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Președintele României a promulgat

Potrivit legii insolvenței, pentru a

astăzi legea cuprinzând măsurile

putea fi introdusă o cerere de

aplicabile în perioada stării de

deschidere

alertă, în care se regăsesc o serie de

insolvență a unei societăți, aceasta

măsuri în domeniul insolvenței, cu

trebuie

prevederi

pentru

contabilitate datorii mai mari sau

speciale

societățile
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și-au

a
să

procedurii
înregistreze

de
în

"Pe durata stării de alertă, societățile vor
putea introduce în instanță cererea de
deschidere a procedurii chiar și atunci
când cuantumul creanțelor bugetare
înregistrate de acestea este mai mare
de 50% din totalul creanțelor."

întrerupt

egale cu 40.000 lei. Însă, pentru

parțial sau total activitatea ca

acei debitori care și-au întrerupt

urmare a măsurilor adoptate de

activitatea total sau parțial ca

autorități

efect al măsurilor adoptate pe

desfășurare

perioada

urgență,

vigoare a legii se prelungesc cu 3

cuantumul minim al creanțelor

luni. Corelativ, termenul în care

Într-un articol precedent, vorbeam

pentru care aceștia își pot cere

poate

despre obligația de a depune o

deschiderea

reorganizare se prelungește în mod

cerere de deschidere a procedurii

insolvență pe durata stării de alertă

similar,

de insolvență, prevăzută de forma

este de 50.000 lei.

termenul prevăzut de lege pentru

pentru

prevenirea

răspândirii pandemiei de COVID-19.

actuală
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Legii
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stării

de

procedurii
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data
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cu

3
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un

luni,

plan

chiar

în

de
dacă

depunerea planului a început deja

România și despre o lipsă de

Această valoare a creanțelor este

măsuri care să aibă în vedere

valabilă și în cazul creditorului care

domeniul insolvenței în această

cere deschiderea procedurii unui

În situația în care un plan de

perioadă

care

debitor aflat în una din situațiile de

reorganizare era deja depus la

alertă

întrerupere a activității menționate

dosarul cauzei la data intrării în

vine cu câteva clarificări în acest

mai sus, acesta putând formula

vigoare a legii, dar, ca urmare a

domeniu.

cererea, pe durata stării de alertă,

efectelor pandemiei (deci nu ca

de

criză.

reglementează

Legea

starea

de

să curgă.

numai după încercarea rezonabilă

efect al măsurilor adoptate pe

Astfel, pe durata stării de alertă,

și dovedită de încheiere a unei

perioada stării de urgență) s-au

depunerea

unei

convenții de plată.

modificat
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a

cereri

de
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de

perspectivele

de

redresare, în termen de 3 luni de la

insolvență nu mai este o obligație,

Pe perioada stării de alertă se

intrarea în vigoare a legii poate fi

ci devine o posibilitate pentru

suspendă

executării

depus un plan de reorganizare

debitor. Este menținută obligația

silite

datorii

modificat, creditorii urmând să fie

de a atașa cererii de deschidere a

acumulate

procedurii

insolvență cu vechime mai mare de

intenție în termen de 15 zile de la

60 de zile.

intrarea in vigoare a legii.

organului

dovada
fiscal

notificării

competent

cu

începerea

pentru
în

acele
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de
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cu

privire

la
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privire la intenția de deschidere a
procedurii de insolvență.
Pe
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În mod normal, legea insolvenței

Prevederea
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planuri depuse la dosar, dar (i)

executarea

silită

a

se
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la

acele
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neaprobate

societățile vor putea introduce în

aceasta este permisă doar în cazul

neconfirmate de judecătorul sindic

instanță cererea de deschidere a

societăților aflate în procedura de

până la intrarea în vigoare a legii,

procedurii chiar și atunci când

reorganizare, în proceduri începute

sau la acele planuri (ii) aprobate de

cuantumul

după 2 octombrie 2018.

creditori

creanțelor

bugetare

înregistrate de acestea este mai
mare de 50% din totalul creanțelor.

dar

de

creditori

neconfirmate

și

de

judecătorul sindic ca urmare a
Perioadele de observație aflate în

suspendării termenelor în instanță.
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Astfel, ulterior modificării, va fi

poate depăși 2 luni. O astfel de

parcursă procedura de aprobare și

solicitare se judecă de urgență, pe

confirmare

bază

a

planului

(cu

modificări) prevăzută de lege.
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reorganizare

aflat

judiciară

de

înscrisuri,

fără
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Reținând cele două măsuri redate
mai
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un
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intrării în vigoare a legii (deci în

reorganizare a cărui activitate a fost

cazurile

întreruptă

unde

există

plan

de

total

ca

efect

al

reorganizare aprobat de creditori și

măsurilor adoptate de autorități

confirmat

pentru

de

instanță),

durata

prevenirea

răspândirii

executării planului de reorganizare

pandemiei poate opta atât pentru

se prelungește cu 2 luni. Măsura se

suspendarea

aplică

ulterior,

acelor

debitori

aflați
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planului,

dacă

e

cât

cazul,

și,
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reorganizare a căror activitate nu a

modificarea/prelungirea perioadei

fost întreruptă.
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a
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reorganizare, fără să depășească o
Executarea
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până la 5 ani pentru acei debitori a

De

căror activitate a fost întreruptă

posibilitatea debitorilor aflați în

parțial

perioada de observație care și-au

sau

total

ca

efect

al

măsurilor adoptate de autorități

întrerupt

pentru

parțial

prevenirea

răspândirii

pandemiei.

legea

activitatea
ca

efect

prevede

total

al

sau

măsurilor

adoptate de autorități pe perioada
stării de urgență și/sau de alertă să

Totodată, în acest caz, planul poate

propună un plan cu o

fi modificat. Atât prelungirea cât și

inițială de executare de 4 ani, cu

modificarea

planului

durată

de

posibilitatea de prelungire, fără a

reorganizare se fac cu respectarea

depăși însă o durată totală de

condițiilor de aprobare de către

derulare a planului de 5 ani, și cu

creditori și confirmare de către

posibilitatea modificării acestuia, în

instanță,

condițiile

prevăzute

de

legea

prevăzute

de

insolvenței.

Legea care reglementează starea

În concret, în cazul debitorului aflat

de alertă nu prevede un termen

în perioada de observație, dacă un

până la care poate fi propusă

plan de reorganizare nu a fost încă

modificarea/prelungirea

planului

depus la dosarul cauzei, acesta

de reorganizare. Considerăm astfel

poate fi întocmit având în vedere o

că modificarea/prelungirea poate fi

perioadă de executare inițială de 4

efectuată

ani (față de 3 ani cum prevede în

conformitate

prevederile

legii

oricând

parcursul

pe

cu

insolvenței,

În ceea ce privește măsurile de
prevenire a insolvenței, legea face
referire la concordatul preventiv.

și-a întrerupt activitatea total ca

Astfel, în procedurile de concordat

efect al măsurilor adoptate de

preventiv aflate în derulare la data

autorități

intrării în vigoare a legii, perioada în

răspândirii

prevenirea

pandemiei,

poate

care

se

desfășoară

negocierile

solicita instanței, în termen de 30

asupra proiectului de concordat

de zile de la intrarea în vigoare a

preventiv se prelungește cu 60 de

legii,

zile. De asemenea, în funcție de

suspendarea

executării

planului pentru un termen care nu

sau

de

prelungește cu maximum 60 de
zile.
În

cazul

debitorului

aflat

în

executarea concordatului preventiv
perioada

pentru

satisfacerea

creanțelor stabilite prin concordat
se prelungește cu două luni.
Măsurile expuse mai sus nu se
aplică încă. Legea trebuie să fie
publicată în Monitorul Oficial și va
deveni aplicabilă în termen de 3
zile de la publicare.
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Debitorul aflat în reorganizare, care

pentru

elaborare

mod normal legea insolvenței).

derulării

procedurii de reorganizare.

de

negociere a ofertei de concordat se

legea

insolvenței.

în

perioada

la data intrării în vigoare a legii,

reorganizare poate fi prelungită
asemenea,

"Legea prevede posibilitatea debitorilor
aflați în perioada de observație care șiau întrerupt activitatea total sau
parțial ca efect al măsurilor adoptate de
autorități pe perioada stării de urgență
și/sau de alertă să propună un plan cu o
durată inițială de executare de 4 ani."

etapa în care se află debitorul,
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DISCLAIMER: Informaţiile conținute în
acest articol pot fi preluate doar cu
acordul autorului. Orice abatere de la
această regulă constituie o încălcare a
Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
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