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Scurta prezentare a elementelor de noutate introduse prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 

 

Av. Simona Maria Miloș, Președinte INPPI 

 

La data de 2.10.2018 a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

insolvenţei și a altor acte normative1. 

Fără dar și poate căo parte dintre modificările pe care OUG nr. 88/2018 le aduce în 

materia insolvenţei, cum ar fi cele la obligativitatea testului creditorului privat în 

procedura de reorganizare sau posibilitatea cesionării creanţei bugetare în anumite 

condiţiipot aduce un plus de claritate materiei insolvenţei dar există și modificări 

care vor afecta substanţa și echilibrul reglementării în ansamblul său sau cel puţin 

vor putea conduce la soluţii contradictorii în practica judiciară. 

Pentru că timpul alocat nu ne permite o expunere a elementelor de noutate pe care 

ordonanţa de guvern le aduce materiei insolvenţei, mi-am propus să prezint doar 

două dintre acestea, respectiv chestiunea legată de posibilitatea executării silite a 

creanţelor curente și cea a impunerii interdicţiei de deschidere a procedurii 

insolvenţei pentru debitorii care înregistrează datorii la bugetul de stat. 

Trebuie să remarcăm faptul că OUG nr. 88/2018 a intrat în vigoare în contextul în 

care, la nivelul Uniunii, a fost propus un proiect de Directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și 

măsurile de sporire a eficienţei procedurilor de restructurare, de insolvenţă și de 

remitere de datorie2. Un aspect important îl constituie și faptul că această propunere 

de Directivă reprezintă primul pas în încercarea de uniformizare a dreptului 

insolvenţei la nivelul statelor membre, care are la bază o constatare esenţială raportat 

la importanţa pe care Uniunea o acordă procedurii de insolvenţă, în ansamblul său: 

                                                           
1
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 840/02.10.2018. 

2
Disponibilă la: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0723&from=RO. 


