
1 

 

Ordonanţă de 
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61 
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României 
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vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura 
insolvenţei persoanelor fizice  

Monitorul Oficial al 
României nr 962 din 
2015-12-24 

 

N O T Ă   D E   F U N D A M E N T A R E 

 

la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2015  

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 

privind procedura insolvenţei persoanelor fizice  

 

Secţiunea 1 - Titlul actului normativ 

 
 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare 

a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice  

  

 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei actuale  

 

Având în vedere complexitatea domeniului reglementat prin 

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor 

fizice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din 26 iunie 

2015, termenele foarte scurte și insuficiente pentru elaborarea 

normelor de aplicare a legii și pentru înființarea comisiilor de 

insolvență la nivel central și teritorial, 

  

luând în considerare, pe de o parte,  impactul financiar asupra 

bugetului de stat şi, pe de altă parte, imposibilitatea de a asigura 

funcționarea comisiilor de insolvență cu resursele financiare și 

umane existente, 

 

având în vedere imposibilitatea materială a înființării imediate 

a unor structuri prevăzute în Legea nr. 151/2015, dată fiind 

necesitatea operării unor modificări funcționale și organizatorice 

la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor şi 

a dezvoltării unei baze umane solide, care să constituie premisele 

funcţionării unui sistem sustenabil în materia insolvenței 

persoanei fizice,    

 

ținând cont că, potrivit Legii nr. 151/2015, trebuie înființate 

42 de comisii de insolvență la nivel teritorial, precum și o comisie 

de insolvență la nivel central, fiind necesar să se creeze o nouă 

structură pentru care trebuie alocate resurse, pentru a putea 

funcționa,  
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în condițiile în care, la nivelul administrației publice, resursele 

actuale sunt, uneori, insuficiente pentru a asigura desfășurarea 

activității curente în mod adecvat, este imposibil ca acestea să 

susțină funcționarea unei noi structuri, 

  

întrucât un sistem care să funcționeze în întreaga țară, care să 

asigure corectitudinea și transparența nu poate fi creat până la 

data de  26 decembrie 2015, data intrării în vigoare a Legii nr. 

151/2015, conform art. 93 teza întâi din Lege, cu atât mai mult cu 

cât Legea nr. 151/2015 nu cuprinde reglementări cu privire la 

toate aspectele necesare funcționării sistemului, unele aspecte 

trebuind reglementate ulterior adoptării acesteia, 

 

având în vedere că, la nivelul Autorității Naționale pentru 

Protecția Consumatorilor s-a elaborat proiectul de hotărâre de 

Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 

151/2015, urmare a consultărilor cu toți factorii interesați – 

ministere, corpurile profesionale, asociațiile profesionale, 

reprezentanții debitorilor – astfel încât să se asigure un cadru 

legal eficient și coerent, care să ajute la implementarea în mod 

optim a Legii nr. 151/2015,     

      

deoarece intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2015 este 

condiţionată de existența structurilor care să asigure cadrul 

indispensabil pentru desfășurarea procedurii insolvenței,  

 

întrucât neadoptarea, în regim de urgență, a măsurilor propuse 

prin prezenta ordonanță de urgență, ar determina imposibilitatea 

aplicării procedurii administrative de insolvență pe bază de plan 

de rambursare și a procedurii simplificate de insolvență, în 

condițiile inexistenței, respectiv subdimensionării structurilor 

administrative de implementare a acestei proceduri,  

 

ținând cont de faptul că ne-prorogarea termenului de intrare în 

vigoare ar genera disfuncționalități importante în activitatea de 

înfăptuire a justiției, prin raportare la procedura judiciară de 

insolvență prin lichidare de active, cu consecințe grave pe planul 

respectării exigențelor dreptului de acces la justiție și de derulare 

a procesului în termen rezonabil, este necesară prorogarea intrării 

în vigoare a Legii nr. 151/2015. 

2. Schimbări 

preconizate  

 

   Având în vedere : 

- elaborarea la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor a proiectului de hotărâre de Guvern pentru 
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aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 151/2015, urmare a 

consultărilor cu toți factorii interesați – ministere, corpurile 

profesionale, asociațiile profesionale, reprezentanții debitorilor – 

astfel încât să se asigure un cadru legal eficient și coerent, care să 

ajute la implementarea în mod optim a Legii nr. 151/2015, ce 

necesită parcurgerea procesului de avizare interinstituțional; 

- necesitatea organizării concursurilor pentru angajarea 

personalului în cadrul Comisiilor de insolvență; 

- înființarea Comisiilor de insolvență atât la nivel central cât și 

teritorial; 

- dotarea materială ( spații pentru birouri, calculatoare, 

birotică, autoturisme, utilități, s.a.) vor necesita un timp mai lung, 

se propune prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 

151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, pentru 

data de 31 decembrie 2016. 

3. Alte 

informații 

Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al actului normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic  

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

1.
1
 Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniul ajutoarelor de 

stat 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Impactul asupra 

mediului de  afaceri  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4.Impactul asupra 

mediului  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Alte informații Nu este cazul 

 

Secţiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât 

pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 

 

Indicator Anul 

Curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 ani 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1, Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care:                      

Nu 

este 

cazul 
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a)  buget de stat, din 

acesta:                     

 i) impozit pe profit                                 

 ii) impozit pe venit                     

b) bugete locale:                            

  i) impozit pe profit                     

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat:        

  i) contribuţii de 

asigurări                 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare,     

 plus/minus, din care:                        

a) buget de stat, din 

acesta:                   

(i) cheltuieli de personal                

 (ii) bunuri şi servicii                   

b) bugete locale:                            

 (i) cheltuieli de personal                

 (ii) bunuri şi servicii                  

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat:          

(i) cheltuieli de personal               

(ii) bunuri şi servicii                    

Nu 

este 

cazul 

     

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care:    

 a) buget de stat                          

 b) bugete locale                

Nu 

este 

cazul 

     

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare                       

Nu este cazul 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducera  

veniturilor bugetare                        

Nu este cazul 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea  

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare                       

Nu este cazul 

7. Alte informaţii             Nu este cazul 
 

 

Secţiunea a 5 - a - Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru  



5 

 

aplicarea prevederilor actului 

normativ:  

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a actului normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

Nu este cazul 

1
1
. Compatibilitatea actului normativ 

cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 

publice 

Nu este cazul 

2. Conformitatea actului normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare. 

- nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

- nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene. 

- nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

- nu este cazul 

6. Alte informaţii - nu este cazul 

 

Secţiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

1.Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Actul normativ nu tratează acest aspect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 

cu care a avut loc consultarea, precum 

şi a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

actului normativ 

Actul normativ nu tratează acest aspect. 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care actului 

normativ are ca obiect  al activităţi ale 

acestor autorităţi în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr.  521/2005 privind 

procedura de  consultare a structurilor 

asociative  ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la 

Actul normativ nu tratează acest aspect. 
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elaborarea proiectelor de acte 

normative 

4. Consultările desfăşurate in cadrul 

consiliilor interministeriale, in   

conformitate cu prevederile Hotărârii  

Guvernului nr. 750/2005 privind  

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Actul normativ nu tratează acest aspect. 

5. Informaţii privind necesitatea 

avizării proiectului de act normativ de 

către următoarele instituţii: 

a)Consiliul Legislativ 

b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c)Consiliul Economic şi Social 

d)Consiliul Concurenţei 

e)Curtea de Conturi 

 

- Consiliul Legislativ a avizat proiectul 

actului normativ prin avizul nr. 

1310/2015. 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 7-a - Activităţi de informare publică privind elaborarea şi 

implementarea actului normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării actului 

normativ. 

Conform dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în 

administraţia publică.  

2. Informarea societăţii civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului    

urma implementării actului normativ, 

precum si efectele asupra sănătăţii si 

securităţii cetăţenilor  sau diversităţii 

biologice 

Actul normativ nu tratează acest aspect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare 

 

               Măsurile de punere în 

aplicare a actului normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale, înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente. 

Instituţia publică responsabilă de 

implementarea măsurilor cuprinse în proiectul 

de act normativ este Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Consumatorilor.  

2. Alte informații Nu este cazul 
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 

privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.  

 

 

 

 

 

Viceprim-ministru, ministrul 

economiei, comerțului și relațiilor cu 

mediul de afaceri 

 

Costin Grigore Borc 

 

Președintele Autorității Naționale  

pentru Protecția Consumatorilor 

 

 

Marcel Bogdan Pandelică 

 

 

 

 


