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Cuvânt-înainte 

O lege care să reglementeze o procedură de insolvenţă şi pentru 
persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi comerciale era o nece-
sitate în contextul socio-economic actual1. În ultima perioadă au existat 
tot mai multe semnale că se impune legiferarea în domeniu. Amintim, cu 
titlu de exemplu: criza economică, intrarea în vigoare a noilor coduri, 
propuneri ale societăţii civile, ale parlamentarilor, tendinţa la nivelul 
Uniunii Europene de modernizare şi simplificare a legislaţiei, inclusiv în 
domeniul insolvenţei persoanelor fizice.  

Încă din 2009 au fost depuse în Parlamentul României mai multe 
proiecte de acte normative2 cu acest obiect. 

Am fost în mod constant în favoarea reglementării unei proceduri de 
insolvenţă care să se aplice şi în ţara noastră simplilor particulari/ 
consumatorilor3. Am susţinut4 necesitatea adoptării unei legi care să se 
ocupe şi de supraîndatorarea persoanelor particulare/consumatori, având 
în vedere că majoritatea statelor dezvoltate au astfel de acte normative, 
dar şi faţă de situaţia actuală, când tot mai mulţi nu mai fac faţă plăţii 
datoriilor curente. 

Legea trebuie să asigure un echilibru în procedura insolvenţei între 
cele două categorii de participanţi care au interese opuse, respectiv între 
debitori şi creditori.  

Actul normativ actual are la bază o iniţiativă legislativă (proiectul de 
Lege privind insolvenţa persoanelor fizice – PL-x 579/2014), depusă în 
2014 de un grup de deputaţi şi senatori5. 

S-a arătat prin Expunerea de motive6 că „din moment ce majoritatea 
membrilor UE beneficiază de prevederi legislative ce reglementează 
situaţia insolvenţei persoanelor fizice în favoarea debitorilor de 

                                                 
1 A se vedea F. Moţiu, D. Deteşan, în R. Bufan (coordonator ştiinţific), Tratat practic de insolvenţă, 
Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014, pp. 1018-1023. 
2 A se vedea, în acest sens, proiectele de lege publicate sub numerele PL-x 105/2010 şi PL-x 288/2010 
pe http:www.cdep.ro/proiecte/2010/100/00/5/Pl105%20pgvb.pdf, respectiv proiectul cu nr. L 417/2013 la 
http://www.senat.ro/legis/lista.asp. 
3 M. Comşa, Insolvenţa consumatorului, articol publicat în 25 octombrie 2012 pe http://www.juridice.ro/ 
225511/insolventa-consumatorului.html. 
4 http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2012Martie/Dogaru%20Comsa%20Marcela%20-%20 
Insolventa%20transfrontaliera/Rezumat%20Dogaru%20Marcela%20%28Com%C8%99a%29% 
20insolven%C8%9Ba%20transfrontalier%C4%83.pdf. 
5 https://www.senat.ro/legis/lista.aspx. 
6 Expunere de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2014/500/70/9/em823.pdf. 
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bună-credinţă, este necesar ca legislaţia României să ofere cetăţenilor 
români persoane fizice aceleaşi drepturi şi îndatoriri cum au şi restul 
membrilor UE în ceea ce priveşte declararea procedurilor de insolvenţă a 
persoanelor fizice”. Deşi motivarea nu este suficient de clară, reţinem 
intenţia iniţiatorilor de a alinia legislaţia română la cea europeană şi în 
acest domeniu. Textul propus supus dezbaterii publice a fost criticat1 
pentru incoerenţa şi nepredictibilitatea dispoziţiilor sale.  

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege fără amendamente. În cadrul 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, proiectul 
a fost îmbunătăţit în funcţie şi de propunerile venite din partea deputaţilor, 
dar şi a instituţiilor, autorităţilor publice, organizaţiilor profesionale. 
Menţionăm, cu titlu de exemplu, Ministerul Justiţiei2, Consiliul Superior al 
Magistraturii, instanţe judecătoreşti, Banca Naţională a României, 
Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Uniunea 
Naţională a Practicienilor în Insolvenţă, Asociaţia Română a Băncilor, 
mari creditori, asociaţii de consumatori etc. Dezbaterile au fost ample. 

Opţiunea pentru anumite soluţii în domeniul insolvenţei persoanelor 
fizice consumatori a trebuit să ia în considerare şi situaţia asumării faţă de 
Fondul Monetar Internaţional, încă de la primele acorduri financiare 
încheiate cu acesta3, a angajamentului de a evita adoptarea unor iniţiative 
legislative care ar putea afecta stabilitatea financiară. În ultima perioadă, 
clauza de abţinere a fost nuanţată ca urmare a negocierilor purtate. 

                                                 
1 A se vedea: dezbaterea juridică din 29 septembrie 2014 „Insolvenţa persoanei fizice, locul unde 
partenerul debitorului este înrudit cu creditorul”; M. Comşa, Un proiect de lege sau doar o idee, 
articol publicat în 6 octombrie 2014 pe http://www.juridice.ro/339838/un-proiect-de-lege-
sau-o-idee.html.  
2 A se vedea Punctul de vedere al Guvernului, pe http://www.cdep.ro/proiecte/2014/500/70/ 
9/pvg823.pdf. 
3 „24. (…) Ne menţinem angajamentul de a susţine stabilitatea financiară prin reţinerea de la 
promovarea de iniţiative legislative (precum actualul proiect al legii insolvabilităţii personale) ce ar 
submina disciplina în materie de creditare” – Legea nr. 257/2010 privind ratificarea Scrisorii de 
intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea 
suplimentară de intenţie, semnată la Bucureşti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului 
director al Fondului Monetar Internaţional din 2 iulie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi 
Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile 
române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului 
Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de 
autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al 
Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009. 
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La pct. 37 din Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la 
Bucureşti la 5 martie 20141 se menţionează: „Având în vedere că 
menţinerea disciplinei de plată în rândul debitorilor contribuie în mod 
semnificativ la consolidarea stabilităţii financiare, vom depune toate 
eforturile pentru a evita adoptarea unor iniţiative legislative referitoare la 
insolvenţa persoanelor fizice care ar crea hazard moral şi care ar putea 
genera abuzuri frecvente din partea debitorilor, deoarece ar submina 
disciplina de plată”. Documentul a fost ratificat prin lege, cu forţa juridică 
conferită actului normativ de Constituţia României.  

În cadrul dezbaterilor în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
Camerei Deputaţilor s-au avut în vedere şi aceste aspecte. 

S-a subliniat, ca un argument suplimentar în favoarea unei legi privind 
procedura insolvenţei consumatorilor, că Regulamentul Consiliului (CE) 
nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă2 are în domeniul de 
aplicare şi persoanele fizice. În considerentul (9) din Preambul se arată 
că „prezentul regulament ar trebui să se aplice procedurilor de insolvenţă, 
indiferent dacă debitorul este o persoană fizică sau o persoană juridică, 
un comerciant sau o persoană particulară”. Acest act normativ al Uniunii 
Europene este direct aplicabil şi în România3. 

De asemenea, legiuitorul român a urmărit implementarea Reco-
mandării privind o nouă abordare a eşecului în afaceri şi a insolvenţei4. 
Respectiva recomandare a fost adoptată de Comisia Europeană la 12 
martie 2014, a fost publicată în JOUE L74 din 14 martie 2014, iar statele 
membre ale Uniunii Europene au fost invitate să pună în aplicare 
principiile stabilite în aceasta până la 14 martie 2015. România a 
respectat, în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă5, aceste dispoziţii referitoare la procedurile de 
insolvenţă aplicabile persoanelor juridice şi persoanelor fizice ce desfă-
şoară activităţi economice. 

                                                 
1 Legea nr. 89/2014 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la 
Bucureşti la 5 martie 2014 şi aprobate prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului 
Monetar Internaţional din 26 martie 2014, publicată în M. Of. nr. 514 din 10 iulie 2014. 
2 Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă 
(JO L 160, p. 1, Ediţie specială, 19/vol. 1). 
3 M. Comşa, Domeniul de aplicare al Regulamentului CE nr. 1346/2000, în Revista „Phoenix”  
nr. 43/2013, editată de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, pp. 22-24. 
4 Recomandarea este disponibilă on-line, în format pdf, pe site-ul http://ec.europa.eu/justice/ 
civil/files/c_2014_1500_ro.pdf. 
5 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în  
M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014. 
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În privinţa insolvenţei persoanelor fizice, Recomandarea subliniază că 
„deşi supraîndatorarea şi falimentul consumatorilor nu sunt nici ele 
incluse în domeniul de aplicare a prezentei recomandări, statele membre 
sunt invitate să analizeze posibilitatea de a aplica aceste recomandări şi 
în cazul consumatorilor, deoarece o parte dintre principiile urmărite în 
prezenta recomandare ar putea fi relevante şi pentru consumatori” 
(considerentul 15). 

Proiectul de lege privind procedura insolvenţei persoanelor fizice cu 
amendamentele rezultate din dezbateri a fost votat în plenul Camerei 
Deputaţilor în 20 mai 2015.  

Legea a fost promulgată în 18 iunie 2015 şi publicată în M. Of.  
nr. 464 din 26 iunie 2015. 

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice 
este structurată în 10 capitole şi cuprinde 93 de articole. 

Capitolele legii sunt: 
Capitolul I – Dispoziţii generale (art. 1-6) 
Capitolul II – Organele care aplică procedura de insolvenţă (art. 7-12) 
Capitolul III – Procedura administrativă pe bază de plan de 

rambursare a datoriilor (art. 13-43) 
Capitolul IV – Comisia de insolvenţă (art. 44-45) 
Capitolul V – Procedura judiciară de insolvenţă prin lichidarea 

activelor debitorului (art. 46-64) 
Capitolul VI – Procedura simplificată de insolvenţă (art. 65-70) 
Capitolul VII – Eliberarea de datoriile reziduale (art. 71-77) 
Capitolul VIII – Reguli speciale privind transmiterea calităţii procesuale 

în procedura insolvenţei (art. 78-85) 
Capitolul IX – Interdicţii şi sancţiuni (art. 86-88) 
Capitolul X – Dispoziţii finale (art. 89-93) 
Legea privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, deşi amplă, nu 

este perfectă. Are incontestabil plusuri, dar şi dispoziţii criticabile, texte 
insuficient de clare sau care nu se corelează. Probabil că vor exista în 
viitorul apropiat modificări ale acestui act normativ.  

Parafrazându-l pe Carl Gustav Jung1, care afirma că „nu putem 
schimba un lucru până când nu-l acceptăm”, am spune că nu putem 
schimba dispoziţii din această lege până când nu o cunoaştem bine. 

Nu ne-am propus prin acest demers să facem o analiză completă a 
actului normativ. Încercăm să sprijinim, prin comentariile noastre, pe cei 
interesaţi în lectura şi înţelegerea legii şi să enunţăm cât mai corect 
problemele ei. 
                                                 
1 Carl Gustav Jung (1875-1961) a fost medic, psiholog şi psihiatru elveţian, fondatorul psihologiei 
analitice. 
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CAPITOLUL I  
DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Scopul legii 

Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru 
redresarea situaţiei financiare a debitorului persoană fizică, de bună-credinţă, 
acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului acestuia şi descărcarea de 
datorii, în condiţiile prezentei legi. 

 Comentarii 

Încă din primul articol al actului normativ, legiuitorul a prevăzut 
scopul reglementării, subliniind că se instituie o procedură colectivă la 
care vor participa toţi creditorii debitorului, persoană fizică de 
bună-credinţă.  

Deşi finalitatea legii este complexă, sunt indicate, în art. 1, trei 
obiective: redresarea situaţiei financiare a debitorului; acoperirea 
pasivului acestuia; eliberarea de datoriile rămase după parcurgerea 
procedurii. 

Scopul principal urmărit de lege este ca prin această procedură să 
se redreseze situaţia financiară a debitorului aflat în dificultate 
economică, supraîndatorat, iar acesta să beneficieze de un „fresh start”.  

Se pune accent şi pe protejarea creditorilor, în sensul că rolul 
procedurii de insolvenţă este şi de a asigura acoperirea într-o măsură 
cât mai mare a pasivului debitorului. Executările silite individuale, pe 
lângă faptul că ar putea conduce la lipsirea persoanei fizice, simplu 
particular, de anumite bunuri necesare unui trai decent cu consecinţe 
nefaste pentru el şi familia sa, ar favoriza creditorul iniţiator în detri-
mentul celorlalţi creditori aflaţi în aceeaşi situaţie juridică. De ase-
menea, valorificarea bunurilor într-un cadru organizat creşte şansele de 
obţinere a unui preţ mai bun. În procedura colectivă de insolvenţă a 
persoanei fizice se urmăreşte mai ales plata datoriilor din veniturile 
obţinute de debitor prin desfăşurarea unei activităţi remunerate şi 
gestionarea corespunzătoare a sumelor încasate din salarii, pensii etc. 
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