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Pe scurt

Legea privind procedura insolvenţei persoanelor fizice nr. 151/2015 a fost publicată în data de 26 iunie 

2015 în Monitorul Oficial şi va intra în vigoare pe 26 decembrie 2015. Legea instituie o procedură 

colectivă pentru redresarea situaţiei financiare a debitorilor-persoane fizice de bună-credinţă, 

acoperirea pasivului acestora şi descărcarea lor de datorii. 

În detaliu

Insolvenţa este acea stare a 
patrimoniului debitorului
care se caracterizează prin 
insuficienţa fondurilor băneşti 
pentru plata datoriilor, pe
măsură ce acestea devin 
scadente.

Legea se aplică persoanelor 

fizice care îndeplinesc

următoarele condiţii: 

 Au domiciliul / reşedinţa de 

cel puţin şase luni în 

România;

 Se află într-o stare de 

insolvenţă;  

 Nu există o probabilitate 

rezonabilă ca debitorul să 

redevină, în maximum 12 

luni, capabil să îşi execute 

obligaţiile contractate, cu 

menţinerea unui nivel de 

trai rezonabil pentru sine şi 

pentru persoanele pe care le

are în întreţinere; 

 Cuantumul total al

obligaţiilor scadente este cel 

puţin egal cu valoarea a 15 

salarii minime pe economie.

Legea nu are ca obiect
insolvenţa persoanelor fizice 
autorizate sau a celor ce
desfăşoară o activitate 
independentă, ci a persoanelor 
fizice obişnuite. 

Aspecte procedurale

 Procedurile de insolvenţă 

reglementate de această 

lege sunt:

– procedura de

insolvenţă pe baza 

unui plan de

rambursare a

datoriilor;

– procedura de

insolvenţă bazată pe 

lichidarea de active, şi 

– procedura de

insolvenţă 

simplificată. 

Reglementări notabile: 

– În cadrul procedurii

insolvenţei se 

suspendă de drept 

măsurile de executare 

silită pornite împotriva 

debitorului. Nu se

suspendă măsurile de 

executare silită 

îndreptate împotriva

codebitorilor şi terţilor 

garanţi.  

 În anumite condiţii 

deschiderea procedurii

suspendă de drept curgerea 

dobânzilor, penalităţilor, 

majorărilor de întârziere, 

precum şi a oricăror altor 

accesorii ale obligaţiei de 

plată.  

 Contractele în derulare

încheiate de debitor vor fi

considerate menţinute. 

Lichidatorul are dreptul de

a denunţa anumite 

contracte.

 Devin nule orice clauze

contractuale de desfiinţare 

a contractelor în derulare,
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de decădere din beneficiul 

termenului sau de declarare

a exigibilităţii anticipate 

pentru motivul deschiderii

procedurii.

 Pe durata procedurii,

debitorul nu va putea

contracta noi împrumuturi

decât în cazuri excepţionale 

şi numai pentru rezolvarea 

unei situaţii grave şi 

urgente de pericol pentru

viaţa sau sănătatea sa ori a 

persoanelor aflate în

întreţinere.  

Bunurile neurmăribile  

 Nu pot fi supuse urmăririi 

bunurile din averea

debitorului care sunt

necesare asigurării unui 

nivel de trai, de exemplu:

– bunurile de uz

personal sau casnic

(inclusiv mobilierul),

cu o valoare de până la 

5.000 lei fiecare;

– obiectele de cult, dacă 

nu sunt mai multe de

acelaşi fel, cu o valoare 

de până în 2.000 lei 

fiecare;

– un vehicul, dacă e 

indispensabil necesar

debitorului şi familiei 

sale, cu o valoare sub

5.000 euro;

– bunuri care servesc la

exercitarea ocupaţiei 

sau profesiei

debitorului.

 În procedura de insolvenţă 

prin lichidare de active,

valoarea bunurilor

neurmăribile poate fi 

stabilită sub plafonul 

maxim.

Eliberarea de datorii

reziduale

 Ca efect al procedurii, la

cererea debitorului se şterg 

creanţele ce depăşesc cota 

de acoperire convenită prin 

planul de rambursare sau în

anumite condiţii, creanţele 

rămase neacoperite. 

 Prin eliberarea de datorii nu

se sting şi obligaţiile 

codebitorilor sau ale terţilor 

garanţi.  

Comisia de insolvenţă 

 Legea instituie comisia de

insolvenţă la nivel central şi 

comisiile de insolvenţă la 

nivel teritorial: organe cu

rol administrativ şi de 

soluţionare a diversele 

cereri din cadrul

procedurii.

 Comisiile vor fi înfiinţate în 

termen de trei luni de la

data publicării Legii în 

Monitorul Oficial.

 Organizarea şi funcţionarea 

comisiei de insolvenţă, la 

nivel central şi teritorial, se 

stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea

Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor, 

prin Ministerul Economiei.

Intrarea în vigoare

Legea nr. 151/2015 va intra în
vigoare la expirarea unui
termen de şase luni de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
adică la 26 decembrie 2015.  

Până atunci vor trebui 
aprobate normele
metodologice de aplicare a noii
legislaţii şi se va  asigura cadrul 
administrativ şi organizatoric.   

[Sursa: Legea privind procedura

insolvenţei persoanelor fizice nr. 

151/2015, publicată în data de 26 iunie 

2015 în Monitorul Oficial nr 464]

De reţinut 

Anticipăm că cel puțin în 
prima etapă de aplicare a 
acestei legi va creşte riscul de 
neîncasare a creanțelor pentru 
societățile comerciale, şi că 
acestea vor fi nevoite să 
introducă proceduri 
suplimentare de evaluare a
solvabilității consumatorilor, 
persoane fizice cărora le 
acordă credite. 
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 

puteţi contacta următoarele persoane: 

Sorin David, Partener
sorin.david@david-baias.ro

Dan Dascălu, Partener
dan.dascalu@david-baias.ro

Anda Rojanschi, Partener
anda.rojanschi@david-baias.ro

Manuela Guia, Partener
manuela.guia@david-baias.ro

PwC România

Lakeview Building

Str. Barbu Văcărescu 301-311 

Sector 2, Bucureşti 

Tel.: + 40 21 225 3000

Fax: + 40 21 225 3600

D&B David şi Baias SCA 

Lakeview Building

Str. Barbu Văcărescu 301-311 

Sector 2, Bucureşti 

Tel.: + 40 21 225 3770

Fax: + 40 21 225 3771

mailto:sorin.david@david-baias.ro
mailto:dan.dascalu@david-baias.ro
mailto:anda.rojanschi@david-baias.ro
mailto:manuela.guia@david-baias.ro

