a acordului/omologare a planului, 
apelantul invocă: 

a) faptul că o creanţă din listă este inexistentă sau fictivă, a fost înscrisă într-un cuantum diferit faţă de 
întinderea sa ori a fost înscrisă într-o altă categorie de creanţe decât cea corespunzătoare situaţiei sale 
juridice; 

b) încălcarea tratamentului corect şi echitabil inclusiv prin raportare la valorile determinate în raportul de 
evaluare; 

c) calificarea unor creanţe ca fiind neafectate instanţa de apel poate dispune, după caz: 

1. respingerea apelului; 

2. admiterea apelului şi infirmarea acordului/planului de restructurare şi, dacă este cazul, restituirea plăţilor 
deja efectuate pentru achitarea unor creanţe inexistente sau fictive sau peste cuantumul datorat, în cazul în 
care creanţa contestată a fost determinantă pentru rezultatul votului asupra acordului/planului; 
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3. admiterea apelului şi efectuarea de modificări ale acordului/planului de restructurare în ceea ce priveşte 
tratamentul creanţei apelantului, în raport de criticile formulate de acesta în cazul în care drepturile celorlalţi 
creditori din acordul/planul de restructurare nu sunt afectate, şi, după caz, acordarea unei despăgubiri dacă 
a suferit un prejudiciu bănesc. Modificarea acordului/planului de restructurare se va efectua de către debitor 
în termenul stabilit de instanţa de apel. 

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), dacă creanţa ar fi fost determinantă pentru rezultatul votului, instanţa 
poate suspenda executarea acordului/planului de restructurare confirmat, până la soluţionarea apelului, în 
cazul în care continuarea executării acordului/planului ar putea prejudicia interesele apelantului. 

(4) Pentru toate cererile de apel formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic în cadrul 
procedurilor prevăzute de prezentul titlu se constituie un singur dosar. Completul de apel căruia i s-a 
repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va soluţiona toate apelurile următoare privind aceeaşi 
procedură, exercitate împotriva aceleiaşi hotărâri sau a hotărârilor succesive pronunţate de judecătorul-
sindic în acea procedură. 

(5) Cererilor formulate potrivit prezentului titlu nu li se aplică normele generale de procedură civilă privind 
regularizarea cererii. De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 201 alin. (1) din Legea nr. 134/2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la comunicarea 
apelului, iar răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu." 

29.După articolul 9 se introduc nouă noi articole, articolele 91-99, cu următorul cuprins: 

"Art. 91 

(1) În cazul insolvenţei ulterioare a debitorului, finanţările noi prevăzute în acordul de restructurare sau în 
planul de restructurare, precum şi cele intermediare nu pot fi desfiinţate cu excepţia situaţiei în care se 
dovedeşte, în condiţiile art. 117-122, că acestea au caracter fraudulos. 

(2) Persoanelor care acordă finanţări noi sau intermediare nu li se poate atrage răspunderea civilă, 
administrativă sau penală exclusiv pentru motivul că o astfel de finanţare afectează gradul de îndestulare a 
creditorilor în insolvenţă sau a fost acordată unui debitor aflat în dificultate. 

(3) Pentru finanţările noi şi/sau intermediare acordate în condiţiile prezentului titlu se instituie un privilegiu 
asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, libere de sarcini la momentul instituirii. Privilegiul 
asupra acestor bunuri ale debitorului se va înscrie în registrele de publicitate aferente şi are rang prioritar 
oricăror altor privilegii sau ipoteci ulterioare. 

Art. 92 

(1) În cazul insolvenţei ulterioare a debitorului, actele şi operaţiunile rezonabile şi imediat necesare pentru 
continuarea derulării activităţii debitorului până la data omologării concordatului preventiv nu pot fi 
desfiinţate, cu excepţia situaţiei în care se dovedeşte, în condiţiile art. 117-122, că acestea au un caracter 
fraudulos. 

(2) Actele şi operaţiunile prevăzute la alin. (1) includ cel puţin: 

a) plata unor costuri pentru negocierea, adoptarea sau confirmarea unui acord/plan de restructurare; 

b) plata unor costuri pentru consultanţa profesională solicitată în legătură strânsă cu restructurarea; 

c) plata salariilor lucrătorilor pentru munca deja prestată, fără a aduce atingere altor forme de protecţie 
prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 

d) orice plăţi şi viramente efectuate în cursul normal al activităţii, în afara celor prevăzute la lit. a)-c). 

(3) În cazul insolvenţei ulterioare a debitorului, nu pot fi desfiinţate actele şi operaţiunile efectuate în 
conformitate cu acordul de restructurare confirmat sau cu concordatul preventiv omologat, precum şi cele 
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rezonabile şi imediat necesare pentru punerea în aplicare a acestora încheiate în perioada de restructurare 
în cursul normal al activităţii debitorului. 

Art. 93 

Perioada de implementare prevăzută în acordul de restructurare confirmat sau perioada ulterioară 
deschiderii procedurii concordatului preventiv se adaugă perioadei suspecte. 

Art. 94 

Contractele în derulare se execută potrivit dispoziţiilor contractuale. 

Art. 95 

Se consideră nescrise clauzele contractuale care prevăd rezilierea sau posibilitatea creditorului de a suspenda 
sau refuza executarea pentru că se află în stare de dificultate, în sensul prezentei legi, într-o procedură de 
prevenire a insolvenţei. Prevederile primei teze nu se aplică contractelor financiare calificate şi operaţiunilor 
de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală, 
cu excepţia contractelor de furnizare de bunuri, servicii sau energie necesare pentru funcţionarea activităţii 
debitorului, în afară de cazul în care aceste din urmă contracte iau forma unei poziţii tranzacţionate pe o 
bursă sau pe alte pieţe, în aşa fel încât să poată fi oricând înlocuită la valoarea curentă de piaţă. 

Art. 96 

(1) Creanţele bugetare pentru care este în derulare o înlesnire la plată potrivit prevederilor legislaţiei fiscale, 
inclusiv cele care reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, vor fi achitate în 
conformitate cu documentele din care aceasta rezultă, fiind considerate creanţe neafectate. 

(2) Măsurile prevăzute de prezentul titlu se vor aplica cu respectarea regulilor în materia ajutorului de stat. 

Art. 97 

(1) În cazul deschiderii procedurii de insolvenţă, onorariile restante ale practicianului în insolvenţă ales într-
o procedură de prevenire a insolvenţei se înscriu în tabelul creditorilor, similar finanţărilor noi şi intermediare 
acordate potrivit prezentului titlu. 

(2) După confirmarea acordului de restructurare sau după omologarea concordatului, judecătorul-sindic 
poate sancţiona practicianul în insolvenţă cu o amendă judiciară cuprinsă între 1.000 de lei şi 5.000 de lei 
pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor prevăzute de prezentul titlu. 

(3) După confirmarea acordului de restructurare sau după omologarea concordatului, judecătorul-sindic 
poate înlocui practicianul în insolvenţă, la cererea oricărei părţi interesate, în caz de conflict de interese sau 
pentru motive de incompatibilitate. 

Art. 98 

(1) Procedurile prevăzute de prezentul titlu se aplică fără a aduce atingere acordurilor şi operaţiunilor, 
drepturilor şi obligaţiilor reglementate de dispoziţiile Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al 
decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele 
contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004. 

(2) Procedurile prevăzute de prezentul titlu se aplică fără a aduce atingere cerinţelor de desfăşurare a 
activităţii şi măsurilor dispuse potrivit Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor 
acte normative şi cerinţelor de acces la activitate şi măsurilor dispuse potrivit Legii nr. 210/2019 privind 
activitatea de emitere de monedă electronică şi potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 
5/2019. 
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(3) Procedurile prevăzute de prezentul titlu se aplică fără a aduce atingere contractelor financiare calificate 
şi operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de 
compensare bilaterală, altele decât cele prevăzute la alin. (2). Creanţa faţă de un debitor, care rezultă din 
aplicarea unor operaţiuni de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord 
de compensare bilaterală, poate fi însă creanţă afectată şi poate fi indusă întrun acord de restructurare sau 
într-un plan de restructurare. 

Art. 99 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 117 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, după confirmarea acordului de restructurare/omologarea planului de 
restructurare, termenul de convocare a adunării generale a acţionarilor/asociaţilor pentru adoptarea 
hotărârilor privind majorarea sau reducerea capitalului social, ridicarea dreptului de preferinţă al 
acţionarilor, dobândirea de acţiuni proprii în vederea reducerii capitalului social, pentru îndeplinirea 
măsurilor prevăzute în acordul de restructurare/planul de restructurare este de 20 de zile de la publicarea 
convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/în Buletinul electronic al registrului comerţului. 
Convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată ori prin scrisoare transmisă pe cale 
electronică, expediată cu cel puţin 20 de zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa 
acţionarului/asociatului, înscrisă în registrul acţionarilor/asociaţilor. 

(2) Prin derogare de la art. 1171 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
după confirmarea acordului de restructurare/omologarea planului de restructurare, termenul de 
introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi şi cel de publicare a ordinii de zi completate cu punctele 
propuse de acţionari se reduc cu 5 zile." 

30.Articolele 10-15 se abrogă. 

31.La titlul I, denumirea capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"CAPITOLUL II: Procedura acordului de restructurare" 

32.După articolul 15 se introduc treisprezece noi articole, articolele 151-1513, cu următorul cuprins: 

"Art. 151 

(1) Debitorul aflat în stare de dificultate poate propune un acord de restructurare, care este întocmit de 
administratorul restructurării sau de debitor, cu asistenţa administratorului restructurării. 

(2) Administratorul restructurării este contractat de către debitor dintre practicienii în insolvenţă activi care 
dispun de asigurare profesională valabilă. Onorariul acestuia este cel stabilit de comun acord cu debitorul, 
cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind 
organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se 
suportă din averea acestuia. 

(3) Principalele atribuţii ale administratorului restructurării sunt următoarele: 

a) verifică şi atestă că debitorul se află în stare de dificultate; 

b) elaborează sau, după caz, asistă debitorul în elaborarea acordului de restructurare; 

c) asistă debitorul sau, la cererea acestuia, negociază acordul de restructurare şi face demersuri pentru 
soluţionarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între debitor şi creditori ori între creditori; 

d) se asigură că acordul de restructurare respectă condiţiile de legalitate; 

e) monitorizează implementarea acordului de restructurare; 
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f) monitorizează şi, dacă este cazul, asistă debitorul la implementarea acordului de restructurare prin orice 
acţiuni prevăzute în acesta sau care sunt necesare în vederea realizării sale, cum ar fi: măsuri operaţionale, 
valorificare de active, valorificarea întreprinderii sau a unei părţi din aceasta ca ansamblu independent; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii, prevăzute de prezentul capitol sau instituite prin acordul de restructurare. 

Art. 152 

(1) Acordul de restructurare conţine cel puţin următoarele informaţii/documente: 

a) datele de identificare ale debitorului şi ale administratorului restructurării; 

b) componenţa patrimoniului debitorului, defalcat pe mase patrimoniale unde este cazul, respectiv activele 
şi pasivele şi valoarea acestora la data întocmirii acordului; 

c) analiza situaţiei economice a debitorului, a situaţiei salariaţilor, precum şi o descriere a cauzelor şi nivelul 
dificultăţilor debitorului la momentul întocmirii acordului, conform raportului întocmit potrivit art. 6 alin. (2); 

d) lista creanţelor, cu identificarea creditorilor, grupate pe categorii de creanţe şi împărţite în: 

- creanţe a căror realizare va fi afectată de acordul de restructurare, cu indicarea gradului de îndestulare a 
acestora; 

- creanţe neafectate, împreună cu o descriere a motivelor pentru care debitorul propune ca acestea să nu 
fie afectate de acordul de restructurare; 

e) creanţele în litigiu şi tratamentul acestora; propunerea unui tratament pentru creanţele în litigiu nu 
echivalează cu recunoaşterea dreptului litigios; 

f) expunere de motive care explică de ce acordul de restructurare are perspective rezonabile de a preveni 
insolvenţa debitorului şi de a asigura viabilitatea afacerii, inclusiv premisele necesare pentru reuşita lui. 
Această expunere de motive va fi realizată sau validată de către administratorul restructurării; 

g) măsurile de restructurare propuse sau o combinaţie a acestora, cum ar fi: 

- restructurarea operaţională a activităţilor desfăşurate de debitor; 

- schimbarea componenţei, a condiţiilor sau a structurii activelor sau pasivelor debitorului; 

- valorificarea unor active ale debitorului; 

- valorificarea întreprinderii ca ansamblu independent; 

- fuziunea sau divizarea debitorului, în condiţiile legii; 

- modificarea structurii capitalului social al debitorului prin majorarea capitalului social prin cooptarea de noi 
acţionari sau asociaţi sau prin conversia creanţelor în acţiuni, cu majorarea corespunzătoare a capitalului 
social; 

h) modalităţile de informare şi consultare a reprezentanţilor salariaţilor, derulate potrivit legii şi a 
contractelor colective de muncă, şi modalităţile în care acordul de restructurare va afecta forţa de muncă a 
debitorului - proceduri de concedieri individuale, proceduri de concedieri colective, eventuale cazuri de 
suspendare a contractelor de muncă din iniţiativa angajatorului, reducerea programului de lucru 
corespunzător reducerii temporare a activităţii; 

i) bugetul de venituri şi cheltuieli şi fluxurile financiare estimate ale debitorului pe durata acordului de 
restructurare, cu împărţirea creditorilor între titulari de creanţe afectate şi titulari de creanţe neafectate; 

j) finanţările noi şi motivele pentru care sunt necesare pentru punerea în aplicare a acordului; 
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k) simularea distribuirilor de care ar beneficia creditorii afectaţi în cazul scenariului următoarei alternative 
optime, scenariu care poate fi chiar falimentul, realizată pe baza unui raport de evaluare, întocmit de un 
evaluator autorizat cu cel mult 6 luni anterior datei deschiderii procedurii, a activelor existente în patrimoniul 
debitorului şi prezentarea comparativă a acestor distribuiri cu cele prevăzute a se realiza prin acordul de 
restructurare; 

l) testul creditorului privat întocmit potrivit art. 5 alin. (1) pct. 71, în cazul în care, prin acord, se propun 
reduceri ale creanţei bugetare; 

m) programul de plată a creanţelor, raportat la fluxurile financiare şi durata acordului. 

(2) Pentru întocmirea acordului se vor folosi cele mai recente date şi informaţii, dar nu mai vechi de 6 luni 
înainte de data comunicării acordului către creditorii deţinători ai unor creanţe afectate. 

(3) Lista creanţelor va avea ca referinţă data întocmirii acordului, urmând ca aceasta să fie actualizată, dacă 
este cazul, pe parcursul negocierii cu creditorii şi va menţiona cel puţin următoarele informaţii: 

a) identificarea creditorului şi adresa de contact; 

b) valoarea creanţelor; 

c) categoriile în care sunt grupate creanţele în scopul votării acordului; 

d) drepturi de preferinţă. 

(4) Debitorul se asigură că suma prevăzută în plan pentru plata creanţelor salariale este cel puţin egală celei 
pe care ar obţine-o în cazul executării silite, dar nu mai puţin decât ar primi în scenariul următoarei 
alternative optime. 

(5) Dispoziţiile art. 133 alin. (5) lit. K şi art. 1351 se aplică corespunzător. 

Art. 153 

(1) Acordul de restructurare propus este comunicat creditorilor ale căror creanţe sunt afectate, de către 
administratorul restructurării, prin orice mijloace de comunicare care permit confirmarea primirii. Odată cu 
transmiterea acordului de restructurare propus, administratorul restructurării va indica şi procedura de vot, 
precum şi adresa de corespondenţă, inclusiv de e-mail, la care poate fi comunicat votul. Termenul pentru 
transmiterea votului nu va putea fi mai mic de 20 de zile de la data comunicării acordului. 

(2) După comunicarea acordului de restructurare, administratorul restructurării asistă debitorul sau, la 
cererea acestuia, poartă negocieri cu creditorii atât individual, cât şi prin convocarea acestora în cadrul unei 
şedinţe colective, la aprecierea administratorului restructurării sau la solicitarea creditorilor. Dacă, în urma 
negocierilor purtate, acordul de restructurare se impune a fi modificat, administratorul restructurării va 
comunica creditorilor varianta modificată a acestuia în vederea exercitării dreptului de vot, inclusiv lista 
actualizată a creanţelor, dacă e cazul. Procedura de vot se reia după fiecare modificare. 

Art. 154 

(1) Acordul de restructurare se votează doar de creditorii ale căror creanţe sunt afectate, creditorii ale căror 
creanţe nu sunt afectate neavând un drept de vot asupra acestuia. 

(2) Orice vot primit în termen de 10 zile după expirarea termenului stabilit de administratorul restructurării 
va fi anexat la cererea de confirmare şi avut în vedere de judecătorul-sindic la confirmarea acordului. Orice 
condiţionare a votului, abţinerea sau lipsa votului este considerată vot negativ. Votul pozitiv nu poate fi 
retras. 

(3) Următoarele creanţe se constituie în categorii distincte, care votează separat: 

a) creanţele care beneficiază de drepturi de preferinţă; 



46 
 

b) creanţele salariale; 

c) creanţele creditorilor indispensabili, dacă este cazul; 

d) creanţele bugetare; 

e) celelalte creanţe. 

(4) În vederea votării acordului de restructurare se poate constitui categoria creditorilor indispensabili. 

(5) Un acord va fi socotit acceptat de o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă acesta este acceptat 
de o majoritate absolută din valoarea creanţelor. 

(6) Pentru debitorii care au o cifră de afaceri netă sau, după caz, un venit brut de până la echivalentul în lei 
al sumei de 500.000 euro, în echivalent în lei, în anul anterior, nu este obligatorie constituirea categoriilor de 
creanţe. 

(7) Atunci când debitorul nu va opta pentru constituirea categoriilor de creanţe, potrivit alin. (6), acordul va 
fi socotit acceptat dacă este votat de majoritatea absolută din valoarea creanţelor afectate. 

Art. 155 

Ulterior îndeplinirii procedurii de vot şi într-un termen de maximum 3 zile de la încheierea procesului-verbal 
de constatare a votului, debitorul depune la instanţa competentă o cerere de confirmare a acordului de 
restructurare, însoţită de următoarele documente: 

a) raportul administratorului restructurării care analizează starea de dificultate; 

b) declaraţia debitorului că nu se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 61 şi 62; 

c) documentele care îi atestă administratorului restructurării calitatea de practician în insolvenţă activ şi 
asigurarea profesională valabilă; 

d) acordul de restructurare, în forma finală votată de creditori potrivit prezentei legi; 

e) raportul de evaluare a activelor din patrimoniul debitorului avut în vedere la întocmirea acordului de 
restructurare; 

f) dovada de primire de către creditorii afectaţi a acordului de restructurare propus şi a procedurii de votare 
sau, în cazul în care lipseşte dovada de primire, dovada transmiterii la sediul menţionat în registrele în care 
sunt înregistraţi aceştia/domiciliul acestora; 

g) procesul-verbal de constatare a votului creditorilor şi voturile exprimate de aceştia. 

Art. 156 

(1) Cererea de confirmare a acordului de restructurare se judecă în procedură necontencioasă, fără citarea 
părţilor, în cameră de consiliu, iar judecătorul-sindic va pronunţa o soluţie în termen de maximum 10 zile de 
la data înregistrării cererii. Judecătorul-sindic, dacă consideră că sunt necesare explicaţii suplimentare, poate 
să citeze debitorul şi/sau administratorul restructurării. 

(2) În termen de maximum 48 de ore de la înregistrarea cererii de confirmare, judecătorul-sindic poate 
solicita debitorului sau administratorului restructurării eventualele documente care lipsesc. 

(3) Cererea de confirmare a acordului de restructurare poate fi respinsă exclusiv pentru motive de legalitate. 

(4) Hotărârea prin care se soluţionează cererea de confirmare se comunică debitorului, administratorului 
restructurării şi tuturor creditorilor ale căror creanţe au fost afectate de acordul de restructurare, precum şi 
creditorilor titulari de creanţe neafectate. 
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(5) Acordul de restructurare, aprobat de creditori şi confirmat de judecătorul-sindic se comunică creditorilor 
afectaţi şi creditorilor titulari de creanţe neafectate, prin intermediul administratorului restructurării, în 
termen de 48 de ore de la pronunţarea hotărârii. 

Art. 157 

(1) Dacă debitorul este în stare de dificultate, judecătorul-sindic, confirmând că administratorul restructurării 
îndeplineşte condiţiile legale pentru exercitarea acestei calităţi: 

A. va admite cererea de confirmare a acordului de restructurare, prin încheiere executorie, dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) acordul de restructurare este aprobat de către creditorii din fiecare categorie de creanţe cu majoritate 
absolută; 

b) creditorii din aceeaşi categorie de creanţe sunt trataţi în mod egal şi proporţional cu creanţa lor; 

c) comunicarea acordului de restructurare tuturor părţilor afectate a fost făcută în condiţiile prezentei legi; 

d) în cazul în care există creditori care nu au votat acordul de restructurare sau nu au participat la vot, aceştia 
beneficiază de un tratament corect şi echitabil; 

e) finanţarea nouă, dacă este cazul, este justificată de punerea în aplicare a acordului de restructurare şi nu 
prejudiciază în mod neechitabil interesele creditorilor; 

f) acordul prezintă perspective rezonabile de prevenire a insolvenţei debitorului şi de asigurare a viabilităţii 
societăţii; 

g) s-au respectat condiţiile de vot şi împărţirea în categorii de creanţe s-a făcut potrivit prevederilor 
prezentului capitol; 

h) creanţele propuse a nu face parte din acordul de restructurare nu sunt afectate direct prin măsurile pe 
care acesta le prevede şi motivele de excludere din acord a acestora sunt întemeiate; 

B. dacă nu este îndeplinită condiţia de la pct. A, lit. a), va putea admite cererea de confirmare dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) sunt îndeplinite condiţiile de la pct. A lit. b)-h); 

b) acordul a fost aprobat: 

(i)de o majoritate a categoriilor de creanţe, din care una trebuie să fie o categorie de creanţe care beneficiază 
de cauze de preferinţă sau orice altă categorie de creanţe decât categoria de creanţe prevăzută la art. 154 
alin. (3) lit. e) sau, în caz contrar; 

(ii)de cel puţin o categorie de creanţe cu drept de vot, alta decât o categorie de creanţe care nu ar primi nicio 
plată în caz de faliment; 

c) categoriile de creanţe care nu au votat acordul sunt tratate mai favorabil decât orice altă categorie de 
creanţe de rang inferior, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 154 alin. (3); 

d) acordul a fost votat de cel puţin 30% din totalul creanţelor afectate. 

(2) Tratamentul corect şi echitabil se verifică raportat la valoarea tuturor creanţelor de la aceeaşi dată, atât 
afectate, cât şi neafectate, astfel încât: 

a) niciun creditor nu primeşte mai mult decât cuantumul creanţei sale; 

b) titularul unei creanţe afectate care nu votează acordul nu primeşte mai puţin decât valoarea distribuirilor 
care s-ar realiza în scenariul următoarei alternative optime, în cazul în care acordul de restructurare nu ar fi 
confirmat, scenariu care poate fi chiar falimentul, potrivit simulării prevăzute în acord; 
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c) creditorii să primească un tratament mai puţin favorabil faţă de ceilalţi creditori din aceeaşi categorie de 
creanţe, potrivit listei creanţelor, doar în cazul în care îşi exprimă acordul în mod expres pentru acest 
tratament. 

Art. 158 

(1) Dacă un acord de restructurare este confirmat de instanţa de judecată, activitatea debitorului va trebui 
restructurată în conformitate cu prevederile acestuia, iar drepturile creditorilor titulari ai unor creanţe 
afectate urmează a fi modificate în conformitate cu prevederile acordului de restructurare confirmat de la 
data pronunţării hotărârii de confirmare. 

(2) Un acord de restructurare confirmat este opozabil tuturor creditorilor, inclusiv acelor creditori care au 
votat împotrivă sau nu şi-au exprimat votul cu privire la acesta. Acordul de restructurare confirmat nu va 
produce niciun efect cu privire la creditorii neafectaţi de prevederile acestuia. 

(3) Acordul de restructurare va fi opozabil creditorilor bugetari, cu condiţia respectării prevederilor legale cu 
privire la ajutorul de stat, potrivit prevederilor art. 5 pct. 71. 

(4) Pe o perioadă de 3 ani ulterior confirmării, trimestrial, administratorul restructurării va monitoriza 
implementarea acordului, chiar dacă perioada prevăzută pentru executarea sa este mai mare. În cazul în care 
perioada acordului este mai mică de 3 ani, atunci durata de monitorizare se reduce la perioada acestuia. 

(5) În exercitarea atribuţiilor de monitorizare, administratorul restructurării va comunica creditorilor afectaţi 
un raport de analiză trimestrial prin care se va prezenta modalitatea de îndeplinire a acordului de 
restructurare, precum şi faptul că, prin derularea acestuia, se menţine viabilitatea afacerii. 

(6) În vederea îndeplinirii atribuţiei de monitorizare, debitorul are obligaţia de a transmite administratorului 
restructurării toate informaţiile necesare întocmirii raportului de analiză, în termen de cel mult 15 zile de la 
data încheierii situaţiilor financiare aferente trimestrului monitorizat. Necomunicarea informaţiilor de către 
debitor se prezumă că reprezintă eşuarea acordului. 

Art. 159 

(1) În cazul în care acordul confirmat prevede reduceri de creanţe, impozitele eventual datorate de debitor 
devin scadente la data pronunţării unei hotărâri de judecătorul-sindic prin care se constată îndeplinirea 
acordului. 

(2) Pentru creanţele în litigiu la data întocmirii acordului, stabilirea cuantumului acestora se va face potrivit 
dreptului comun. Până la soluţionarea definitivă a litigiului de drept comun, creanţa în litigiu va avea 
tratamentul prevăzut prin acordul confirmat. Pentru creanţa suplimentară stabilită, aceasta va fi considerată 
creanţă neafectată, dacă creditorul nu acceptă tratamentul propus de debitor. 

(3) Creanţele în litigiu vor avea drept de vot cu valoarea inclusă în planul de restructurare. 

Art. 1510 

(1) Ulterior confirmării acordului printr-o hotărâre definitivă şi până la închiderea procedurii, în cazul 
descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale ori a unor titluri hotărâtoare şi până atunci 
necunoscute care au determinat înscrierea în listă a unei creanţe, oricare dintre creditori poate contesta la 
judecătorul-sindic înscrierea în lista creanţelor a unei creanţe: 

a) inexistente sau fictive; 

b) într-un cuantum diferit faţă de întinderea sa; 

c) într-o altă categorie de creanţe decât cea corespunzătoare situaţiei sale juridice. 

(2) Constatând întemeiată contestaţia, judecătorul-sindic poate dispune: 
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a) menţinerea hotărârii de confirmare, modificarea listei creanţelor conform situaţiei juridice astfel stabilite 
şi, cu consimţământul debitorului, modificarea acordului, în cazul în care creanţa contestată nu a fost 
determinantă pentru rezultatul votului. Modificarea acordului se va efectua de către debitor în termenul 
stabilit de judecătorul-sindic, se va depune la dosarul cauzei şi se va comunica creditorilor; 

b) revocarea hotărârii de confirmare, infirmarea acordului de restructurare şi, dacă este cazul, restituirea 
plăţilor deja efectuate pentru achitarea unei creanţe inexistente sau fictive sau peste cuantumul datorat, în 
cazul în care creanţa contestată a fost determinantă pentru rezultatul votului asupra acordului, conducând 
la adoptarea unei hotărâri de confirmare a acestuia. 

(3) Contestaţia se depune în termen de 7 zile de la data la care titularul ei a cunoscut sau ar fi trebuit să 
cunoască situaţia ce determină promovarea contestaţiei. 

(4) Contestaţia se soluţionează de judecătorul-sindic în termen de maximum 15 zile de la depunere, urmând 
a fi citaţi debitorul, administratorul restructurării, creditorul contestator şi creditorul a cărui creanţă este 
contestată. 

(5) Contestatorul trebuie să facă dovada trimiterii contestaţiei tuturor părţilor cu interese contrare în 
termenul de contestaţie. Dovada trimiterii contestaţiei se poate depune până cel târziu la primul termen de 
judecată. În cazul în care instanţa va stabili că este necesară comunicarea şi către alte părţi decât cele către 
care contestatorul a comunicat contestaţia, va dispune comunicarea şi către acestea în sarcina 
contestatorului, stabilind un termen pentru îndeplinirea acestei obligaţii. Neîndeplinirea obligaţiilor 
menţionate de prezentul articol atrage aplicarea unei amenzi judiciare potrivit prevederilor Legii nr. 
134/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Limitele amenzilor judiciare prevăzute la art. 187 din 
Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se dublează. 

(6) Contestaţia formulată în baza prezentului articol nu suspendă derularea acordului de restructurare până 
la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. 

Art. 1511 

(1) Procedura acordului de restructurare încetează prin pronunţarea unei hotărâri de închidere a procedurii 
de către judecătorul-sindic, într-un dosar asociat, în ipoteza: 

a) îndeplinirii prevederilor acordului de restructurare, la cererea oricărei părţi sau a administratorului 
restructurării, adresată judecătorului-sindic. În acest caz, dacă prin acord sau prevăzut reduceri de creanţe, 
reducerile rămân definitive de la data pronunţării hotărârii de închidere a procedurii; 

b) eşuării îndeplinirii prevederilor acordului de restructurare, la cererea: 

(i)unui creditor căruia nu i s-a achitat creanţa conform prevederilor acordului în termen de maximum 60 de 
zile de la data prevăzută în acord pentru plată, dacă părţile nu au încheiat o convenţie cu privire la aceasta, 
cu respectarea drepturilor celorlalţi creditori; 

(ii)oricărui creditor, dacă desfăşurarea activităţii debitorului în decursul derulării acordului aduce pierderi 
averii sale şi nu prezintă perspective rezonabile de menţinere a viabilităţii afacerii; 

(iii)debitorului, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a-şi mai îndeplini obligaţiile asumate prin 
acord; 

c) neîndeplinirii obligaţiei de modificare a acordului dispuse de judecătorul-sindic sau de instanţa de apel în 
termenul stabilit prin hotărârea prin care s-a dispus modificarea, din oficiu sau la cererea oricărei părţi 
interesate. 

(2) Ca urmare a eşuării acordului potrivit alin. (1) lit. b): 

a) creanţele reduse renasc la data pronunţării hotărârii de închidere a procedurii, diminuate ca urmare a 
plăţilor efectuate pe durata procedurii acordului de restructurare; 



50 
 

b) creditorii ale căror drepturi de calculare a dobânzilor, majorărilor sau penalităţilor de orice fel ori 
cheltuială, numită generic accesorii, au fost suspendate prin acord îşi pot calcula accesoriile retroactiv pe 
perioada derulării acordului. 

Art. 1512 

(1) Ulterior confirmării acordului de restructurare şi până la închiderea procedurii, debitorul nu va putea 
accesa o altă procedură de prevenire a insolvenţei. 

(2) Ulterior confirmării acordului de restructurare şi până la închiderea procedurii, nu se poate deschide 
procedura insolvenţei faţă de debitor la cererea unui creditor afectat. 

Art. 1513 

(1) Pentru debitorii care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri netă sau, după caz, un venit brut de 
până la echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro, iar acordul de restructurare a fost votat cu unanimitate, 
confirmarea acordului de către judecătorul-sindic nu mai este necesară. 

(2) În această situaţie, debitorul se va adresa, o singură dată, unui practician în insolvenţă contractat în 
vederea avizării acordului. 

(3) Practicianul în insolvenţă va aviza acordul întocmit şi negociat de debitor, verificând următoarele: 

a) debitorul se află în dificultate; 

b) acordul de restructurare este aprobat în unanimitate de către creditorii afectaţi; 

c) voturile au fost colectate într-un termen de 90 de zile de la primul vot de aprobare primit de debitor; 

d) comunicarea acordului de restructurare tuturor creditorilor afectaţi a fost făcută în condiţiile prezentei 
legi; 

e) acordul prezintă perspective rezonabile de prevenire a insolvenţei debitorului şi de asigurare a viabilităţii 
acestuia. 

(4) Acordul de restructurare votat în această modalitate se avizează de către practicianul în insolvenţă în 
maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3) lit. c). 

(5) Practicianul în insolvenţă va încheia un proces-verbal prin care va constata, după caz, îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la alin. (3) şi va confirma acordul sau neîndeplinirea lor şi va respinge acordul. Procesul-
verbal va fi depus la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, se va înregistra într-un 
registru special şi va fi comunicat de practicianul în insolvenţă debitorului şi creditorilor afectaţi şi neafectaţi, 
potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, cu privire la 
procesul-verbal prin care se confirmă acordul se va face menţiune şi în registrul comerţului. 

(6) Împotriva procesului-verbal încheiat de practicianul în insolvenţă se poate face contestaţie în termen de 
10 zile de la comunicare, dispoziţiile art. 59 alin. (7) aplicându-se corespunzător. 

(7) Procedura prevăzută de prezentul articol nu se aplică în situaţia existenţei unei finanţări noi, precum şi în 
cazul în care în acordul de restructurare se prevede concedierea a mai mult de 25% dintre angajaţi. 

(8) Prevederile prezentului capitol rămân aplicabile, în măsura compatibilităţii, inclusiv în ceea ce priveşte 
regimul fiscal al creanţelor reduse prin acord." 

33.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 16 

Poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor aflat în stare de dificultate, cu următoarele 
excepţii: 
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a) dacă în cei 3 ani anteriori depunerii cererii de deschidere a procedurii debitorul a mai beneficiat de 
procedura concordatului preventiv a cărui îndeplinire a eşuat; 

b) se află în situaţiile prevăzute la art. 62; 

c) se află în stare de insolvenţă." 

34.Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 17 

(1) Judecătorul-sindic are următoarele atribuţii în procedura concordatului preventiv: 

a) soluţionarea cererii de deschidere a procedurii de concordat preventiv; 

b) numirea administratorului concordatar contractat de către debitor; 

c) omologarea, la cererea administratorului concordatar, a planului de restructurare; 

d) verificarea legalităţii constituirii categoriilor şi subcategoriilor de creanţe în vederea exercitării dreptului 
de vot asupra planului de restructurare; 

e) judecarea contestaţiilor potrivit art. 291; 

f) dispunerea, prin încheiere, a menţinerii sau prelungirii suspendării judiciare a executărilor silite contra 
debitorilor sau ridicarea suspendării în condiţiile prezentului capitol; 

g) soluţionarea cererii de închidere a procedurii de concordat; 

h) orice alte atribuţii prevăzute de lege. 

(2) Judecătorul-sindic, trimestrial, analizează şi ia act de stadiul procedurii, în baza rapoartelor întocmite de 
administratorul concordatar, putând stabili, în condiţiile legii, şi alte obligaţii în sarcina debitorului." 

35.Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 19 

Principalele atribuţii ale administratorului concordatar sunt următoarele: 

a) întocmeşte raportul privind starea de dificultate a debitorului, lista creanţelor şi lista creanţelor în litigiu; 

b) elaborează sau, după caz, asistă debitorul în elaborarea planului de restructurare; 

c) asistă debitorul sau, la cererea acestuia, negociază planul de restructurare şi face demersuri pentru 
soluţionarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între debitor şi creditori ori între creditori; 

d) poate solicita judecătorului-sindic verificarea legalităţii constituirii categoriilor şi subcategoriilor de 
creanţe; 

e) convoacă, dacă este cazul, şedinţe colective ale creditorilor titulari ai unor creanţe afectate şi întocmeşte 
procesul-verbal al acestora; 

f) supraveghează îndeplinirea obligaţiilor asumate de către debitor prin planul de restructurare; 

g) întocmeşte, depune la dosarul cauzei şi transmite creditorilor afectaţi rapoarte trimestriale asupra 
activităţii sale şi a debitorului; 

h) monitorizează şi, dacă este cazul, asistă debitorul la implementarea planului de restructurare prin orice 
acţiuni prevăzute prin acesta sau care sunt necesare în vederea realizării planului, cum ar fi: măsuri 
operaţionale, valorificare de active, valorificarea întreprinderii sau a unei părţi din aceasta ca ansamblu 
independent; 
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i) solicită instanţei închiderea procedurii concordatului preventiv; 

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul capitol, instituite prin planul de restructurare ori 
stabilite de judecătorul-sindic." 

36.Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 20 

Onorariul administratorului concordatar contractat se stabileşte de comun acord cu debitorul, cu 
respectarea criteriilor prevăzute la art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi se suportă din averea acestuia." 

37.Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 21 

Dacă unul sau mai mulţi creditori deţinând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor afectate de planul 
de restructurare solicită convocarea creditorilor într-o şedinţă colectivă, administratorul concordatar este 
obligat să îi convoace în termen de maximum 5 zile de la data primirii cererii. Convocarea este transmisă 
creditorilor prin mijloace de comunicare rapidă şi care asigură confirmarea primirii acesteia." 

38.Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 22 

(1) Votul creditorilor concordatari poate fi exercitat şi prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace de 
comunicare rapidă. 

(2) O şedinţă colectivă a creditorilor concordatari poate fi organizată şi prezidată de administratorul 
concordatar, dacă votul asupra planului urmează a se acorda în cadrul unei astfel de şedinţe. 

(3) La şedinţele creditorilor concordatari va putea fi invitat şi debitorul. 

(4) În cazul în care şedinţa colectivă a creditorilor se organizează pe o platformă electronică indicată de 
administratorul concordatar în convocator, procesul-verbal al şedinţei va fi semnat doar de reprezentantul 
administratorului concordatar şi va fi comunicat, prin mijloace de comunicare rapidă, tuturor creditorilor 
care au participat la şedinţă, inclusiv celor care şi-au exercitat votul prin corespondenţă." 

39.Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 23 

(1) Orice debitor aflat în dificultate, cu excepţiile prevăzute la lit. a), b) şi c) ale art. 16, poate introduce la 
tribunalul competent o cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv. 

(2) Cererea va cuprinde: 

a) raportul administratorului concordatar, care analizează starea de dificultate; 

b) indicarea administratorului concordatar contractat, documentele care îi atestă acestuia calitatea de 
practician în insolvenţă activ şi asigurarea profesională valabilă; 

c) declaraţia debitorului potrivit căreia acesta nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi b) ale art. 
16. 

(3) O procedură de concordat preventiv va putea fi deschisă şi la cererea unuia sau mai multor creditori care 
deţin o creanţă certă şi lichidă, cu condiţia obţinerii acordului prealabil al debitorului aflat în dificultate. 
Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 

a) acordul debitorului, exprimat în scris, împreună cu indicarea practicianului ales de acesta; 
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b) justificarea dificultăţii, prin raportul administratorului concordatar, fie de către debitor, fie de către 
creditorul care formulează cererea; 

c) declaraţia debitorului potrivit căreia acesta nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a), b) şi c) ale 
art. 16. 

(4) În cazul în care creditorul are acordul debitorului, dar lipsesc celelalte documente care trebuie să 
însoţească cererea, judecătorul-sindic poate acorda un termen pentru depunerea acestora. 

(5) Judecătorul-sindic, prin încheiere executorie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 16, 
deschide procedura de concordat preventiv şi numeşte administratorul concordatar contractat de către 
debitor. Încheierea se comunică, în vederea efectuării menţiunii, şi către registrul în care debitorul este 
înregistrat." 

40.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 24 

(1) În termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, administratorul concordatar elaborează sau, după 
caz, asistă debitorul în elaborarea planului de restructurare. 

Planul de restructurare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 

a) datele de identificare ale debitorului şi ale administratorului concordatar; 

b) componenţa patrimoniului debitorului, defalcată pe mase patrimoniale unde este cazul, respectiv activele 
şi pasivele în momentul întocmirii planului de restructurare, valoarea acestora la data întocmirii planului; 

c) analiza situaţiei economice a debitorului, a situaţiei salariaţilor, precum şi o descriere a cauzelor şi a 
nivelului dificultăţilor debitorului la momentul propunerii planului; 

d) lista creanţelor, cu identificarea creditorilor, grupate pe categorii de creanţe şi împărţite în: 

- creanţe a căror realizare va fi afectată de planul de restructurare, cu indicarea gradului de îndestulare a 
acestora; 

- creanţe neafectate, împreună cu o descriere a motivelor pentru care debitorul propune ca acestea să nu 
fie afectate de planul de restructurare; 

e) creanţele în litigiu şi tratamentul acestora; propunerea unui tratament pentru creanţele în litigiu nu 
echivalează cu recunoaşterea dreptului litigios; 

f) expunere de motive care explică de ce planul de restructurare are perspective rezonabile de a preveni 
insolvenţa debitorului şi de a asigura viabilitatea afacerii, inclusiv premisele necesare pentru reuşita lui. 
Această expunere de motive va fi realizată sau validată de către administratorul concordatar; 

g) măsurile de restructurare propuse sau o combinaţie a acestora, cum ar fi: 

- restructurarea operaţională a activităţilor desfăşurate de debitor; 

- schimbarea componenţei, a condiţiilor sau a structurii activelor sau pasivelor debitorului; 

- valorificarea unor active ale debitorului; 

- valorificarea întreprinderii ca ansamblu independent; 

- fuziunea sau divizarea debitorului, în condiţiile legii; 

- modificarea structurii capitalului social al debitorului prin majorarea capitalului social prin cooptarea de noi 
acţionari sau asociaţi sau prin conversia creanţelor în acţiuni, cu majorarea corespunzătoare a capitalului 
social; 
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h) modalităţile de informare şi consultare a reprezentanţilor salariaţilor şi modalităţile în care planul va afecta 
forţa de muncă a debitorului (proceduri de concedieri individuale, proceduri de concedieri colective, 
eventuale cazuri de suspendare a contractelor de muncă din iniţiativa angajatorului, reducerea programului 
de lucru corespunzător reducerii temporare a activităţii); 

i) bugetul de venituri şi cheltuieli şi fluxurile financiare estimate ale debitorului pe durata planului de 
restructurare, cu împărţirea creditorilor între titulari de creanţe afectate şi titulari de creanţe neafectate; 

j) finanţările noi, finanţările intermediare, precum şi motivele pentru care sunt necesare pentru punerea în 
aplicare a planului; 

k) simularea distribuirilor de care ar beneficia creditorii afectaţi în cazul scenariului următoarei alternative 
optime, scenariu care poate fi chiar falimentul, realizată pe baza unui raport de evaluare a activelor existente 
în patrimoniul debitorului, întocmit de un evaluator autorizat cu cel mult 6 luni anterior datei deschiderii 
procedurii, şi prezentarea comparativă a acestor distribuiri cu cele prevăzute a se realiza prin planul de 
restructurare; 

l) testul creditorului privat întocmit potrivit art. 5 alin. (1) pct. 71, în cazul în care, prin plan, se propun 
reduceri ale creanţei bugetare; 

m) programul de plată a creanţelor, raportat la fluxurile financiare şi durata planului. 

(2) Debitorul se asigură că suma prevăzută în planul de restructurare pentru plata creanţelor salariale este 
cel puţin egală celei pe care ar obţine-o în cazul executării silite, dar nu mai puţin decât ar primi în scenariul 
următoarei alternative optime. 

(3) Raportul de evaluare se va întocmi în funcţie de ipotezele care stau la baza măsurilor de restructurare 
preconizat a fi propuse în planul de restructurare, astfel cum au fost indicate de debitor. Raportul poate fi 
consultat în format electronic de creditorii interesaţi. 

(4) Debitorul are posibilitatea de a include în planul de restructurare creanţele aflate în litigiu, în tot sau în 
parte, fără ca includerea acestora în planul de restructurare să echivaleze cu recunoaşterea dreptului litigios. 
Creanţele în litigiu vor avea drept de vot cu valoarea inclusă în planul de restructurare. 

(5) Dispoziţiile art. 133 alin. (5) lit. K şi art. 1351 se aplică corespunzător. 

(6) În cazul contractelor a căror scadenţă depăşeşte termenul prevăzut pentru realizarea planului de 
restructurare sau al celor pentru care se propun eşalonări de plată în afara acestei perioade, după închiderea 
procedurii de concordat, acestea vor continua în condiţiile agreate de părţi. 

(7) Termenul maxim pentru implementarea măsurilor stabilite prin planul de restructurare este 48 de luni 
de la data omologării acestuia prin hotărâre executorie, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu 12 luni. În 
primul an este obligatorie plata a minimum 10% din valoarea creanţelor afectate prin concordat. 

(8) Planul de restructurare se comunică de către administratorul concordatar creditorilor ale căror creanţe 
sunt afectate prin mijloace de comunicare rapidă, care permit dovedirea recepţionării documentelor 
transmise. 

(9) Planul de restructurare va fi depus la dosarul cauzei. Despre depunerea şi notificarea acestuia se face 
menţiune în registrul în care este înregistrat debitorul. 

(10) Lista creanţelor va avea ca referinţă data deschiderii procedurii, urmând ca aceasta să fie actualizată, 
dacă este cazul, pe parcursul negocierii cu creditorii. Aceasta va menţiona cel puţin următoarele informaţii: 

a) identificarea creditorului şi adresa de contact; 

b) valoarea creanţelor; 

c) categoriile şi, dacă este cazul, subcategoriile în care sunt grupate creanţele în scopul votării concordatului; 
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d) drepturi de preferinţă." 

41.Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 25 

(1) De la data deschiderii procedurii de concordat se suspendă de drept toate executările silite îndreptate 
împotriva debitorului sau acestea nu încep, indiferent de natura creanţei, pe o perioadă de 4 luni. Pe 
parcursul duratei suspendării se va suspenda şi cursul prescripţiei dreptului de a cere executarea silită. 

(2) Pe parcursul perioadei prevăzute la alin. (1) nu se va putea dispune ridicarea măsurii suspendării. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), executarea silită a creanţelor salariale nu este suspendată de 
drept. Aceasta poate fi suspendată de judecătorul-sindic la cererea debitorului, dacă debitorul face dovada 
capacităţii plăţii sumelor pentru care se dispune suspendarea chiar şi în mod eşalonat, cel puţin în cuantumul 
în care ar fi acoperite în procedura de executare silită. 

(4) Suspendarea de drept a executărilor silite se menţine pe o perioadă de maximum 4 luni, dar nu mai târziu 
de data pronunţării unei hotărâri de omologare a planului de restructurare sau de închidere a procedurii ca 
urmare a neîndeplinirii condiţiilor de confirmare a acestuia. 

(5) Pentru motive temeinice, la cererea debitorului, a unui creditor sau a administratorului concordatar, 
judecătorul-sindic poate dispune prelungirea măsurii suspendărilor executărilor silite sau poate acorda o 
nouă suspendare pentru una sau mai multe perioade determinate. Durata totală a suspendării, cu prelungiri 
şi reînnoiri, nu poate depăşi 12 luni de la data deschiderii procedurii de concordat preventiv. Pot constitui 
motive temeinice, dar nu se limitează la: 

a) s-au înregistrat progrese relevante în negocierile asupra planului de restructurare sau au fost finalizate 
negocierile şi nu a fost confirmat încă planul de restructurare; 

b) nu este adusă o atingere neechitabilă drepturilor creditorilor. 

(6) Cererea de prelungire a măsurii suspendării, de acordare a unei noi suspendări, precum şi cererea de 
suspendare prevăzută la alin. (3) teza a doua se judecă în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, fără 
citarea părţilor, în termen de 48 de ore de la data introducerii cererii. 

(7) În cazul în care pronunţarea unei hotărâri de omologare a planului de restructurare de judecătorul-sindic 
nu intervine în termenul prevăzut la alin. (1), creditorii ale căror executări silite au fost suspendate pot trece 
la executarea silită a debitorului, dacă judecătorul-sindic nu a dispus, la cererea debitorului sau a 
administratorului concordatar, prelungirea suspendării sau o nouă suspendare, pentru motive temeinice. 

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), executările silite care nu sunt de natură să pună în pericol 
restructurarea şi pentru care debitorul şi-a exprimat acordul vor putea continua, la cererea creditorului 
adresată judecătorului-sindic în termen de maximum 5 zile de la data încetării suspendării de drept. 

(9) Judecătorul-sindic poate ridica suspendarea executărilor silite dispusă potrivit alin. (5), în următoarele 
cazuri: 

a) la cererea creditorilor, când sunt indicii temeinice că planul de restructurare nu este susţinut de 
majoritatea cerută de lege sau când unul sau mai mulţi creditori sunt ori ar fi prejudiciaţi în mod neechitabil 
de suspendarea executărilor silite; 

b) la cererea administratorului concordatar sau a debitorului. 

(10) Pe durata suspendării executării silite nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor. 

(11) Pe perioada suspendării executărilor silite se suspendă de drept curgerea dobânzilor, penalităţilor de 
întârziere şi a oricăror altor cheltuieli aferente creanţelor afectate, până la data omologării planului. Ulterior 
omologării planului de restructurare, regimul acestora va fi cel prevăzut de plan." 
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42.După articolul 25 se introduc două noi articole, articolele 251 şi 252, cu următorul cuprins: 

"Art. 251 

(1) Suspendarea executărilor silite nu se aplică acordurilor de compensare bilaterală. Cu toate acestea, 
suspendarea se aplică în cazul executării silite de către un creditor a unei creanţe faţă de un debitor care 
rezultă din aplicarea unui acord de compensare bilaterală. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) prima teză nu se aplică în cazul contractelor de furnizare de bunuri, servicii sau energie 
necesare pentru funcţionarea activităţii debitorului, cu excepţia cazului în care astfel de contracte iau forma 
unei poziţii tranzacţionate pe o bursă sau pe alte pieţe, în aşa fel încât să poată fi oricând înlocuită la valoarea 
curentă de piaţă. 

Art. 252 

(1) Până la omologarea planului de restructurare, creditorii nu pot refuza executarea contractelor în derulare 
esenţiale, nu pot rezilia, executa în mod anticipat sau modifica aceste contracte în detrimentul debitorului, 
pentru creanţe născute anterior intervenirii suspendării executării, exclusiv pentru neplata creanţelor, cu 
condiţia ca debitorul să respecte obligaţiile care îi revin în temeiul acestor contracte care ajung la scadenţă 
în cursul suspendării executării silite. 

(2) Anterior omologării planului de restructurare, debitorul poate accesa finanţări intermediare, cu 
aprobarea prealabilă a administratorului concordatar." 

43.La titlul I capitolul III, denumirea secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"SECŢIUNEA 2: Negocierea, votarea şi omologarea planului de restructurare" 

44.Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 26 

(1) În vederea exercitării votului creditorilor asupra planului de restructurare, debitorul împreună cu 
administratorul concordatar poate organiza una sau mai multe şedinţe de negociere, colective ori 
individuale, cu creditorii. 

(2) Perioada în care se desfăşoară negocierile şi se exprimă votul asupra planului de restructurare nu poate 
depăşi un termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii acestuia. Oricând pe parcursul acestei 
perioade se poate depune cererea de omologare a planului de restructurare, dacă se obţine majoritatea 
prevăzută de lege. 

(3) Dacă, în urma negocierilor purtate, planul de restructurare se impune a fi modificat, administratorul 
concordatar va comunica creditorilor varianta modificată a acestuia în vederea exercitării dreptului de vot, 
inclusiv lista actualizată a creanţelor, dacă este cazul. Procedura de vot se reia după fiecare modificare. 

(4) Debitorul va consemna rezultatul negocierilor purtate şi, dacă este cazul, şi votul creditorului afectat într-
un înscris semnat de toate părţile implicate. Creditorul afectat poate transmite votul său şi printr-un înscris 
separat. Orice condiţionare a votului, abţinerea sau lipsa votului este considerată vot negativ. Votul pozitiv 
nu poate fi retras. 

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), judecătorul-sindic poate prelungi perioada negocierilor şi a 
exprimării votului cu maximum 30 de zile, la cererea debitorului sau a administratorului concordatar, pentru 
situaţia în care negocierile cu creditorii sunt într-un stadiu suficient de avansat şi prezintă perspective 
rezonabile de acceptare a planului de restructurare propus. 

(6) Neaprobarea planului de restructurare în termenul prevăzut la alin. (2), respectiv alin. (5) atrage 
decăderea debitorului din dreptul de a cere omologarea acestuia." 

45.Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"Art. 27 

(1) Planul de restructurare se votează doar de creditorii care deţin creanţe afectate, creditorii ale căror 
creanţe nu sunt afectate neavând drept de vot asupra acestuia. 

(2) În cazul în care, pe durata negocierilor, au fost aduse modificări planului de restructurare, acesta va fi 
comunicat, de administratorul concordatar, creditorilor afectaţi în vederea exprimării votului, inclusiv lista 
actualizată a creanţelor, dacă este cazul, cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 
26 alin. (2) sau, după caz, la alin. (5). 

(3) Votul creditorilor se trimite prin mijloace de comunicare rapidă la adresa menţionată în planul de 
restructurare sau comunicată ulterior. Votul asupra planului modificat în urma negocierilor se exprimă în 
termenul prevăzut la art. 26 alin. (2) sau, după caz, la alin. (5). 

(4) Următoarele creanţe se constituie în categorii distincte, care votează separat un plan de restructurare: 

a) creanţele care beneficiază de drepturi de preferinţă; 

b) creanţele salariale; 

c) creanţele creditorilor indispensabili, dacă este cazul; 

d) creanţele bugetare; 

e) celelalte creanţe. 

(5) În vederea votării planului de restructurare se pot constitui, în cadrul aceleiaşi categorii de creanţe, una 
sau mai multe subcategorii aparţinând unor creditori cu interese specifice comune, al căror tratament poate 
fi diferit de la o subcategorie de creanţe la alta. Pentru determinarea intereselor specifice comune, debitorul 
poate utiliza următoarele criterii care includ, dar nu se limitează la: 

a) natura creanţelor; 

b) natura şi rangul cauzelor de preferinţă; 

c) acţiunile aflate la dispoziţia creditorilor titulari în absenţa procedurii concordatului şi gradul de îndestulare 
a acestor creanţe în ipoteza exercitării acestor acţiuni; 

d) apartenenţa la un grup de societăţi, în sensul prezentei legi. 

(6) În vederea votării planului de restructurare se poate constitui categoria creanţelor creditorilor 
indispensabili. 

(7) Un plan de restructurare va fi socotit acceptat de o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă 
acesta este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanţelor. În cazul constituirii de subcategorii de 
creanţe în cadrul unei categorii, categoria se consideră că a votat planul de restructurare dacă acceptarea 
este realizată de majoritatea absolută din valoarea creanţelor din categoria respectivă. 

(8) Pentru debitorii care au o cifră de afaceri netă sau, după caz, un venit brut de până la echivalentul în lei 
al sumei de 500.000 euro în anul anterior nu este obligatorie constituirea categoriilor de creanţe. 

(9) Atunci când debitorul nu va opta pentru constituirea categoriilor de creanţe, potrivit alin. (8), lista 
creanţelor individualizează fiecare creanţă împotriva averii debitorului, iar planul va fi socotit acceptat dacă 
este votat de majoritatea absolută din valoarea creanţelor afectate. 

(10) Creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi ori se află sub control comun cu debitorul 
pot participa la şedinţă, dar pot vota cu privire la planul de restructurare doar în cazul în care acesta le acordă 
mai puţin decât ar primi în cazul falimentului." 

46.Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"Art. 28 

(1) După aprobarea planului de restructurare de către creditori, debitorul solicită judecătorului-sindic, în 
termen de maximum 3 zile de la încheierea procesului-verbal de aprobare a planului de restructurare, să 
omologheze planul de restructurare. Cererea de omologare va fi însoţită de următoarele documente: 

a) planul de restructurare, în forma finală votată de creditori, potrivit prezentei legi; 

b) raportul de evaluare a activelor din patrimoniul debitorului avut în vedere la întocmirea planului de 
restructurare; 

c) dovada de primire de către creditorii afectaţi a planului de restructurare, iar în cazul în care lipseşte dovada 
de primire, dovada transmiterii la sediul menţionat în registrele în care sunt înregistraţi aceştia/domiciliul 
acestora; 

d) procesul-verbal de constatare a votului creditorilor şi voturile exprimate de aceştia. 

(2) În urma analizării cererii de omologare: 

A. judecătorul-sindic va admite cererea de omologare dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) planul de restructurare a fost aprobat de creditorii din fiecare categorie de creanţe cu majoritate absolută; 

b) creditorii din aceeaşi categorie de creanţe sunt trataţi în mod egal şi proporţional cu creanţa lor; în cazul 
constituirii de subcategorii, se aplică prevederile alin. (3); 

c) comunicarea planului de restructurare tuturor părţilor afectate a fost făcută în condiţiile prezentei legi; 

d) în cazul în care există creditori care nu au votat planul de restructurare sau nu au participat la vot, aceştia 
beneficiază de un tratament corect şi echitabil; 

e) finanţarea nouă, dacă este cazul, este justificată de punerea în aplicare a planului de restructurare şi nu 
prejudiciază în mod neechitabil interesele creditorilor; 

f) planul prezintă perspective rezonabile de prevenire a insolvenţei debitorului şi de asigurare a viabilităţii 
societăţii; 

g) s-au respectat condiţiile de vot şi împărţirea în categorii şi subcategorii de creanţe s-a făcut potrivit 
prevederilor prezentului capitol; 

h) creanţele propuse a nu face parte din planul de restructurare nu sunt afectate direct prin măsurile pe care 
acesta le prevede şi motivele de excludere din acord a acestora sunt întemeiate; 

B. dacă nu este îndeplinită condiţia de la pct. A, lit. a), judecătorul-sindic va putea admite cererea de 
omologare dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. A lit. b)-h); 

b) planul de restructurare a fost aprobat: 

(i)de o majoritate a categoriilor de creanţe, din care una trebuie să fie o categorie de creanţe care beneficiază 
de cauze de preferinţă sau orice altă categorie de creanţe decât categoria de creanţe prevăzută la art. 27 
alin. (4) lit. e); 

sau, în caz contrar, 

(ii)cel puţin o categorie de creanţe cu drept de vot, alta decât o categorie de creanţe care nu ar primi nicio 
plată în caz de faliment; 

c) categoriile de creanţe care nu au votat planul de restructurare sunt tratate mai favorabil decât orice altă 
categorie de creanţe de rang inferior, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 27 alin. (4); 
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d) planul de restructurare a fost votat de cel puţin 30% din totalul creanţelor afectate. 

(3) În cazul constituirii de subcategorii de creanţe potrivit prevederilor art. 27 alin. (5), judecătorul-sindic 
verifică şi dacă: 

a) condiţia majorităţii absolute este îndeplinită în categoria de creanţe din care provin subcategoriile; 

b) creditorii din subcategorii sunt trataţi în mod egal şi într-un mod proporţional cu creanţa lor; 

c) au fost respectate criteriile de constituire a subcategoriilor de creanţe, potrivit art. 27 alin. (5). 

(4) Tratamentul corect şi echitabil se verifică raportat la valoarea tuturor creanţelor de la aceeaşi dată, atât 
afectate, cât şi neafectate astfel încât: 

a) niciun creditor nu primeşte mai mult decât cuantumul creanţelor sale; 

b) titularul unei creanţe afectate care nu votează planul de restructurare nu primeşte mai puţin decât 
valoarea distribuirilor care s-ar realiza în scenariul următoarei alternative optime, în cazul în care planul de 
restructurare nu ar fi confirmat, scenariu care poate fi chiar falimentul, potrivit simulării prevăzute în plan; 

c) creditorii să primească un tratament mai puţin favorabil faţă de ceilalţi creditori din aceeaşi categorie de 
creanţe sau, după caz, subcategorie de creanţe, potrivit listei creanţelor, doar în cazul în care îşi exprimă 
acordul în mod expres pentru acest tratament. 

(5) Judecătorul-sindic, în procedură necontencioasă, omologhează planul de restructurare prin hotărâre 
pronunţată în camera de consiliu, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii. Judecătorul-
sindic, dacă consideră că sunt necesare explicaţii suplimentare, poate să citeze debitorul şi/sau 
administratorul concordatar. Cererea de omologare a planului de restructurare poate fi respinsă exclusiv 
pentru motive de legalitate. Hotărârea prin care se soluţionează cererea de omologare se comunică 
debitorului, administratorului concordatar şi tuturor creditorilor ale căror creanţe au fost afectate de planul 
de restructurare, precum şi creditorilor titulari de creanţe neafectate. 

(6) Planul de restructurare, aprobat de creditori şi omologat de judecătorul-sindic, se comunică creditorilor 
afectaţi şi creditorilor titulari ai unor creanţe neafectate, prin intermediul administratorului concordatar în 
termen de 48 de ore de la pronunţarea încheierii, şi se menţionează în registrul în care este înregistrat 
debitorul. 

(7) Modificarea planului de restructurare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricând pe parcursul 
procedurii, fără a se putea depăşi durata totală maximă a derulării planului de la omologarea iniţială. 
Modificarea şi votarea modificării planului se vor face în aceleaşi condiţii prevăzute pentru întocmirea şi 
votarea planului, în raport de creanţele afectate rămase în sold la data votului. Modificarea planului va trebui 
să fie omologată de judecătorul-sindic." 

47.Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 29 

(1) De la data pronunţării hotărârii de omologare a planului de restructurare se suspendă de drept executările 
silite individuale asupra debitorului ce au ca obiect recuperarea unor creanţe afectate şi curgerea prescripţiei 
dreptului de a cere executarea silită creanţelor acestora. 

(2) Dobânzile, penalităţile de întârziere şi orice alte accesorii aferente creanţelor afectate vor avea 
tratamentul prevăzut în planul de restructurare omologat. 

(3) În cazul în care planul de restructurare omologat prevede reduceri de creanţe, impozitele eventual 
datorate de debitor devin scadente la data pronunţării unei hotărâri de judecătorul-sindic prin care se 
constată îndeplinirea planului de restructurare." 

48.După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins: 
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"Art. 291 

(1) Ulterior omologării planului de restructurare printr-o hotărâre definitivă şi până la închiderea procedurii, 
în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale ori a unor titluri hotărâtoare şi până 
atunci necunoscute care au determinat înscrierea în listă a unei creanţe, oricare dintre creditori poate 
contesta la judecătorul-sindic înscrierea în lista creanţelor a unei creanţe: 

a) inexistente sau fictive; 

b) într-un cuantum diferit faţă de întinderea sa; 

c) într-o altă categorie de creanţe decât cea corespunzătoare situaţiei sale juridice. 

(2) Constatând întemeiată contestaţia, judecătorul-sindic poate dispune: 

a) menţinerea hotărârii de omologare, modificarea listei creanţelor potrivit situaţiei juridice astfel stabilite 
şi, cu consimţământul debitorului, modificarea planului de restructurare, în cazul în care creanţa contestată 
nu a fost determinantă pentru rezultatul votului. Modificarea planului de restructurare se va efectua de către 
debitor în termenul stabilit de judecătorul-sindic, se va depune la dosarul cauzei şi se va comunica 
creditorilor; 

b) revocarea hotărârii de confirmare, infirmarea planului de restructurare şi, dacă este cazul, restituirea 
plăţilor deja efectuate pentru achitarea unei creanţe inexistente sau fictive sau peste cuantumul datorat, în 
cazul în care creanţa contestată a fost determinantă pentru rezultatul votului asupra planului de 
restructurare, conducând la adoptarea unei hotărâri de confirmare a acestuia. 

(3) Contestaţia se depune în termen de 7 zile de la data la care titularul ei a cunoscut sau ar fi trebuit să 
cunoască situaţia ce determină formularea contestaţiei. 

(4) Contestaţia se soluţionează de judecătorul-sindic în termen de maximum 15 zile de la data depunerii, 
urmând a fi citaţi debitorul, administratorul concordatar, creditorul contestator şi creditorul a cărui creanţă 
este contestată. 

(5) Contestatorul trebuie să facă dovada trimiterii contestaţiei tuturor părţilor cu interese contrare în 
termenul de contestaţie. Dovada trimiterii contestaţiei se poate depune până cel târziu la primul termen de 
judecată. În cazul în care instanţa va stabili că este necesară comunicarea şi către alte părţi decât cele către 
care contestatorul a comunicat contestaţia, va dispune comunicarea şi către acestea în sarcina 
contestatorului, stabilind un termen pentru îndeplinirea acestei obligaţii. Neîndeplinirea obligaţiilor 
prevăzute de prezentul articol atrage aplicarea unei amenzi judiciare potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, 
cu modificările şi completările ulterioare. Limitele amenzilor judiciare prevăzute la art. 187 din Legea nr. 
134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se dublează. 

(6) Contestaţia formulată în baza prezentului articol nu suspendă derularea planului de restructurare până 
la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive." 

49.Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 30 

(1) Creditorul a cărui creanţă nu este afectată este obligat ca, anterior demarării oricăror proceduri de 
executare silită, să notifice debitorul în acest sens. În termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării, 
debitorul poate derula negocieri referitoare la condiţiile de aderare la planul de restructurare, inclusiv prin 
stabilirea unor condiţii de acordare a unei protecţii corespunzătoare, negociere la care creditorul este obligat 
să participe. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru creanţele bugetare neafectate se aplică procedura medierii 
prevăzută la art. 2301 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi, dacă este cazul, 
prevederile art. 52 alin. (2)." 



61 
 

50.Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 31 

De la data omologării până la data pronunţării unei hotărâri judecătoreşti de încetare a procedurii nu se 
poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor la cererea unui creditor afectat." 

51.Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 32 

Pentru creditorii care deţin creanţe născute după data omologării planului de restructurare şi neachitate la 
scadenţă, dispoziţiile art. 30 se aplică în mod corespunzător." 

52.Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 33 

(1) Dacă un plan de restructurare este omologat de instanţa de judecată, activitatea debitorului va trebui 
restructurată în conformitate cu prevederile acestuia, iar drepturile creditorilor titulari ai unor creanţe 
afectate urmează a fi modificate în conformitate cu prevederile acestuia, de la data pronunţării hotărârii de 
omologare. 

(2) Un plan de restructurare omologat este opozabil tuturor creditorilor, inclusiv acelor creditori care au 
votat împotrivă sau nu şi-au exprimat votul cu privire la acesta. Planul de restructurare omologat nu va 
produce niciun efect cu privire la creditorii neafectaţi de prevederile acestuia. 

(3) Planul de restructurare va fi opozabil creditorilor bugetari, cu condiţia respectării prevederilor legale cu 
privire la ajutorul de stat, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 71. 

(4) După omologare, debitorul îşi desfăşoară activitatea în limitele afacerii sale obişnuite, în condiţiile 
planului de restructurare, sub supravegherea administratorului concordatar. 

(5) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere a planului de restructurare, administratorul concordatar va 
comunica creditorilor afectaţi de planul de restructurare un raport de analiză trimestrial prin care se va 
prezenta modalitatea de îndeplinire a planului de restructurare, precum şi faptul că, prin derularea acestuia, 
se menţine viabilitatea afacerii. 

(6) În vederea îndeplinirii atribuţiei de supraveghere, debitorul are obligaţia de a transmite administratorului 
concordatar toate informaţiile necesare întocmirii raportului de analiză, în termen de cel mult 15 zile de la 
data încheierii situaţiilor financiare aferente trimestrului monitorizat. Necomunicarea informaţiilor de către 
debitor se prezumă că reprezintă eşuarea planului de restructurare." 

53.Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 34 

(1) Procedura concordatului preventiv se închide prin hotărâre a judecătorului-sindic în următoarele situaţii: 

a) îndeplinirea prevederilor planului de restructurare, la cererea oricărei părţi sau a administratorului 
concordatar. În acest caz, dacă prin planul de restructurare s-au prevăzut reduceri de creanţe, reducerile 
rămân definitive de la data pronunţării hotărârii de închidere a procedurii; 

b) eşuarea îndeplinirii prevederilor planului de restructurare, la cererea: 

(i)oricărui creditor, dacă desfăşurarea activităţii debitorului în decursul derulării planului de restructurare 
aduce pierderi averii sale şi nu prezintă perspective rezonabile de menţinere a viabilităţii afacerii; 
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(ii)unui creditor căruia nu i s-a achitat creanţa conform prevederilor planului de restructurare în termen de 
maximum 60 de zile de la data prevăzută în planul de restructurare pentru plată, dacă părţile nu au încheiat 
o convenţie cu privire la aceasta, cu respectarea drepturilor celorlalţi creditori; 

(iii)debitorului, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a-şi mai îndeplini obligaţiile asumate prin 
planul de restructurare; 

c) neîndeplinirii obligaţiei de modificare a planului de restructurare dispusă de judecătorul-sindic sau de 
instanţa de apel în termenul stabilit prin hotărârea prin care s-a dispus modificarea, din oficiu sau la cererea 
oricărei părţi interesate; 

d) în cazul în care planul de restructurare nu este votat de creditori în termenul de negociere, nu este 
omologat de judecătorul-sindic sau în cazul în care debitorul consideră că negocierile nu pot conduce la 
aprobarea unui plan de restructurare. 

(2) Ca urmare a eşuării planului de restructurare potrivit alin. (1) lit. b): 

a) eventualele creanţe reduse renasc la data pronunţării hotărârii de închidere a procedurii, diminuate ca 
urmare a plăţilor efectuate pe durata procedurii concordatului preventiv; 

b) creditorii care au drept la perceperea dobânzilor, majorărilor sau penalităţilor de orice fel ori cheltuială, 
numite generic accesorii, suspendate prin planul de restructurare, îşi pot calcula accesoriile retroactiv pe 
perioada derulării planului de restructurare." 

54.Articolele 35-37 se abrogă. 

55.După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins: 

"Art. 371 

(1) Prevederile prezentului capitol se aplică şi societăţilor parte dintr-un grup, care au formulat o cerere 
comună de deschidere a procedurii concordatului preventiv. Dispoziţiile art. 185 se aplică în mod 
corespunzător. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se vor forma dosare asociate pentru fiecare societate care a solicitat 
deschiderea procedurii concordatului preventiv, iar judecătorul-sindic va analiza condiţiile deschiderii 
procedurii pentru fiecare societate în parte. 

(3) Fiecare societate va desemna acelaşi administrator concordatar, care va întocmi un singur plan de 
restructurare. 

(4) Planul de restructurare va fi comunicat potrivit prevederilor prezentei legi fiecărui creditor afectat al 
fiecărei societăţi. 

(5) Îndeplinirea condiţiilor de vot va fi verificată de judecătorul-sindic în fiecare dosar asociat. Neîndeplinirea 
condiţiilor de vot pentru una dintre societăţi va conduce la respingerea cererii de omologare a planului de 
restructurare. 

(6) Omologarea planului de restructurare va fi făcută de judecătorul-sindic în cadrul dosarului societăţii-
mamă sau, dacă faţă de aceasta nu s-a deschis procedura, în cadrul primului dosar înregistrat, printr-o 
singură încheiere executorie, ce poate fi atacată cu apel, în condiţiile prezentului titlu. 

(7) Prevederile cap. III se aplică, în mod corespunzător, în măsura compatibilităţii, şi grupului de societăţi." 

56.La articolul 38 alineatul (2), literele a) şi b) se abrogă. 

57.La articolul 38 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 
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1. nu deţin niciun bun în patrimoniul lor; 

2. documentele contabile nu pot fi găsite; 

3. societatea nu mai are organe de administrare sau acestea nu mai pot funcţiona; 

4. nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social/profesional;" 

58.La articolul 39, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(6) În scopul şi în limitele necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, oricând pe parcursul procedurii, în 
lipsă de lichidităţi în patrimoniul debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va identifica bunuri 
valorificabile libere de sarcini, care nu sunt esenţiale pentru reorganizare, şi va proceda la valorificarea de 
urgenţă la minim valoarea de lichidare a acestora, stabilită de un evaluator autorizat. Până la desemnarea 
comitetului creditorilor decizia de valorificare aparţine administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. 
Propunerea de valorificare, inclusă în raportul prevăzut la art. 59 alin. (1), care se depune la dosarul cauzei şi 
se publică în extras în BPI, poate fi contestată de orice parte interesată în termen de 3 zile de la publicarea 
extrasului raportului în BPI. După desemnarea comitetului creditorilor, valorificarea se va face cu acordul 
comitetului, potrivit prevederilor art. 87 alin. (2)." 

59.După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins: 

"Art. 401 

(1) Pentru toate cererile, contestaţiile, acţiunile întemeiate pe dispoziţiile prezentului titlu, întâmpinările, 
precum şi toate actele depuse în dovedirea pretenţiilor formulate, titularul acestora va depune şi dovada 
comunicării lor debitorului, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului şi/sau comitetului 
creditorilor după caz, în forma şi termenele prevăzute de lege. În cazul în care legea prevede comunicarea 
către toţi creditorii procedurii, atunci aceasta se va realiza de către instanţa de judecată prin BPI. 

(2) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage aplicarea unei amenzi judiciare potrivit 
prevederilor Legii nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Limitele amenzilor judiciare 
prevăzute la art. 187 din Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se dublează. 

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi la soluţionarea căilor de atac formulate în 
temeiul prezentului titlu." 

60.La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Sediul social/profesional al debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul în care este 
înregistrat. În cazul în care sediul a fost schimbat cu mai puţin de 6 luni anterior depunerii cererii de 
deschidere a procedurii insolvenţei, sediul social/profesional al debitorului este cel cu care acesta figura în 
registrul în care acesta era înregistrat." 

61.La articolul 48, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(3) Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială sau, în cazul creditorilor 
bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 

.................................................................................................. 

(6) Deliberările şi hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal, care va fi semnat de 
preşedintele şedinţei, membrii comitetului creditorilor, precum şi de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, după caz. În cazul în care şedinţa adunării creditorilor se organizează prin mijloace 
electronice de comunicare la distanţă indicate de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar în 
convocator, care permite identificarea participanţilor, procesul-verbal se va semna doar de administratorul 
judiciar sau de lichidatorul judiciar. În acest caz, înregistrarea şedinţei este obligatorie şi constituie probă în 
instanţă în cazul contestării procesului-verbal al adunării. Procesul-verbal va fi depus, prin grija 
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administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, la dosarul cauzei şi trimis spre publicare în BPI, în termen de 
două zile lucrătoare de la data adunării creditorilor. " 

62.La articolul 51, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Deliberările comitetului creditorilor vor avea loc în prezenţa administratorului judiciar/lichidatorului 
judiciar şi vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va reţine pe scurt conţinutul deliberărilor, precum şi 
hotărârile luate. În cazul în care şedinţa comitetului creditorilor se organizează prin mijloace electronice de 
comunicare la distanţă indicate de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar în convocator care 
permite identificarea participanţilor, procesul-verbal se va semna doar de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar. În acest caz, înregistrarea şedinţei este obligatorie şi constituie probă în instanţă în cazul 
contestării procesului-verbal al comitetului. Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar, la dosarul cauzei şi trimis spre publicare în BPI, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comitetului creditorilor." 

63.La articolul 58 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"m) încheierea de tranzacţii, descărcarea de obligaţii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale, 
cu condiţia confirmării acestor operaţiuni de către judecătorul-sindic;" 

64.Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 61 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, administratorul judiciar va putea desemna persoane de specialitate 
precum avocaţi, experţi contabili, evaluatori autorizaţi sau alţi specialişti. Numirea şi nivelul remuneraţiilor 
acestor persoane vor fi supuse aprobării comitetului creditorilor în cazul în care acestea vor fi plătite din 
averea debitoarei sau se vor supune standardelor de cost stabilite de Uniunea Naţională a Practicienilor în 
Insolvenţă din România, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care se vor remunera din fondul de lichidare constituit 
potrivit prevederilor art. 39 alin. (4)." 

65.La articolul 62, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Judecătorul-sindic, admiţând cererea, va obliga evaluatorul autorizat, sub sancţiunea amenzii, să 
răspundă la obiecţiunile încuviinţate în termen de maximum 5 zile de la primirea, din partea instanţei de 
judecată, a unei adrese în acest sens." 

66.La articolul 64, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"j) sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic, încheierea de tranzacţii, descărcarea de obligaţii, 
descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale;" 

67.La articolul 66, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Dacă în cursul negocierilor derulate în cadrul unei proceduri de concordat preventiv debitorul ajunge în 
stare de insolvenţă, dar există presupunerea rezonabilă, bazată pe indicii temeinice, că rezultatele 
negocierilor ar putea fi valorificate în termen scurt prin încheierea unui acord extrajudiciar, debitorul de 
bună-credinţă trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în termen de 5 zile de la 
închiderea procedurii concordatului preventiv sau, după caz, dacă negocierile pentru încheierea unui acord 
extrajudiciar continuă cu unul sau mai mulţi creditori, în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor." 

68.La articolul 67 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"j) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că 
debitorul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, 
de corupţie, de serviciu, de fals, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 
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nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 21/1996, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 240 şi 241 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în ultimii 3 ani anterior deschiderii procedurii;" 

69.La articolul 75, alineatul (8) se abrogă. 

70.La articolul 78 alineatul (1), partea introductivă a literei A şi litera b) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

"A. atunci când valoarea obiectului garanţiei, determinată de un evaluator autorizat, este pe deplin acoperită 
de valoarea totală a creanţelor şi a părţilor de creanţe garantate cu acel obiect, dacă: 

.................................................................................................. 

b) obiectul garanţiei face parte dintr-un ansamblu independent, iar prin desprinderea şi vânzarea lui 
separată, valoarea bunurilor rămase nu se diminuează; " 

71.La articolul 78, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Valoarea bunului asupra căruia poartă cauza de preferinţă se va stabili printr-o evaluare efectuată de 
către un evaluator autorizat desemnat potrivit prevederilor art. 61." 

72.La articolul 87, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Finanţările intermediare acordate debitorului, cu aprobarea adunării creditorilor, beneficiază de 
prioritate la restituire, potrivit prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 2 sau, după caz, potrivit prevederilor art. 
161 pct. 2. Aceste finanţări se vor garanta, în principal, prin afectarea unor bunuri sau drepturi care nu 
formează obiectul unor cauze de preferinţă, iar în subsidiar, dacă nu există astfel de bunuri sau drepturi 
disponibile, cu acordul creditorilor beneficiari ai respectivelor cauze de preferinţă. În ipoteza în care acordul 
acestor creditori nu va fi obţinut, prioritatea la restituire a acestor creanţe, prevăzută la art. 159 alin. (1) pct. 
2, va diminua regimul de îndestulare al creditorilor beneficiari ai cauzelor de preferinţă, proporţional, prin 
raportare la întreaga valoare a bunurilor sau drepturilor care formează obiectul acestor cauze de preferinţă. 
În cazul inexistenţei sau al insuficienţei bunurilor care să fie grevate de cauze de preferinţă în favoarea 
creditorilor ce acordă finanţare intermediară, pentru partea negarantată a creanţei, aceştia vor beneficia de 
prioritate potrivit prevederilor art. 161 pct. 2." 

73.La articolul 100 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: 

"f) adresa de e-mail a administratorului judiciar, dacă există, la care se pot face valabil toate comunicările în 
format electronic de către creditori." 

74.Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 103 

Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în tabelul definitiv până la valoarea de piaţă a 
garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuată de 
un evaluator autorizat desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea activelor asupra 
cărora poartă cauza de preferinţă se va face la un preţ mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv sau 
în tabelul definitiv consolidat, diferenţa favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din 
creanţa sa fusese înscrisă drept creanţă chirografară, până la acoperirea creanţei principale şi a accesoriilor 
ce se vor calcula potrivit actelor din care rezulta creanţa, până la data valorificării bunului. Această prevedere 
se aplică şi în cazul eşuării planului de reorganizare şi vânzării bunului în procedura de faliment." 

75.La articolul 104, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 104 
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(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, 
menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă, precum şi indicarea adresei de e-mail, dacă creditorul 
optează pentru comunicarea electronică." 

76.La articolul 105 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) dacă bunurile ce fac obiectul contractului de leasing sunt recuperate, va fi înregistrată, beneficiind de 
ordinea de prioritate prevăzută la art. 161 pct. 8, dacă nu există alte bunuri care să confere titularului 
calitatea de creditor care beneficiază de o cauză de preferinţă, doar diferenţa dintre valoarea întregii creanţe 
şi valoarea de piaţă a bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing stabilită de un evaluator autorizat;" 

77.La articolul 110, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Odată cu publicarea tabelului în BPI, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va trimite de îndată 
notificări creditorilor, ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar 
de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele. Comunicarea se poate face şi pe cale electronică, 
dacă prin declaraţia de creanţă sau printr-o adresă ulterioară, creditorul a indicat o adresă de e-mail." 

78.La articolul 111, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(4) Partea care formulează contestaţia transmite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei 
şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă 
se contestă, precum şi administratorului special, dacă acesta a fost desemnat, la sediul debitorului, sub 
sancţiunea prevăzută la art. 401 alin. (2). 

(5) Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la data comunicării contestaţiei şi a documentelor ce o 
însoţesc. Un exemplar al întâmpinării se comunică, cu confirmare de primire, în acelaşi termen, de către 
partea care formulează întâmpinarea şi contestatorului, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi 
debitorului, sub sancţiunea prevăzută la art. 401 alin. (2)." 

79.La articolul 112, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Durata maximă a perioadei de observaţie este de 12 luni, calculate de la data deschiderii procedurii. 
Pentru respectarea acestui termen judecătorul-sindic va putea aplica dispoziţiile art. 111 alin. (6) în mod 
corespunzător. Înainte de expirarea termenului de 12 luni, creditorii, debitorul sau administratorul judiciar 
va solicita judecătorului-sindic fie aplicarea art. 111 alin. (6), fie prelungirea perioadei de observaţie pentru 
motive temeinice. În cazul în care cererea nu este introdusă de administratorul judiciar, creditorii sau 
debitorul vor putea formula o astfel de cerere." 

80.La titlul II capitolul I secţiunea a 5-a, titlul paragrafului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"2. Anularea actelor şi operaţiunilor frauduloase ale debitorului din perioada suspectă" 

81.La articolul 123, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 123 

(1) Contractele în derulare se consideră menţinute la data deschiderii procedurii, art. 1.417 din Legea nr. 
287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, nefiind aplicabil. Orice clauze contractuale de desfiinţare a 
contractelor în derulare, de decădere din beneficiul termenului, de modificare a contractului în detrimentul 
debitorului sau de declarare a exigibilităţii anticipate pentru motivul deschiderii procedurii se consideră 
nescrise. Prevederile referitoare la menţinerea contractelor în derulare şi la nulitatea clauzelor de încetare 
sau accelerare a obligaţiilor nu sunt aplicabile în privinţa contractelor financiare calificate şi a operaţiunilor 
de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală. 
În vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului, într-un termen de prescripţie de 3 luni de la data 
deschiderii procedurii, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate să denunţe orice contract, 
închirierile neexpirate, alte contracte pe termen lung, atât timp cât aceste contracte nu au fost executate în 
totalitate ori substanţial de către toate părţile implicate. Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar trebuie 
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să răspundă, în termen de 30 de zile de la primire, notificării contractantului, formulată în primele 3 luni de 
la deschiderea procedurii, prin care i se cere să denunţe contractul; în lipsa unui astfel de răspuns, 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind 
socotit denunţat. Contractul se consideră denunţat:" 

82.La articolul 123, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(11) În cazul rezilierii contractelor de leasing financiar de către finanţator, acesta va putea opta pentru una 
dintre următoarele variante: 

a) transferul proprietăţii asupra bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing către debitor, caz în care 
finanţatorul dobândeşte o ipotecă legală asupra acelor bunuri, având rang egal cu cel al operaţiunii de 
leasing, şi este înregistrat la masa credală, conform ordinii de prioritate prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 3, 
cu contravaloarea ratelor şi accesoriilor restante facturate şi neplătite la data deschiderii procedurii, la care 
se adaugă restul sumelor datorate, în temeiul contractului de leasing, fără a se putea depăşi valoarea de 
piaţă a bunurilor, stabilită de un evaluator autorizat independent, potrivit prevederilor art. 61; 

b) recuperarea bunurilor ce fac obiectul material al contractului de leasing, iar finanţatorul va fi înregistrat la 
masa credală potrivit prevederilor art. 161 pct. 8, dacă nu există alte bunuri care să confere titularului 
calitatea de creditor care beneficiază de o cauză de preferinţă, cu contravaloarea ratelor şi accesoriilor 
restante facturate şi neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate în 
temeiul contractului de leasing minus valoarea de piaţă a bunurilor recuperate, stabilită de un evaluator 
autorizat, potrivit prevederilor art. 61." 

83.La articolul 131 alineatul (2) litera b), punctul 2 se modifică şi avea următorul cuprins: 

"2. primirea unei garanţii reale cu o valoare egală cu valoarea de piaţă a bunului stabilită în cadrul procedurii, 
printr-un raport de evaluare actualizat ce va fi întocmit de către un evaluator autorizat desemnat potrivit 
prevederilor art. 61;" 

84.La articolul 132 alineatul (1), litera a) se modifică şi avea următorul cuprins: 

"a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, în termen de 30 de zile de la 
publicarea tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării intenţiei de reorganizare potrivit art. 67 alin. 
(1) lit. g), dacă procedura a fost declanşată de acesta, şi în termenul prevăzut la art. 74, în cazul în care 
procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori. Hotărârea adunării generale a 
acţionarilor/asociaţilor va putea fi depusă şi ulterior până cel târziu la data adunării creditorilor stabilită 
pentru votarea planului;" 

85.La articolul 132, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Nu poate propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anterior formulării 
cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii de insolvenţă instituite în baza prezentei legi, cu 
excepţia cazului în care închiderea procedurii s-a realizat potrivit prevederilor art. 177 sau 178, şi nici 
debitorul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra 
patrimoniului, de corupţie, de serviciu, de fals, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 227/2015, Legea nr. 241/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
21/1996, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 240 şi 241 din Legea nr. 286/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare, în ultimii 3 ani anterior deschiderii procedurii." 

86.La articolul 133, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: 

"(31) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul debitorilor persoane juridice, executarea planului de 
reorganizare poate dura 4 ani, calculaţi de la data confirmării planului. Termenele de plată stabilite prin 
contracte - inclusiv de credit sau de leasing - pot fi menţinute prin plan, chiar dacă depăşesc perioada de 4 
ani. Aceste termene pot fi şi prelungite, cu acordul expres al creditorilor, dacă iniţial erau mai scurte de 4 ani. 
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După realizarea tuturor obligaţiilor din plan şi închiderea procedurii de reorganizare, aceste plăţi vor continua 
conform contractelor din care rezultă." 

87.La articolul 133 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea 
estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se va calcula în baza 
unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat desemnat potrivit prevederilor art. 61;" 

88.La articolul 133 alineatul (5) litera K, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) conversia să fie integrală şi efectuată la valoarea creanţei bugetare a statului, ea neputând fi cumulată cu 
măsura reducerii creanţei bugetare. 

Creditorul bugetar poate contracta serviciile unui evaluator autorizat sau specialist independent pentru 
realizarea unui raport de evaluare asupra condiţiilor de la lit. a) şi b), pe baza căruia să îşi exercite votul 
asupra planului de reorganizare care cuprinde propunerea de conversie a creanţei bugetare a statului. 
Prevederile art. 5 alin. (1) pct. 71 rămân aplicabile." 

89.La articolul 133, alineatul (52) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(52) În cazul în care prin planul de reorganizare se propune măsura reducerii creanţelor bugetare 
negarantate cu până la 50%, în lipsa unei manifestări exprese, planul se consideră aprobat de creditorul 
bugetar dacă sunt îndeplinite cumulativ criteriile prevăzute la alin. (51) şi cel puţin încă un criteriu din 
următoarele: 

a) să rezulte un nivel de cel puţin 50% al obligaţiilor fiscale curente datorate pe perioada executării planului 
de reorganizare faţă de nivelul mediu anual al acestora înaintea intrării în insolvenţă; 

b) societatea debitoare trebuie să desfăşoare o activitate de interes public; 

c) societatea debitoare trebuie să desfăşoare o activitate strategică într-o anumită ramură economică." 

90.La articolul 134, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Lista creditorilor indispensabili, menţionaţi la alin. (1), este depusă de către debitor împreună cu celelalte 
documente prevăzute la art. 67 alin. (1), listă ce se anexează, menţionându-se şi creanţele acestora, la 
raportul întocmit de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, potrivit art. 97. Nedepunerea acestei liste 
conduce la decăderea debitorului din dreptul de a propune, în vederea votării planului de reorganizare, 
categoria creditorilor indispensabili. În cazul în care s-au schimbat criteriile avute în vedere la data întocmirii 
listei creditorilor indispensabili, aceasta poate fi modificată în consecinţă, aprobată de administratorul 
judiciar şi depusă la dosarul cauzei odată cu planul de reorganizare propus." 

91.La articolul 137, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 137 

(1) Administratorul judiciar va publica în termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea 
planului un anunţ referitor la acesta în BPI, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota cu privire 
la plan în adunarea creditorilor, precum şi a faptului că este permisă votarea prin corespondenţă." 

92.După articolul 138 se introduce un nou articol, articolul 1381, cu următorul cuprins: 

"Art. 1381 

(1) Creditorii pot formula atât obiecţiuni cu privire la legalitatea planului de reorganizare, cât şi cereri de 
anulare a hotărârii adunării creditorilor prin care s-a votat planul de reorganizare, potrivit prevederilor art. 
48 alin. (7) şi (8). 
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(2) În cazul în care se solicită şi anularea hotărârii adunării creditorilor prin care s-a votat planul, eventualele 
obiecţiuni cu privire la legalitatea planului de reorganizare vor fi formulate prin aceeaşi cerere." 

93.La articolul 139, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 139 

(1) Judecătorul-sindic soluţionează deodată, printr-o singură sentinţă, obiecţiunile cu privire la legalitatea 
planului de reorganizare, cererile de anulare a hotărârii adunării creditorilor prin care s-a votat planul de 
reorganizare şi cererea de confirmare a planului în cel mult 15 zile de la depunerea la tribunal de către 
administratorul judiciar a procesului-verbal al adunării creditorilor prin care acesta a fost aprobat. 
Judecătorul-sindic poate să ceară unui specialist să îşi exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a 
planului, înainte de confirmarea lui. Planul este confirmat în următoarele condiţii:" 

94.La articolul 139, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricând pe parcursul 
procedurii de reorganizare, fără a se putea depăşi o durată totală maximă a derulării planului de 5 ani de la 
confirmarea iniţială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocaţia de a propune 
un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va 
face cu creanţele rămase în sold, la data votului, în aceleaşi condiţii ca şi la votarea planului de reorganizare. 
Modificarea planului va trebui să fie confirmată de judecătorul-sindic. Dispoziţiile art. 1381 se aplică în mod 
corespunzător." 

95.La articolul 140, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Sumele provenite din activitatea curentă a debitorului sau din valorificarea activelor negrevate de cauze 
de preferinţă vor fi prevăzute a se distribui proporţional pentru fiecare creanţă prevăzută a se achita în timpul 
reorganizării, după deducerea sumelor prevăzute ca fiind necesare plăţii creanţelor curente exigibile şi a 
celor necesare asigurării capitalului de lucru, dacă este cazul. Programul de plată a creanţelor va prevedea 
plata acestor sume în trimestrul consecutiv celui la care aceste sume devin disponibile." 

96.La articolul 143, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Titularul unei creanţe curente, certe, lichide şi exigibile mai vechi de 60 de zile şi un cuantum peste 
valoarea-prag poate solicita, oricând ulterior parcurgerii procedurii prevăzute la art. 75 alin. (3) şi (4), în 
timpul planului de reorganizare sau după îndeplinirea obligaţiilor de plată asumate în plan, trecerea la 
faliment. Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la 
dosarul cauzei. Cererea sa va fi respinsă de către judecătorul-sindic în situaţia în care creditorul nu a parcurs 
procedura prevăzută la art. 75 alin. (3) şi (4) sau creanţa nu este datorată, este achitată sau debitoarea 
încheie o convenţie de plată cu acest creditor. Prin derogare de la prevederile art. 186 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţele curente, creditorii bugetari pot 
acorda înlesniri la plată." 

97.La articolul 144, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 144 

(1) Debitorul, prin administratorul special, sau, după caz, administratorul judiciar va trebui să prezinte 
trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situaţiei financiare a averii debitorului. Ulterior 
prezentării către comitetul creditorilor, rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul sau, 
după caz, administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, în vederea consultării rapoartelor. 

................................................................................................ 

(3) În termen de 5 zile de la prezentarea rapoartelor, comitetul creditorilor va putea convoca adunarea 
creditorilor pentru a prezenta măsurile luate de debitor şi/sau de administratorul judiciar, efectele acestora, 
precum şi să propună motivat alte măsuri." 
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98.La articolul 153, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) În vederea conservării patrimoniului, în cazul în care în averea debitorului nu există suficiente lichidităţi, 
lichidatorul judiciar va putea valorifica de urgenţă bunuri ale debitorului, cu prioritate pe cele asupra cărora 
nu există cauze de preferinţă, pentru obţinerea acestor lichidităţi, fără aprobarea creditorilor. Valorificarea 
se va efectua prin licitaţie publică, după evaluarea prealabilă, pornind de la valoarea de lichidare indicată de 
evaluatorul autorizat. Licitaţia publică se poate desfăşura chiar şi prin mijloace electronice de comunicare la 
distanţă indicate, în conformitate cu prevederile regulamentului stabilit de lichidatorul judiciar. În acest caz, 
procesul-verbal se semnează doar de lichidator." 

99.Articolul 154 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 154 

(1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuată de lichidatorul judiciar sub controlul 
judecătorului-sindic. Pentru maximizarea valorii averii debitorului, lichidatorul judiciar va face toate 
demersurile de expunere pe piaţă, într-o formă adecvată, a acestora, cheltuielile de publicitate fiind 
suportate din averea debitorului. 

(2) Lichidarea va începe îndată după finalizarea de către lichidatorul judiciar a inventarierii şi depunerea 
raportului de evaluare. Bunurile vor putea fi vândute în bloc sau individual. Orice vânzare în bloc a bunurilor, 
ca ansamblu independent, indiferent dacă se face în reorganizare sau în faliment, poate fi considerată 
transfer de active, dacă îndeplineşte dispoziţiile art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. Tipul de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică, negociere directă sau o 
combinaţie a celor două, şi regulamentul de vânzare corespunzător modalităţii de vânzare pentru care se 
optează sunt aprobate de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului judiciar. În cazul licitaţiei 
publice, publicitatea se va face şi prin afişare pe site-ul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din 
România. În vederea evaluării bunurilor din averea debitorului, cu acordul comitetului creditorilor, 
lichidatorul judiciar poate să angajeze, în numele debitorului, un evaluator autorizat şi să îi stabilească 
onorariul. Evaluatorii autorizaţi sunt membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, 
iar evaluarea trebuie efectuată în conformitate cu standardele de evaluare. 

(3) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât în bloc, cât şi individual. Evaluarea în bloc are în vedere 
fie evaluarea totalităţii bunurilor din averea debitorului, fie evaluarea ansamblurilor independente. 

(4) În cazul în care procedura de vânzare se organizează pe o platformă electronică indicată de 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, procesul-verbal se va semna doar de acesta." 

100.La articolul 160, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 160 

(1) La fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, lichidatorul judiciar va prezenta comitetului 
creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan 
de distribuire între creditori, dacă este cazul. Raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se 
publică în BPI. Raportul va prevedea şi plata cu prioritate a onorariului său şi a celorlalte cheltuieli prevăzute 
la art. 159 alin. (1) pct. 1 sau art. 161 pct. 1, după caz." 

101.La articolul 161, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"2. creanţele provenind din finanţări acordate potrivit art. 87 alin. (4) şi art. 133 alin. (5) lit. B;" 

102.La articolul 161, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins: 

"21. creanţele provenind din finanţări acordate în proceduri de prevenire a insolvenţei, precum şi onorariile 
practicianului din astfel de proceduri;" 

103.La articolul 161, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"8. creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de 
produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, creanţele corespunzătoare art. 123 alin. (11) lit. b), 
inclusiv obligaţiunile şi creanţele reglementate la art. 105 alin. (3) lit. b);" 

104.La articolul 161 punctul 10, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: 

"a1) beneficiile nedistribuite asociaţilor;" 

105.La articolul 175, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 175 

(1) O procedură de reorganizare prin continuarea activităţii sau de lichidare pe bază de plan va fi închisă, prin 
sentinţă, în baza unui raport al administratorului judiciar care constată îndeplinirea tuturor obligaţiilor de 
plată asumate prin planul confirmat, precum şi plata creanţelor curente scadente sau eşalonarea plăţii 
acestora, prin convenţie, în perioada ulterioară închiderii procedurii, inclusiv pentru creanţele bugetare în 
condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (3) teza finală. De la data închiderii procedurii devin scadente şi 
impozitele aferente eventualelor reduceri de creanţe, în măsura în care sunt datorate. Dacă o procedură 
începe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi închisă potrivit prevederilor art. 167." 

106.La articolul 181, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 181 

(1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul profesionist persoană fizică va fi descărcat de obligaţiile 
neachitate." 

107.La articolul 181, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul 
cuprins: 

"(11) În cazul în care debitorul profesionist persoană fizică a fost condamnat pentru bancrută frauduloasă nu 
se aplică prevederile alin. (1). 

(12) În cazul în care, pe parcursul procedurii, s-a constatat definitiv efectuarea unor plăţi ori transferuri 
frauduloase, debitorul profesionist persoană fizică va fi descărcat de obligaţii numai în măsura în care acestea 
au fost plătite în cadrul procedurii." 

108.La articolul 181, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

"(3) Debitorul persoană fizică descărcat de obligaţiile neachitate, potrivit alin. (1) şi (2) poate accesa orice 
facilităţi de sprijin pentru întreprinzători, prevăzute de lege." 

109.După articolul 339 se introduce un nou articol, articolul 3391, cu următorul cuprins: 

"Art. 3391 

(1) Anual, sunt culese şi centralizate, la nivel naţional, prin intermediul Biroului de statistică judiciară din 
cadrul Ministerului Justiţiei, în condiţiile legii, date privind procedurile de restructurare preventivă şi de 
insolvenţă, defalcate pe fiecare tip de procedură, acoperind următoarele elemente: 

a) numărul de cereri de confirmare a unui acord de restructurare sau de deschidere a unei proceduri de 
concordat preventiv ori de insolvenţă şi numărul de acorduri confirmate sau de proceduri de concordat 
preventiv ori de insolvenţă deschise; 

b) durata medie a procedurilor, de la data depunerii cererii, respectiv de la deschiderea acestora până la 
închiderea lor; 

c) numărul de cereri de confirmare a unui acord de restructurare, de deschidere a unei proceduri de 
concordat ori de insolvenţă respinse ca inadmisibile, ca nefondate sau retrase înainte de confirmare, 
respectiv înainte de a fi deschise; 
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d) numărul de debitori care au făcut obiectul unor proceduri de restructurare preventivă sau de insolvenţă 
şi care, în perioada de 3 ani premergătoare depunerii cererii sau deschiderii unor astfel de proceduri, au avut 
un acord de restructurare sau un plan de restructurare confirmat în cadrul unei proceduri anterioare de 
restructurare preventivă. 

(2) În statisticile judiciare realizate, potrivit alin. (1), datele sunt prezentate defalcat pe următoarele categorii: 

a) debitori persoane fizice sau persoane juridice; 

b) apartenenţa debitorului persoană juridică la categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii. 

(3) Statisticile judiciare sunt realizate pe fiecare an calendaristic şi se comunică Comisiei Europene pe baza 
formularului standard stabilit de Comisia Europeană prin actele de punere în aplicare a Directivei (UE) 
2019/1.023 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare 
preventivă, remiterea de datorie şi decăderile, precum şi măsurile de sporire a eficienţei procedurilor de 
restructurare, de insolvenţă şi de remitere de datorie şi de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 (Directiva 
privind restructurarea şi insolvenţa)." 

Art. II 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1.Articolul 31 va avea următorul cuprins: 

"Art. 31 

Administratorul concordatar este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, care 
exercită atribuţiile prevăzute de lege sau cele stabilite de judecătorul-sindic, în cadrul procedurii de 
concordat preventiv." 

2.Articolul 32 va avea următorul cuprins: 

"Art. 32 

Administratorul restructurării este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, care 
exercită atribuţiile prevăzute de lege în cadrul acordului de restructurare." 

3.La articolul 28, alineatul (2) se abrogă. 

4.La articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

"(3) Interdicţia de la alin. (1) se aplică şi persoanelor fizice care într-o perioadă de 2 ani anterioară datei 
confirmării acordului de restructurare/deschiderii procedurilor au avut calitatea de administrator, asociat, 
acţionar semnificativ, director, membru în directorat, membru în consiliul de administraţie sau în consiliul 
de supraveghere, precum şi orice alte funcţii sau poziţii similare în cadrul persoanei juridice debitoare." 

Art. III 

La articolul 2 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

"(11) Dispoziţiile legale privind procedurile de insolvenţă nu sunt aplicabile executorilor judecătoreşti." 

Art. IV 
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La articolul 3 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 237 din 19 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

"(11) Dispoziţiile legale privind procedurile de insolvenţă nu sunt aplicabile notarilor publici." 

Art. V 

La articolul 73 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

"(11) În cazul în care societatea se află în stare de dificultate, administratorii/directorii au în vedere cel puţin 
următoarele: 

a) interesele creditorilor, ale deţinătorilor de titluri de participaţie şi ale altor părţi interesate; 

b) necesitatea de a lua măsuri rezonabile şi adecvate pentru evitarea insolvenţei şi pentru reducerea la 
minimum a pierderilor suferite de creditori, de angajai, de deţinătorii de titluri de participaţie şi de alte părţi 
interesate; 

c) necesitatea de a evita adoptarea, cu intenţie sau din gravă neglijenţă, a unei conduite care ameninţă 
viabilitatea întreprinderii." 

Art. VI 

Prevederile art. I pct. 23, cu referire la art. 51, art. 52 alin. (1) şi art. 53 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică de 
la 17 iulie 2022, iar prevederile art. 54 alin. (1) se aplică de la 17 iulie 2023. 

Art. VII 

Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior 
acestei date. 

Art. VIII 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor 
o nouă numerotare. 

-****- 

Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2019/1.023 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 
2019 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie şi decăderile, precum şi măsurile de 
sporire a eficienţei procedurilor de restructurare, de insolvenţă şi de remitere de datorie şi de modificare a 
Directivei (UE) 2017/1.132 (Directiva privind restructurarea şi insolvenţa), publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 172 din 26 iunie 2019. 

 

 


