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RAPORT COMUN
asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.156 din Legea 85/2014 privind procedurile de

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

- L303/2022-

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări împreună cu Comisia 
economică, industrii şi servicii, prin adresa nr. L303/2022, au fost sesizate de către Biroul permanent al 
Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea art. 156 din Legea 85/2014privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, iniţiată 
de către Berea Cristinel-Gabriel - senator USR; Dinică Silvia-Monica - senator USR; Negoi Eugen-Remus - 
senator USR; Spătaru Elena-Simona - senator USR; Vicol Costel - senator USR; Băltăreţu Viorel - deputat 
USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ - deputat USR_PLUS; Botez Mihai-Cătălin - deputat USR PLUS; 
Buzoianu Diana-Anda - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra - deputat USR PLUS; Ilie Victor - 
deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei - deputat USR PLUS; Miklos Zoltân - deputat UDMR; Prunean 
Alin-Costel - deputat USR PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat USR PLUS; Seidler Cristian-Gabriel - 
deputat USR_PLUS; Stoica Diana - deputat USR_PLUS; Tănase Antonel - deputat Neafiliat; Todosiu 
Beniamin - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia - deputat USR_PLUS; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina - 
deputat PSD.

în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, la dezbateri au participat reprezentanţii Ministerului Justiţiei.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 156 din Legea nr.85/2014privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
acordării unităţilor administrativ-teritoriale a dreptului de preempţiune pentru bunurile imobile aflate pe 
teritoriul lor şi care se vând în cadrul unei proceduri de lichidare, prin licitaţie sau negociere directă, drept care 
se extinde şi asupra bunurilor accesorii, conexe sau care se vând împreună cu imobilul în cadrul aceleiaşi 
licitaţii sau a negocierii directe. Totodată, în vederea exercitării dreptului de preemţiune, se propune ca toate 
procedurile de vânzare la licitaţie sau prin negociere directă a bunurilor imobile să fie publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă.
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu propuneri şi observaţii. Astfel, se 
precizează că Expunerea de motive nu respectă structura instrumentului de prezentare, astfel cum se prevede 
în Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu prezintă în mod sistematizat 
şi clar motivul emiterii actului normativ, în special insuficienţele şi neconcordanţele reglementărilor în 
vigoare. De asemenea, nu există referirir la impactul asupra sistemului juridic, cu sublinierea implicaţiilor 
asupra legislaţiei în vigoare, precum şi modificările instituţionale pe care le presupune aplicarea noului act 
normativ.

De asemenea, cu privire la redactarea propunerii legislative, a formulat o serie de observaţii în sensul 
încălcării normelor de tehnică legislativă.

Mai mult decât atât. Consiliul Legislativ remarcă faptul că dispoziţiile art. II din proiectul de act 
normativ sunt în contradicţie cu art. 15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, care consacră expres 
principiul neretroactivităţii legii.

Consiliul Economic şi Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ.
Consiliul Concurenţei a transmis adresa cu nr.4949/13.05.2022.
Comisia pentru antreprenoriat şi turism şi Comisia pentru administraţie publică au transmis 

avize negative.

în şedinţe desfăşurate separat, membrii celor două comisii au analizat propunerea legislativă, punctele 
de vedere exprimate, avizele primite şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raport comun de 
respingere.

Faţă de cele prezentate, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări împreună cu 
Comisia economică, industrii şi servicii supun Plenului Senatului, pentru dezbatere şi adoptare, raportul 
comun de respingere şi propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare 
şi urmează a fi supusă votului plenului în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României şi ale art.92 alin.(7) pct.l din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul este prima Cameră 
sesizată. /]
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