Domnului Călin Popescu-Tăriceanu
Președintele Senatului

Domnului Valeriu Zgonea
Președintele Camerei Deputaților
București, 30 septembrie 2014

Ref: Proiect de lege privind insolvența persoanelor fizice (L370/2014)

Stimate domnule Președinte,

Coaliția pentru Dezvoltarea României a luat notă cu îngrijorare că în prezent se află în procedura de aprobare
un proiect de lege privind insolvența persoanelor fizice, care înțelegem că a fost aprobat de comisiile de
specialitate ale Senatului și urmează să fie supus votului în Plen, după care ar urma să fie transmis la Camera
Deputaților, care este camera decizională. Fără a intra pe aspectele de conținut ale proiectului, ne permitem
să semnalăm două probleme majore in legătură cu acesta:
1.

Contravine în mod explicit Acordului României cu Fondul Monetar Internațional ratificat de
Parlament în luna iunie a acestui an prin legea 89/2014. Conform paragrafului 37 al Scrisorii de
intenție, România s-a angajat

că până la expirarea Acordului, respectiv in septembrie 2015, va

“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”. Apreciem că luarea in dezbatere a proiectului de
lege privind insolvența persoanelor fizice, la numai 3 luni de la data la care Parlamentul României s-a
angajat explicit să nu o facă, constituie nu numai o încălcare a prevederilor unei legi recent adoptate,
dar și o încălcare serioasă a prevederilor Acordului și, coroborat eventual cu alte nerealizări în cadrul
acestuia, poate duce la încetarea Acordului, ceea ce ar avea consecințe negative importante asupra
României.
2.

În al doilea rând, acest proiect de lege încalcă alte prevederi legislative în vigoare privind
transparența decizională și tehnica legislativă. Articolul 7, alineatul (2) al Legii 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică (republicată în 2013) prevede că un act normativ
trebuie însoțit de un studiu de impact sau de fezabilitate. De asemenea Legea 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (republicată în 2010) precizează la
Articolul 7, alineatul (2) că evaluarea preliminară a impactului proiectelor de acte normative trebuie

realizată înainte de adoptarea actelor normative și la alineatul (4) că este realizată de iniţiatorul
proiectului de act normativ. Până în prezent, după știința noastră, un astfel de studiu de impact nu
există.

Pe de altă parte, dincolo de nerespectarea prevederilor legislației în vigoare, un proiect

privind insolvența persoanelor fizice are implicații multiple asupra sistemului bancar și a altor
categorii de creditori (ex: companii de utilități) cât și asupra bugetului de stat, iar aceste implicații ar
trebui evaluate. În plus, acest studiu ar trebui să acopere și alte aspecte, cum ar fi capacitatea
administrativă de aplicare în practică, având în vedere că aglomerarea instanțelor cu proceduri de
insolvență ar duce la o prelungire excesivă a termenelor, care va afecta intreaga economie.
Față de cele de mai sus, am aprecia dacă ați reconsidera oportunitatea acestui proiect de lege și am dori să
fim invitați atunci când proiectul va fi dezbătut în comisiile de specialitate ale Senatului (dacă va mai fi cazul)
și respectiv ale Camerei Deputaților.

Cu stimă,
Mihai Bogza,
Coordonator
Grupul de lucru pentru competitivitate și mediu investițional
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