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Informatiile prezentate au caracter 

general. Recomandam sa fie 

solicitata consultanta de specialitate 

pentru fiecare caz particular. 

 

Pentru informatii suplimentare va 

rugam sa ne contactati: 

 

Marius Rimboaca 

Partner 

Legal Services 

marius.rimboaca@ibsprofessional.ro  

 

Adi Baniceru 

Partner 

Accounting, Audit and Tax 

adi.baniceru@ibsprofessional.ro 

 

Danut Botea 

Partner 

Accounting, Audit and Tax 

danut.botea@ibsprofessional.ro 

 

Tel : (40-31) 420 53 33   

        (40-31) 420 62 47 

Fax: (40-31) 438 14 07 

 

 

Daca doriti sa nu mai primiti acest Legal 

Alert, va rugam sa trimiteti un email la 

adresa office@ibsprofessional.ro cu 

textul „dezabonare”. Acest serviciu este 

gratuit.  

 

   

 

NOUL COD AL INSOLVENTEI 

Noul Cod al insolventei a fost aprobat prin Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu aplicabilitate din 28 iunie 2014. 

In conformitate cu noile reglementari, planul de reorganizare al unei firme va 

dura trei ani si va putea fi prelungit pe o perioada de maximum un an. 

Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se va putea 

face oricand pe parcursul procedurii de reorganizare, fara a se putea depasi o 

durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea initiala. 

Votarea modificarii de catre adunarea creditorilor se va face cu creantele ramase 

in sold, la data votului si va trebui sa fie confirmata de judecatorul-sindic. 

Totodata, Noul Cod al insolventei prevede o valoare prag de 40.000 de lei 

pentru firmele care vor sa intre in insolventa. Altfel spus, debitorul va putea cere 

insolventa doar daca are datorii mai mari de 40.000 lei. 

"Valoarea-prag reprezinta cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi 

introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa. Valoarea-prag este 

de 40.000 lei atat pentru creditori cat si pentru debitor, inclusiv pentru cererile 

formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea 

nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 

pentru creante de alta natura decat cele salariale, iar pentru salariati este de 6 

salarii medii brute pe economie/pe salariat", in conformitate cu prevederile 

actului normativ. 
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