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Cuvânt înainte  

  

  

Ministerul Justiției, în exercitarea misiunii sale principale, de organ al administrației 

publice centrale care contribuie la buna funcționare a sistemului judiciar și la 

asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public, a derulat, în perioada 2011-

2016, Programul “Întărirea mecanismului insolvenței în România”, un program 

complex de consolidare a mecanismelor judiciare de prevenire a insolvenței și a 

procedurilor judiciare de insolvență, parte integrantă a “Proiectului privind reforma 

sistemului judiciar”, finanțat de BIRD, prin Acordul de Împrumut semnat la București, 

la data de 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006.  

  

Principala componentă a Programului a fost cea legislativă – de codificare, 

modernizare și armonizare a cadrului legal în domeniul pre-insolvenței și insolvenței, 

componentă finalizată prin adoptarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

466 din 25 iunie 2014, act normativ care, date fiind valențele și complexitatea sa, a fost 

denumit, doctrinar, Codul insolvenței. Imediat după intrarea în vigoare a noii legi și 

răspunzând necesității de asigura o pregătire corespunzătoare specialiștilor din 

domeniu, s-a derulat componenta de formare profesională a Programului, care a 

constat în cursuri de pregătire intensivă, la care au participat formatori în domeniul 

insolvenței, judecătorisindici și practicieni în insolvență.   

  

Un alt obiectiv, care a decurs din concepția generală integratoare a Programului, a fost 

acela de a oferi specialiștilor domeniului și un instrument util în aplicarea procedurilor 

de prevenire a insolvenței și de insolvență, prin adnotarea textelor legale codificate, cu 

valorificarea doctrinei, a jurisprudenței instanțelor naționale și, acolo unde există, a 

jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și Curții Europene a Drepturilor 

Omului. În cadrul acestei ultime componente doctrinare și jurisprudențiale a 

Programului s-a redactat lucrarea pe care o prefațăm, “Codul insolventei adnotat”.   

  

Acest demers instituțional de consolidare a ideilor, reglementărilor, conturării unei 

doctrine și jurisprudențe relevante în domeniul procedurilor judiciare de prevenire a 

insolvenței și de insolvență a fost posibil prin efortul echipei consorțiului ce a acordat 

consultanță Ministerului Justiției în cadrul Programului, format din 

PricewaterhouseCoopers Business Recovery IPURL, David si Baias SCA, 

subcontractant Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara și specialiști 

de la Stanescu, Miloș, Dumitru și Asociații SCA.  O contribuție semnificativă la 

realizarea obiectivelor celor trei componente ale proiectului, la redactarea proiectului 

Legii nr.85/2014 și, în particular, a lucrării de față, Codul insolvenței adnotat, au avut: 

av. Ana-Irina Sarcane (expert-cheie, coordonator din partea consorțiului), av. Simona 

Miloș, av. Andreea Deli, prof. univ. dr.  av. Radu Bufan, av. Alina Popa, av. Corneliu 

Mușat, Carmen Sanda, conf. univ. dr. av. Daniela Moțiu, prof. univ. dr.  av. Lucian 

Bercea.    
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Mulțumiri speciale pentru contribuția la realizarea celor două obiective redacționale 

ale programului sunt adresate Ministerului Justiției și Oficiului Național al Registrului 

Comerțului, Direcția Buletinul Procedurilor de Insolvență.   

  

Această ediție adnotată apare după un timp limitat de aplicare a Legii nr. 85/2014. Cu 

excepția procedurilor ce privesc debitori fără active (așa numitele „scoici goale”), 

procedurile complexe durează, în cel mai bun caz, doi ani și, mult mai frecvent, patru 

ani sau mai mult. Prin urmare, în special cu privire la instituții ce survin mai târziu în 

procedură – reorganizarea, falimentul după eșuarea unui plan de reorganizare, 

atragerea răspunderii – jurisprudența este fie limitată, fie inexistentă. Pe de altă parte, 

pentru elementele din reglementarea anterioară care se regăsesc și în noua 

reglementare, jurisprudența aferentă Legii nr. 85/2006 este în continuare de 

actualitate, astfel că figurează în această lucrare în mod corespunzător.  

  

Din aceste rațiuni, ediția prezentă nu este în măsură să furnizeze jurisprudența și 

doctrina relevantă pentru toate textele legale codificate și, tocmai de aceea, pe alocuri, 

se limitează la a indica detalii legate de noutățile intervenite în raport cu anterioara 

reglementare sau la a prezenta informații din procesul de redactare a Legii nr.85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, argumente care au 

susținut o anumită soluție legislativă pentru care legiuitorul a optat, in final.    

  

Acest volum nu reprezintă o interpretare oficială a textelor de lege, Ministerul Justiției, 

în calitate de organ al administrației publice centrale, neavând competența de a emite 

interpretări cu caracter general-obligatoriu ale actelor normative în vigoare ori 

îndrumări în legătură cu interpretarea/aplicarea acestora de către instanțele 

judecătorești. Prezenta lucrare nu își propune a fi nici o interpretare a consorțiului 

redactor, ci o colecție de elemente de doctrină și jurisprudență ce ar putea veni în 

sprijinul practicienilor în  domeniul prevenirii insolvenței și insolvenței. Comentariile 

care însoțesc pasajele doctrinare și jurisprudențiale nu se doresc a fi evaluări teoretice 

exhaustive ale dispozițiilor din legea insolvenței din perspectiva oportunității soluțiilor 

promovate, a valorii normative a noilor prevederi ori a modalităților de interpretare și 

aplicare a acestora.   

  

Sperăm ca documentul de față să se constituie într-un instrument de lucru util, astfel 

cum au intenționat cei care au participat la redactarea sa, și să ofere idei de interpretare 

a legii, posibile moduri de aplicare a dispozițiilor sale, fără a se considera că cele 

consemnate în cuprinsul său reprezintă o poziție oficială a Ministerului Justiției.     
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LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014  

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
 

TITLUL 0: TITLUL PRELIMINAR 
CAPITOLUL I: Domeniul de reglementare 

 
Art. 1 

Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei. 
 
Comentariu 
 

Domeniul reglementării este extins, cuprizând atât prevederi privind procedura 
insolvenţei (prevederi generale aplicabile entităţilor de drept comun, prevederi 
speciale, aplicabile procedurii de insolvenţă destinate unor anumite categorii de 
debitori şi insolvenţelor cu element de extraneitate) cât şi prevederi privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei, respectiv mandatul ad-hoc și concordatul 
preventiv, majoritatea dintre acestea fiind regăsite, anterior Legii nr. 85/2014,  în 
reglementări diferite. 
 

Art. 2 
Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea 
pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a 
activităţii acestuia. 
 
Comentariu 
 

Scopul procedurii a fost completat de noua reglementare cu cel privind 
acordarea unei şanse de redresare debitorului. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 2, 
scopul acoperirii pasivului debitorului şi recuperării creanţelor poate fi atins şi prin 
pârghii puse la dispoziţia redresării debitorului. Dezideratul echilibrării 
reglementării, în scopul redresării afacerilor,  face însă ca pe alocuri prevederi ale 
acesteia să confere prioritate implicită continuării activității și, deci, redresării, cu 
limitarea unor drepturi ale creditorilor cu creanţe anterioare deschiderii procedurii. 
Spre exemplu, art. 75 alin. (9) creează premisele folosirii sumelor ce ar trebui imediat 
remise creditorului deținător al unor garanții în numerar pentru continuarea 
activității în perioada de observație. Sau art. 159 alin. (1) pct. 2 modifică ordinea de 
prioritate la distribuții alocând o poziție superioară deținătorilor unor creanțe născute 
în timpul procedurii de insolvență față de creditorii deținători ai unor cauze de 
preferință cu creanțe anterioare deschiderii procedurii.  
 

Art. 3 
 (1)Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt 

definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, 
precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte 
regimul insolvenţei lor. 

 (2)Procedura prevăzută de prezenta lege se aplică şi regiilor autonome. 
 (3)Procedura prevăzută de prezenta lege nu este aplicabilă unităţilor şi instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţilor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00141529.htm
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00057346.htm
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM


5 
 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
Comentariu 
 

Procedura reglementată de Legea nr. 85/2014 se aplică acelor persoane care 
exploatează o întreprindere în sensul prevăzut de art. 3 alin. (2) şi (3) din Codul civil. 
Cu titlu de excepţie, persoanele care exercită profesii liberale reglementate de 
prevederi legale speciale nu vor fi supuse dispozițiilor acestei legi (ex: medici, avocaţi, 
arhitecţi, notari publici, etc.). De asemenea, prevederile Legii nr. 85/2014 nu vor viza 
nici acele entităţi pentru care, prin dispoziții normative autonome, se reglementează o 
procedură specială de insolvenţă (un exemplu îl constituie insolvenţa unităţilor 
administraţiei publice locale, reglementată de OUG nr. 46/2013 privind criza 
financiară și insolvența unităților administrativ teritoriale). 

Legea nr. 85/2014 nu se aplică nici unităţilor şi instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar, universitar, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare; structurilor 
de cercetare-dezvoltare ale instituţiilor de învăţământ superior de stat acreditate, fără 
personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare, institutelor, centrelor 
sau staţiunilor de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură; altor institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare 
organizate ca instituţii publice ori de drept public, centrelor internaţionale de 
cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale; institutelor sau 
centrelor de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, 
companiilor naţionale şi regiilor autonome; altor instituţii publice sau de drept public 
care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal 
constituite. 

De menţionat că, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 85/2014 a fost adoptată 
Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, care se aplică 
debitorului persoană fizică ale cărei obligaţii nu rezultă din exploatarea de către 
acesta a unei întreprinderi. În ceea ce privește persoanele fizice care exploatează o 
întreprindere, acestea vor putea să fie supuse procedurii prevăzute de Legea nr. 
85/2014 pentru obligaţiile ce rezultă din activitatea de exploatare a întreprinderii, 
însă pentru alte tipuri de obligaţii ce exced exploatarea întreprinderii, acestea ar putea 
fi supuse prevederilor Legii nr. 151/2015. 

În ceea ce priveşte regiile autonome, noua reglementare nu le mai menţine în 
afara sferei sale de incidență, legiuitorul optând pentru aplicarea fără nuanţări a 
prevederilor acestei reglementări şi în cazul regiilor autonome, indiferent dacă acestea 
sunt sau nu de interes naţional. 
 
Jurisprudență 
 

Textele legale nu condiționează dobândirea calității de comerciant nici de 
îndeplinirea vreunei formalități legale, nici de caracterul licit sau ilicit în care se 
desfășoară actele de comerț. Iar în cadrul actelor normative aplicabile la data intrării 
în vigoare a Codului civil, referirile la comercianți se consideră a fi făcute la persoanele 
fizice sau, după caz, juridice, supuse înregistrării în registrul comerțului. În aceste 
condiții, procedura insolvenței se aplică și persoanelor – profesioniști – care nu au 
respectat dispozițiile legale de înregistrare, deși erau vizate de o astfel de obligație 
legală. (Tribunalul Comercial Cluj, Sentința civilă nr. 5.102/12.10.2011, 
rămasă irevocabilă prin Decizia civilă nr. 4.157/21.05.2012 a Curții de Apel 
Cluj) 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00065820.htm
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CAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. Definiţii 

 

Principiile sunt menite, pe de o parte, să descrie viziunea de ansamblu a Legii 
insolvenței, motivând generic soluțiile legislative propuse și, pe de alta parte, să 
asiste/sprijine atât instanțele cât și părțile în situațiile subreglementate, în sensul în 
care acolo unde legea nu prevede, prevede insuficient sau nu este clară, participanții 
la procedură au la îndemână principiile. 

Principiile enumerate la art. 4 din Legea nr. 85/2014 sunt în concordanță cu 
Principiile privind eficiența insolvenței și drepturile creditorilor/debitorilor, enunțate 
și dezvoltate de Banca Mondială1, Ghidul legislativ UNCITRAL privind insolvența2, 
precum și cu Recomandarea Comisiei Europene privind o nouă abordare a eșecului în 
afaceri și a insolvenței3. În contextul crizei economice globale, statele membre ale 
Uniunii Europene au fost puternic încurajate să modifice legislațiile naționale pentru 
a ajuta debitorii onești să se reorganizeze, acordându-li-se o a doua șansă pentru 
supraviețuirea afacerilor. 

 
SECŢIUNEA 1: Principii 

 
Art. 4 

Prevederile prezentei legi se bazează pe următoarele principii: 
1. maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor; 

 
Comentariu  

Principiul este unul avut în vedere de jurisprudenţă şi de doctrină prin 
raportare şi la vechea reglementare şi este în strânsă legătură cu scopul procedurii. 
Este adevărat că acordarea unei a doua șanse debitorilor este unul dintre „motoarele” 
pentru noua lege a insolvenței, totuși, nu trebuie să uităm că scopul primar al oricărei 
proceduri de insolvență este acoperirea pasivului debitorului, respectiv satisfacerea 
creanțelor creditorilor, ceea ce se cristalizează în principiul 1. Pentru atingerea 
scopului procedurii, deşi legea pune la dispoziţie reguli concrete, cum ar fi necesitatea 
evaluării prealabile a bunurilor, în scopul valorificării la un preţ cât mai mare posibil, 
după aprobarea creditorilor, acolo unde legea nu are prevederi exprese, orice 
interpretare sau aplicare a legii va avea în vedere dezideratul maximizării averii 
debitorului.  

 

                                                           
1“The World Bank  Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes” . Aceste Principii 
reprezintă o selecție a celor mai bune practici la nivel internațional, determinând în acest context soluții 
integrate și înglobând elemente de natură a dezvolta aceste soluții. 
http://siteresources.worldbank.org/INTGILD/Resources/ICRPrinciples_Jan2011.pdf. 

2 Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two (2004), Part Three (2010), Part Four (2013); 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/2004Guide.html 

3 http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_ro.pdf.  

http://siteresources.worldbank.org/INTGILD/Resources/ICRPrinciples_Jan2011.pdf
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
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2. acordarea unei şanse debitorilor de redresare eficientă şi efectivă a afacerii, fie prin 
intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei, fie prin procedura de reorganizare 
judiciară; 
 
 
 
Comentariu 

Principiul al 2-lea instituie prevalența reorganizării față de faliment. În martie 
2014, Comisia Europeană a emis o recomandare către Statele membre, denumită „O 
nouă abordare cu privire la eșecul afacerilor și insolvență”. Potrivit acestei 
recomandări, raportat la criza economico-socială globală, statele membre sunt 
încurajate să ia măsuri pentru refacerea economiei, stimularea investițiilor și 
păstrarea locurilor de muncă. Una dintre aceste masuri, considerată cheie, este 
acordarea unei a doua șanse întreprinzătorilor, în sensul favorizării reorganizării, cu 
consecința menținerii debitorilor viabili și onești în circuitul economic, cu toate efectele 
pozitive ce decurg. Este considerat a fi debitor onest cel care a ajuns în insolvență din 
motive ce nu țin de o eventuală fraudă a managementului sau a 
asociaților/acționarilor, ci mai degrabă din cauza unor circumstanțe economice 
nefavorabile. 

3. asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de 
comunicare şi derulare a procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră 
obiectivă şi imparţială, cu un minim de costuri; 
 
Comentariu 
 

Principul al 3-lea subliniază importanța și necesitatea eficienței procedurii, 
eficiență ce poate fi obiectivată ca un parametru măsurabil prin raportul timp/cost. 
În mod evident, cu cât durata procedurii se prelungește, cu atât costurile vor fi mai 
mari, aceste costuri afectând direct gradul de recuperare a creditorilor.  

Principiul este, de altfel, un corolar al unor noi texte în Legea nr. 85/2014 menite 
să deblocheze prelungirea nejustificată a procedurii, cum ar fi: art. 45 alin. (1) lit. o) 
ce învestește judecătorul-sindic cu luarea unei decizii atunci când pasivitatea 
comitetului sau adunării creditorilor o impune, art. 156 alin. (2) prin care judecătorul-
sindic este învestit cu judecarea unei cereri de valorificare a bunurilor în cazul în care 
nu a fost aprobat un regulament de vânzare sau, deși acesta a fost aprobat, 
valorificarea activelor nu a avut loc într-un termen rezonabil. 

4. asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang; 
 
Comentariu 
 

Procedurile de insolvență sunt, prin definiție, proceduri colective, concursuale 
și egalitare.  Principiul al 4-lea se referă la caracterul egalitar al procedurii, în sensul 
că, în interiorul acesteia, creditorii de același tip, aparținând aceleiași clase, sunt 
tratați la fel. Cele mai evidente ilustrări ale acestui principiu se regăsesc în prevederile 
referitoare la tratamentul corect și echitabil al creditorilor în cadrul planului de 
reorganizare, dar și în cele referitoare la distribuția sumelor în cadrul procedurii de 
faliment. 

5. asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură; 
 
Comentariu 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
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Transparența, manifestată de toți participanții la procedură, reprezintă 

garanția unei proceduri corecte.  
Procedura trebuie să fie previzibilă, în sensul că trebuie să confere, prin regulile 

aplicabile creditorilor participanţi, posibilitatea de a anticipa modul în care vor fi 
trataţi în cadrul procedurii, inclusiv nivelul de recuperare al creanţei. Astfel, 
procedura ar trebui să permită creditorilor să anticipeze, cu diligenţe rezonabile, ce 
atitudine ar trebui să adopte, ce acte ar trebui să îndeplinească, în scopul maximizării 
recuperării creanţei.  

Acestui principiu îi sunt subsumate mecanismele prevăzute de lege pentru  
comunicarea actelor de procedură, raportarea către creditori, evaluarea bunurilor și 
valorificarea, inclusiv controlul judiciar al actelor administratorului/lichidatorului 
judiciar. 

6. recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de 
prioritate a creanţelor, având la bază un set de reguli clar determinate şi uniform 
aplicabile; 
 
Comentariu 
 

În cadrul procedurii trebuie să se ţină seama de drepturile dobândite cu 
diligenţă de creditori înainte de deschiderea acesteia, iar creditorii beneficiari de cauze 
de preferinţă vor trebui să îşi îndestuleze creanţele cu prioritate şi într-o măsură cât 
mai mare din valorificarea activelor grevate în favoarea acestora. În acest sens, în 
cazul unei situaţii interpretabile, prevalenţă se va acorda, pe cât este posibil, 
neafectării substanţei drepturilor conservate cu diligenţă.  

7. limitarea riscului de credit şi a riscului sistemic asociat tranzacţiilor cu instrumente 
financiare derivate prin recunoaşterea compensării cu exigibilitate imediată în cazul 
insolvenţei sau al unei proceduri de prevenire a insolvenţei unui cocontractant, având 
ca efect reducerea riscului de credit la o sumă netă datorată între părţi sau chiar la zero 
atunci când, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garanţii financiare; 
 
Comentariu 
 

Acest principiu asigură respectarea Principiilor UNIDROIT privind 
recunoaşterea compensării cu exigibilitate imediată, care subliniază necesitatea 
armonizării la scară globală a legislaţiilor privind insolvenţa. Natura tranzacțiilor cu 
instrumente financiare impune introducerea acestui principiu, acceptat în toate 
jurisdicțiile progresiste, prin care se recunoaște un regim de protecţie pentru 
acordurile de netting în ipoteza insolvenţei uneia dintre părţi, reducându-se astfel 
expunerea participanților activi pe piața financiară la riscul de insolvenţă al 
contrapartidei. În concret, ca urmare a compensării cu exigibilitate imediată, toate 
contractele dintre părţi sunt încetate, stabilindu-se valoarea de piaţă a fiecăruia pe 
baza unui mecanism de evaluare stabilit contractual. Sumele aferente  tuturor acestor 
contracte sunt apoi adunate şi se calculează expunerea netă dintre părţi în urma 
acestor tranzacţii, rezultând o singură obligaţie de plată ("suma netă"). Această sumă 
netă este singura obligaţie care trebuie plătită şi este, de regulă, datorată imediat după 
momentul determinării ei. În cuprinsul legii acest principiu este reflectat în concret de 
prevederile art. 30 alin. (2), art. 37  alin. (2),  art. 89, art. 123 alin. (1), art. 125, art. 150 
alin. (4), art. 240 și art. 262 alin. (6). 
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8. asigurarea accesului la surse de finanţare în procedurile de prevenire a insolvenţei, 
în perioada de observaţie şi de reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru 
protejarea acestor creanţe; 
 
 
 
 
 
Comentariu 
 

Asigurarea accesului la surse de finanțare în perioada cea mai vulnerabilă 
pentru debitor este principalul mecanism care amplifică șansele de restructurare ale 
acestuia. Corelativ, finanțatorul care își asuma riscul de a credita un debitor în 
procedura insolvenței, de multe ori același finanțator fiind deja creditor pentru sume 
datorate anterior deschiderii procedurii, trebuie să fie asigurat că, măcar suma 
acordată în procedură – credit și accesorii, îi va fi returnată. Prevederile art. 24 alin. 
(2) lit. b), art. 87 alin. (4), art.  159 alin. (1) pct. 2, art. 161 pct. 2 din lege evidenţiază 
aplicarea acestui principiu. 
 

9. fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, 
cu asigurarea unui tratament egal între creditorii de acelaşi rang, a recunoaşterii 
priorităţilor comparative şi a acceptării unei decizii a majorităţii, urmând să se ofere 
celorlalţi creditori plăţi egale sau mai mari decât ar primi în faliment; 
 
Comentariu 
 

Odată cu deschiderea procedurii, creditorii devin, în mare măsură, decidenții în 
ceea ce privește averea debitorului. Desigur, nu toți creditorii sunt egali, astfel că votul 
asupra planului trebuie să țină seama de prioritățile instituite de lege. În aplicarea 
acestui principiu, se instituie reguli clare cu privire la modul de votare, categorii și 
procente (art. 138 și 139), precum și reguli care să asigure că tratamentul în 
reorganizare nu este mai dezavantajos decât în faliment pentru nicio categorie de 
creditori (art. 139 alin. (2) lit. c). 

 
10. favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenţei, a negocierii/renegocierii 

amiabile a creanţelor şi a încheierii unui concordat preventiv; 
 
Comentariu 
 

În cuprinsul legii se regăsesc instrumente concrete care să dea eficiență acestui 
principiu, cum ar fi: continuarea curgerii dobânzilor pentru creditorii garantați, 
simplificarea modalității de omologare a concordatului, introducerea testului 
creditorului privat, care să permită și creditorilor bugetari să voteze un proiect de 
concordat. 

Durata mai redusă a procedurilor de prevenire a insolvenței și flexibilitatea mai 
mare a acestora ar trebui să îndrume părțile spre aceste proceduri atunci când 
afacerea are o deficiență temporară și reparabilă de lichidități. 

 
11. valorificarea în timp util şi într-o manieră cât mai eficientă a activelor; 

 
Comentariu 
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O procedură de insolvență este considerată reușită atunci când asigură 

repunerea rapidă a activelor în circuitul economic. Cuvântul cheie este celeritatea.  
Atunci când reorganizarea nu are șanse, vânzarea cât mai rapidă a bunurilor 

este singura apărare față de deprecierea accelerată a acestora, mult mai accelerată în 
procedura falimentului decât în mod normal.  

12. în cazul grupului de societăţi, coordonarea procedurilor de insolvenţă, în scopul 
abordării integrate a acestora; 
 
Comentariu 
 

În cazul insolvenței mai multor membri ai unui grup de societăți, șansele de 
reorganizare se majorează considerabil în cazul unei abordări coerente, unitare. Nu 
numai că abordarea integrată este logică din punct de vedere al afacerii, dar aceasta 
înseamnă evitarea dublării unor acțiuni și reducerea costurilor. O strategie adecvată 
la nivel de grup este totodată singura modalitate de a opri efectul de domino al intrării 
în insolvență a unui membru al grupului. 

În redactarea prevederilor referitoare la grupul de societăți, legiuitorul s-a 
orientat în special după Principiile privind eficiența insolvența și drepturile 
creditorilor/debitorilor, enunțate și dezvoltate de Banca Mondială, Ghidul legislativ 
UNCITRAL privind insolvența,  -Partea a III-a - Regimul grupurilor de întreprinderi 
în insolvență, ținând totodată seama de Recomandarea Comisiei Europene privind o 
nouă abordare a eșecului în afaceri și a insolvenței.   

13. administrarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă de către 
practicieni în insolvenţă şi desfăşurarea acestora sub controlul instanţei de judecată. 
 
Comentariu 
 

Acest principiu subliniaza rolul practicianului în insolventa în procedurile de 
prevenire a insolventei și de insolventa, a carui activitate se afla sub controlul 
instantei. 

Judecătorul-sindic controlează activitatea practicianului în insolvenţă atât prin 
măsurile dispuse cu privire la continuarea procedurii, cât şi pe calea soluționării 
contestaţiilor formulate de persoanele interesate împotriva măsurilor întreprinse de 
către practician. 

 
SECŢIUNEA 2: Definiţii 

 
Art. 54  

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile au următoarele semnificaţii: 

                                                           
4  Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, articolul 5 a fost completat cu un nou alineat (2), cu următorul cuprins: 
“În scopul aplicării prevederilor art. 196^1, art. 196^3 şi ale art. 204 - 214, 216 - 230 şi 232 - 241, termenii 
şi sintagmele grup, entitate din grup, firmă de investiţii, rezoluţie, autoritate de rezoluţie, instituţie 
supusă rezoluţiei, condiţii de declanşare a procedurii de rezoluţie, acţiune de rezoluţie, instrumente de 
rezoluţie, competenţe de rezoluţie, instrument public de stabilizare financiară, instrumente de capital, 
destinatar, administrator special au înţelesul prevăzut de legislaţia privind redresarea şi rezoluţia 
instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii.” 

 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM


11 
 

 
1.acord de compensare bilaterală (netting) reprezintă: 

a)orice acord master de netting - orice înţelegere sau clauză în cadrul unui contract 
financiar calificat dintre două părţi, prin care se prevede un netting al unor plăţi ori o 
îndeplinire a unor obligaţii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultând 
din sau având legătură cu unul ori mai multe contracte financiare calificate; 
b)orice acord master - master de netting - orice acord master de netting între două părţi, 
prin care se prevede nettingul între două sau mai multe acorduri master de netting; 
c)orice înţelegere de garantare subsecventă ori în legătură cu unul sau mai multe 
acorduri master de netting; 
 

2.activităţi curente reprezintă acele activităţi de producţie, comerţ sau prestări de 
servicii şi operaţiuni financiare, propuse a fi efectuate de debitor în perioada de 
observaţie şi în perioada de reorganizare, în cursul normal al activităţii sale, cum ar fi: 
a)continuarea activităţilor contractate şi încheierea de noi contracte, conform obiectului 
de activitate; 
b)efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora; 
c)asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente; 
 
Jurisprudență 
 

Neîncadrându-se în sfera activităţilor curente, creanţele asociaţilor 
reprezentând creanţe subordonate trebuie înscrise la masa credală cu respectarea 
ordinii de preferinţă, în raport de această ordine putând fi efectuată şi plata lor. 
(Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Comercială şi de Contencios  Administrativ 
şi Fiscal, Decizia nr.1560/07.10.2010) 
 

35.administrator interimar este persoana fizică sau juridică desemnată de Banca 
Naţională a României, iar, în cazul cooperativelor de credit, şi comitetul de administrare 
specială desemnat de casa centrală a cooperativelor de credit, abilitată să ia măsuri de 
conservare, în scopul prevenirii diminuării activului şi a creşterii pasivului instituţiei de 
credit, de la momentul depunerii unei cereri de deschidere a procedurii falimentului şi 
până la data numirii lichidatorului judiciar, în procedura falimentului instituţiilor de 
credit; 
 
Comentariu 
 

Instituția administratorului interimar este specifică procedurii falimentului 
instituțiilor de credit. Administratorul interimar are atribuții expres și limitativ 
prevăzute de lege, stabilite, ca durată, între perioada dintre data introduceii unei 
cereri de deschidere a procedurii falimentului și cea a desemnării lichidatorului 
judiciar.  
 

4.administrator special este persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea 
generală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor debitorului, împuternicită să le 
reprezinte interesele în procedură şi, atunci când debitorului i se permite să îşi 

                                                           
5 Pct. 3 al art. 5 a fost abrogat prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de 
credit și a firmelor de investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial nr. 920/2015. 
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administreze activitatea, să efectueze, în numele şi pe contul acestuia, actele de 
administrare necesare; 
 
 
 
 
Jurisprudență 
 

După deschiderea procedurii insolvenţei, până la ridicarea dreptului de 
administrare, activitatea societăţii aflată în insolvenţă este condusă de 
administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar. (Tribunalul 
Botoşani, Sentinţa nr. 1935/ 20.09.2011) 

 
În faliment, mandatul administratorului special este redus la a reprezenta 

interesele acționarilor/asociaților. (Tribunalul București, Secția a VII-a 
Comercială, Sentința nr.2545/22.10.2009) 
 

5.averea debitorului reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale, 
inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei, care pot face obiectul executării 
silite potrivit Codului de procedură civilă; 
 

6.Buletinul procedurilor de insolvenţă, denumit în continuare BPI, este publicaţia 
editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care are drept scop publicarea 
citaţiilor, convocărilor, notificărilor şi comunicărilor actelor de procedură efectuate de 
instanţele judecătoreşti, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar după deschiderea 
procedurii de insolvenţă prevăzute de prezenta lege, precum şi a altor acte care, potrivit 
legii, trebuie publicate; 
 

7.centrul principalelor interese ale debitorului, în situaţia procedurii de insolvenţă cu 
element de extraneitate, este, până la proba contrarie, după caz: 
a)sediul social al persoanei juridice; 
b)sediul profesional al persoanei fizice care exercită o activitate economică sau o 
profesie independentă; 
c)domiciliul persoanei fizice care nu exercită o activitate economică sau o profesie 
independentă; 
 
Comentariu 
 

Necesitatea determinării centrului principalelor interese ale debitorului 
intervine în situația existenței unei proceduri de insolvență cu element de extraneitate, 
întrucât în acest caz este necesar a se determina instanța competentă. Astfel, în baza 
principiilor UNCITRAL ale unității și universalității procedurii de insolvență, s-a 
determinat că revine compentența de soluționare a cererii de deschidere a procedurii 
insolvenței instanţei din statul în care debitorul are centrul principalelor interese, 
conform legii acesteia. Dacă se stabilește că debitorul are COMI pe teritoriul unui stat 
terț, hotărârea produce efecte și pe teritoriul României, dacă debitorul are sedii, 
bunuri în țara noastră după recunoașterea ei în condițiile legii. 
 

8.cererea comună de deschidere a procedurii insolvenţei este cererea formulată de 
debitor sau creditor, având drept scop deschiderea procedurii insolvenţei în mod 
concomitent împotriva a 2 sau a mai multor membri ai grupului de societăţi, în cadrul 
unor dosare separate, repartizate spre soluţionare aceluiaşi judecător-sindic; 
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Comentariu 

Cererea comună de deschidere a procedurii insolvenței este cererea de 
deschidere a procedurii formulată de debitor sau creditor cu scopul deschiderii 
concomitente a procedurii insolvenței împotriva a doi sau a mai multor membri ai unui 
grup de societăți, în dosare separate, dar repartizate spre soluționare aceluiași 
judecător-sindic. 

În ceea ce privește cererea promovată de creditor, acesta are obligația de a 
enumera membrii grupului și de a preciza detaliile de identificare ale acestora. În ceea 
ce privește cererea debitorului, cererea formulată de „debitor” ar trebui să fie, în fapt, 
cererea formulată în numele debitorilor membri ai grupului de societăți și semnată de 
reprezentanții legali ai fiecărei societăți. În acest sens stipulează de altfel și art. 192 
din lege: „Doi sau mai mulți debitori, membri ai unui grup [...] pot adresa tribunalului 
competent o cerere comună de deschidere a procedurii insolvenței.”  

Definiția cererii comune de deschidere a procedurii introduce două reguli 
procedurale: 
- păstrarea identității procedurilor și, implicit, a patrimoniilor individuale, 
specificându-se în mod expres faptul că, deși se redactează o cerere comună de 
deschidere a procedurii, rezultatul este că se deschid atâtea proceduri, respectiv 
dosare, câți membri ai grupului sunt6.  
- potrivit regulilor comune, fiecare dosar nou înregistrat la instanța respectivă 
parcurge procedura desemnării aleatorii a judecătorului-sindic. În cazul dosarelor 
deschise ca urmare a unei cereri comune, se introduce o excepție pentru a se asigura 
corelarea procedurilor7, dosarele fiind repartizate aceluiași judecător-sindic aleatoriu 
desemnat la introducerea cererii comune. 
 

9.controlul este capacitatea de a determina sau influenţa în mod dominant, direct ori 
indirect, politica financiară şi operaţională a unei societăţi sau deciziile la nivelul 
organelor societare. O persoană va fi considerată ca deţinând controlul atunci când: 
a)deţine în mod direct sau indirect o participaţie calificată de cel puţin 40% din 
drepturile de vot ale respectivei societăţi şi niciun alt asociat sau acţionar nu deţine în 
mod direct ori indirect un procentaj superior al drepturilor de vot; 
b)deţine în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în adunarea generală 
a societăţii respective; 
c)în calitate de asociat sau acţionar al respectivei societăţi dispune de puterea de a numi 
sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau 
supraveghere; 
 
Comentariu 
 

Din prima ipoteză reiese că, în cazul în care un alt asociat sau acționar deține 
peste 40% din drepturile de vot, dar mai puțin de 51% - caz în care operează a doua 
ipoteză, prevăzută la litera b) - acela deține controlul. Litera c) acoperă situațiile în 
care actul constitutiv al societății prevede derogări de la prevederile Legii nr. 31/1990 
privind societățile, care conduc la situația în care nu există suprapunere între 
procentele de capital social deținute și dreptul de a decide asupra desemnării și 
revocării membrilor organelor statutare. 

                                                           
6 A se vedea și art. 185 alin. (2). 

7 A se vedea și art. 185 alin. (3). 
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10.consumator captiv este consumatorul care, din considerente tehnice, economice 
sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 
 
Jurisprudență 
 

Debitorul aflat în poziţia de consumator captiv are dreptul să beneficieze de 
serviciile de electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice sau altele asemenea, 
furnizorii fiind obligaţi să nu schimbe, să nu refuze sau să nu întrerupă temporar 
aceste servicii pe perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare. Într-o situaţie 
contrară, şansele debitorului, care, din motive tehnice, economice sau de 
reglementare, nu îşi poate alege furnizorii serviciilor menţionate, de a-şi reorganiza 
activitatea ar fi compromise, demersul său în temeiul legii devenind inutil. (Curtea 
Constituţională, Decizia nr. 547/03.05.2011, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 606 din 29 august 2011.  

Considerațiile Curții se vor interpreta prin raportare la dispozițiile art. 77 din 
Legea nr. 85/2014) 
 

11.contractul financiar calificat este: 
a)orice contract având ca obiect operaţiuni cu instrumente financiare derivate; 
b)orice acord repo şi acord reverse repo; 
c)orice contract buy-sellback şi sell-buyback; precum şi 
d)orice contract având ca obiect operaţiuni de împrumut de valori mobiliare, realizate 
pe pieţele reglementate, pieţele asimilate sau pieţele la buna înţelegere, astfel cum sunt 
acestea reglementate; 
 
Comentariu 
 

În ceea ce priveste definitia "contractului financiar calificat", spre deosebire de 
Legea nr. 85/2006, care se referea exclusiv la operațiunile cu instrumente financiare 
derivate, în Legea nr. 85/2014 s-a ales solutia extinderii acestei definiții și la alte 
contracte financiare - acordurile repo, buy-sell back și operațiunile de împrumut de 
valori mobiliare - în deplină concordanţă cu Principiile UNIDROIT.  
 

12.contract de compensare bilaterală reprezintă oricare dintre următoarele: 
(A)orice contract sau clauză cuprinsă într-un contract încheiat între instituţia de credit 
debitoare şi orice altă entitate, inclusiv persoane fizice, având ca obiect operaţiuni cu 
instrumente financiare derivate realizate pe pieţele reglementate, pieţele asimilate ori 
pe pieţele la buna înţelegere, prin care se stipulează compensarea unor obligaţii de plată 
sau obligaţii de a face, prezente ori viitoare, decurgând din sau având legătură cu unul 
ori mai multe astfel de contracte, inclusiv orice garanţie accesorie ori având legătură cu 
acestea; sau 

(B)orice contract sau clauză, de natura celor prevăzute la lit. A, prin care se stipulează 
compensarea unor obligaţii de plată sau obligaţii de a face, prezente ori viitoare, 
decurgând din unul sau mai multe contracte de compensare bilaterală, inclusiv orice 
garanţie accesorie ori având legătură cu acestea, în temeiul cărora compensarea 
bilaterală contractuală se poate realiza prin una sau mai multe dintre următoarele 
modalităţi: 
a)stingerea şi/sau devansarea scadenţei oricărei obligaţii de plată ori obligaţii de a face 
decurgând din unul sau mai multe contracte din categoria celor prevăzute mai sus; 
b)calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piaţă, valori de lichidare 
ori valori de înlocuire a oricărei obligaţii care a fost stinsă sau a cărei scadenţă a fost 
devansată potrivit prevederilor lit. a); 
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c)conversia într-o singură monedă a oricărei valori calculate potrivit prevederilor lit. b); 
d)compensarea, până la obţinerea unei sume nete, a oricăror valori calculate potrivit 
prevederilor lit. b), aşa cum au fost convertite potrivit prevederilor lit. c); 
e)lichidarea bunurilor şi drepturilor din averea instituţiei de credit debitoare; 
 

13.coordonarea procedurală reprezintă setul de măsuri menite să coreleze procedurile 
de insolvenţă deschise împotriva membrilor unui grup de societăţi, cu scopul de a 
asigura celeritatea şi armonizarea procedurilor, precum şi minimizarea costurilor; 
 
Comentariu 
 

Efectele coordonării procedurilor de insolvență deschise împotriva membrilor 
unui grup de societăți se limitează la aspecte administrative și logistice, neafectând 
drepturile și obligațiile fundamentale ale părților. Patrimoniile entităților participante 
nu sunt afectate și nici răspunderea nu se transferă între participanții la proceduri. 

Setul de măsuri pentru coordonarea procedurilor nu are un conținut 
predeterminat prin lege însă acesta ar trebui să conțină cel puțin următoarele: 

- modalitatea de comunicare și circulație a documentelor între organele ce aplică 
procedura; 

- modalitatea de luare a deciziilor; 
- alocarea de responsabilități în ceea ce privește redactarea planului de 

reorganizare; 
- strategia de valorificare a activelor; 
- derularea contractelor intra-grup; 
- stabilirea și plata costurilor comune. 

Toate aceste măsuri ar trebui să se regăsească în protocolul de cooperare 
prevăzut de art. 189 din lege, protocol ce se depune de practicianul coordonator la 
dosarul în care acesta a fost desemnat.  

14.creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, contribuţii, 
amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această 
natură şi creanţele bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, 
ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de creanţă neacoperită; 
 

15.creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt 
însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate 
ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din 
patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garant faţă 
de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul este terţ 
garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile 
corelative numai în ceea ce priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de 
preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede altfel; 
 
Jurisprudență 
 

Debitoarea are calitatea de garant real, adică în limita garanției, întinderea 
creanței depinzând, pe de o parte, de întinderea creanței din contractul de debit inițial, 
iar pe de altă parte, de valoarea garanției. (Tribunalul Galați, Secția a II-a 
Civilă, Sentința nr. 1701/28.10.2013, rămasă irevocabilă în privința 
raționamentului) 
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16.categoria de creanţe defavorizate este considerată a fi categoria de creanţe pentru 
care planul de reorganizare prevede cel puţin una dintre modificările următoare pentru 
creanţele categoriei respective: 
a)o reducere a cuantumului creanţei şi/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este 
îndreptăţit potrivit prezentei legi; 
b)o reducere a garanţiilor ori reeşalonarea plăţilor în defavoarea creditorului, fără 
acordul expres al acestuia; 
 
Jurisprudență 
 

Atâta timp cât în planul de reorganizare propus nu se prevede achitarea 
integrală a creanțelor în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în 
conformitate cu contractele de credit sau de leasing, rezultă că aceste categorii de 
creanțe sunt creanțe defavorizate. (Curtea de Apel Galați, Decizia civilă nr. 
338/R/22.10.2014) 
 

17.concordat preventiv este un contract încheiat între debitorul în dificultate 
financiară, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin 75% din valoarea creanţelor 
acceptate şi necontestate, pe de altă parte, omologat de judecătorul-sindic, contract prin 
care debitorul propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori, 
iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se 
află; 
 

18.creanţe salariale sunt creanţele ce izvorăsc din raporturi de muncă şi raporturi 
asimilate între debitor şi angajaţii acestuia. Aceste creanţe sunt înregistrate din oficiu în 
tabelul de creanţe de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar; 
 
Comentariu 
 

Creanțele salariale sunt înregistrare din oficiu în tabelul creanțelor, în 
conformitate cu evidențele contabile, raportat la prevederile art. 102 alin. (1) din lege. 
Pentru cazul în care creanțele fac obiectul unui litigiu, nefiind înscrise în contabilitatea 
debitoarei, în practică s-a constatat că salariații au formulat declarații de creanță 
evitând, în acest fel, riscul necunoașterii acestor pretenții de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar. 
 

19.creditor îndreptăţit să participe la procedură este acel titular al unui drept de 
creanţă asupra averii debitorului, care a înregistrat o cerere de înscriere a creanţei, în 
urma admiterii căreia acesta dobândeşte drepturile şi obligaţiile reglementate de 
prezenta lege pentru fiecare stadiu al procedurii. Calitatea de creditor încetează ca 
urmare a neînscrierii sau a înlăturării din tabelele creditorilor întocmite succesiv în 
procedură, precum şi prin închiderea procedurii; au calitatea de creditor, fără a depune 
personal declaraţiile de creanţă, salariaţii debitorului; 
 
Jurisprudență 
 

Prin neînscrierea creanţei sale în tabelul preliminar de creanţe, contestatoarea 
nu a dobândit calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei 
[…]. Nefiind creditor îndreptăţit, adică creditor căruia i-a fost admisă, în tot sau în 
parte, cererea de înregistrare a creanţei sale pe tabelul preliminar de creanţe (acesta 
fiind singurul întocmit până la momentul când a avut loc adunarea creditorilor 
contestată), creditoarea-contestatoare nu avea calitate procesuală activă de a solicita 
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desfiinţarea hotărârii adunării creditorilor. (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a 
V-a Civilă, Decizia Civilă nr.1668/09.10. 2012) 
 

20.creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei este creditorul a 
cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult 
de 60 de zile. Prin creanţă certă, în sensul prezentei legi, se înţelege acea creanţă a cărei 
existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, 
emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. Creditorii vor putea solicita 
deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care, după compensarea datoriilor 
reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăşi suma prevăzută la pct. 72; 
 
Jurisprudență 
 

Creanţa trebuie să fie certă, în sensul existenţei sale neîndoielnice şi a 
cuantumului cert. Dovedirea plății debitului datorat, cu mult timp înainte de 
formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, conduce la concluzia că 
reclamanta creditoare nu avea calitatea de creditor îndreptăţit, întrucât toate aceste 
condiţii trebuie îndeplinite la momentul sesizării instanţei. (Curtea de Apel Iaşi, 
Decizia nr. 116/22.02.2010) 
 

21.creditor cu creanţe curente sau creditor curent este acel creditor ce deţine creanţe 
certe, lichide şi exigibile, născute în timpul procedurii de insolvenţă, şi care are dreptul 
de a i se achita cu prioritate creanţa, conform documentelor din care rezultă; 
 

22.creditori chirografari sunt creditorii debitorului înscrişi în tabelele de creanţe care 
nu beneficiază de o cauză de preferinţă. Sunt creditori chirografari şi creditorii care 
beneficiază de cauze de preferinţă, ale căror creanţe nu sunt acoperite în totalitate de 
valoarea privilegiilor, a ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de creanţă 
neacoperită. Simpla înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a unei 
creanţe nu determină transformarea acesteia în creanţă care beneficiază de o cauză de 
preferinţă; 
 
Jurisprudență 
 

Instanța apreciază că, în cauză, nu se poate reține, în ceea ce privește creanța 
de care se prevalează creditoarea ANAF, caracterul de creanță garantată al acesteia, 
ca urmare a împrejurării că în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliarenu s-a 
realizat nicio mențiune că această garanție se exercită asupra anumitor bunuri mobile 
ale debitoarei. 

Astfel cum reiese din aceste dispoziții legale [prevederile art. 151 alin. (4) și alin. 
(8) din Codul de procedură fiscală8], preferința acordată statului pentru creanțele 
bugetare rezultă din instituirea unui gaj legal asupra anumitor bunuri ale debitorului 
care au făcut obiectul unui sechestru aplicat de către organele fiscale.  

Cu toate acestea, preferința statului asupra bunurilor mobile ale debitorului va 
dobândi rang de la data la care ea este făcută publică față de terți prin înregistrarea 
sa la Arhiva Electronică de Granții Reale Mobiliare. 

În acest sens trebuie interpretate și dispozițiile art. 142 alin. (7) din Codul de 
procedură fiscală9 [...] 

                                                           
8 Art. 238 alin. (4) și (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

9 Art. 227 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
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Prin urmare, preferința acordată creanțelor organelor fiscale va fi asigurată 
numai în măsura în care bunurile asupra cărora se constituie gajul prin sechestru sunt 
menționate în Arhiva Electronică de Granții Reale Mobiliare. (Tribunalul 
București, Secția a VII-a civilă, Sentința Civilă nr. 10893/17.12.2014,  
rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1049/18.06.2015, Curtea de Apel 
București) 
 

23.creditori indispensabili sunt creditorii chirografari care furnizează servicii, materii 
prime, materiale sau utilităţi fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi 
care nu pot fi înlocuiţi de niciun alt furnizor care oferă servicii, materii prime, materiale 
sau utilităţi de acelaşi fel, în aceleaşi condiţii financiare; 
 
Jurisprudență 
 

Nu există vreo incompatibilitate a creditorilor aflaţi sub control comun cu 
debitorul de a fi desemnaţi în categoria creditorilor indispensabili. Legiuitorul impune 
doar două condiţii pentru desemnarea unei categorii separate de creanţe: (i) să 
aparţină furnizorilor fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi (ii) 
aceşti furnizori să nu poată fi înlocuiţi de niciun alt furnizor care oferă servicii, materii 
prime, materiale sau utilităţi de acelaşi fel, în aceleaşi condiţii financiare.  
Scopul desemnării unei categorii separate formate din furnizorii indispensabili este 
administrarea eficientă a procedurii reorganizării. Sub acest aspect, nu se poate 
prezuma că un creditor din acelaşi grup cu debitorul nu ar putea contribui la buna 
administrare a procedurii reorganizării. (Curtea de Apel Brașov, Decizia nr. 
1533/R/16.11.2011) 
 

24.creditor străin este creditorul al cărui domiciliu sau, după caz, sediu este stabilit 
într-un stat străin; 
 

25.data deschiderii procedurii reprezintă: 
a)în cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronunţării încheierii 
judecătorului-sindic, prevăzută la art. 71; 
b)în cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronunţării sentinţei 
judecătorului-sindic, prevăzută la art. 72; 
c)în cazul insolvenţei transfrontaliere, momentul la care hotărârea de deschidere a 
procedurii produce efecte, chiar dacă aceasta nu are caracter definitiv; 
 

26.debitor este persoana fizică sau juridică care poate fi subiect al unei proceduri 
prevăzute de prezenta lege; 
 

27.debitor în dificultate financiară este debitorul care, deşi execută sau este capabil să 
execute obligaţiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus şi/sau un 
grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale în raport cu resursele generate din activitatea operaţională sau cu resursele 
atrase prin activitatea financiară; 
 
Jurisprudență 
 

Instanţa a apreciat că ne aflăm în prezenţa unui debitor în înţelesul legii, care 
se află în dificultate financiară, fără a fi în stare de insolvenţă, în sensul că acesta se 
află într-o dinamică descrescătoare, deoarece faţă de perioada anilor 2004-2009 a 
înregistrat o scădere a profitului, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse 
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la  dosar.  Totodată, s-a reţinut că, deşi debitoarea înregistrează datorii fiscale, aşa 
cum rezultă din titlurile executorii depuse la dosar, cât şi datorii faţă de furnizori şi 
bancă, aceasta nu se află în insolvenţă, având în vedere lichidităţile băneşti de care 
dispune şi plăţile efectuate, aşa cum sunt reflectate în balanţa depusă la  dosar. 
(Tribunalul Vâlcea, Secţia comercială, Încheierea nr. 187/20.07.2010) 
 

28.extras al raportului de activitate reprezintă un rezumat al măsurilor luate de 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. Menţionarea următoarelor elemente este 
obligatorie: 
a)persoanele de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61, precum şi onorariul 
acestora; 
b)actele de dispoziţie asupra averii debitorului şi documentele încheiate în acest sens, 
inclusiv procesul-verbal de adjudecare sau contractul de vânzare, după caz; 
c)încheierea, modificarea sau încetarea unor contracte la care debitorul este parte; 
d)situaţia încasărilor şi plăţilor, în sinteză; 
e)promovarea unor acţiuni prevăzute la art. 117-122 sau la art. 169; 
f)măsuri privind acordarea unei protecţii corespunzătoare creditorului care beneficiază 
de o cauză de preferinţă; 
g)stadiul efectuării inventarierii, dacă este cazul; 
 

29.insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin 
insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi 
exigibile, astfel: 
a)insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, 
nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă; 
b)insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la 
scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei; 
 
Jurisprudență 
 

Starea de insolvență este prezumată atunci când debitorul lasă să treacă mai 
mult de 60 de zile de la scadență și nu plătește datoria față de unul sau mai mulți 
creditori, de unde rezultă că obligația creditorilor se rezumă la a dovedi existența 
creanței și neplata în termen de 60 de zile de la scadență, revenind debitorului sarcina 
de a prezenta dovezi din care să rezulte că nu se află în stare de insolvență. 
(Tribunalul Prahova, Sentința Comercială nr. 497/F/01.04.2010) 

 
Instituirea acestei prezumții, cu consecința răsturnării probei în sarcina 

debitorului, este justificată de necesitatea asigurării celerității în desfășurarea 
procedurii insolvenței, principiu recunoscut pentru desfășurarea raporturilor de drept 
comercial, precum și de nevoia de a se evita obligația creditorului de a dovedi starea 
de insolvență, fapt ce ar fi imposibil în condițiile în care acesta nu are acces la 
documentele debitorului și la datele privind disponibilitățile bănești ale acestuia. 
(Curtea Constituționalã a României, Decizia nr. 1586/19.11.2009, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 30 ianuarie 2010) 

 
Întrucât debitoarea a achitat creanța datorată creditoarei, nu se poate susține 

cu temei că aceasta este în stare de insolvență – vădită sau prezumată, fondurile 
bănești disponibile confirmând această susținere. (Curtea de Apel Cluj, Secția 
comercială și de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 
1714/21.06.2010) 
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Prin stipularea unei clauze penale în contract, cumulat cu constatarea că 
obligaţia de plată nu a fost îndeplinită la scadență, ia naştere o creanţă certă în 
patrimoniul creditorului, dedusă din valorificarea unei asemenea clauze, fără ca o 
nefacturare a sumei să poată infirma caracterul de certitudine al creanţei. Mai 
trebuie observat și faptul că nici părțile nu au convenit obligativitatea emiterii unei 
facturi fiscale pentru plata penalităţilor convenţionale. Ca atare, instanţa urmează 
sa constate caracterul cert, lichid și exigibil al creanţei compuse din contravaloare 
chirie și penalități. (Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Comercială, 
Sentinţa Comercială nr. 265/13.01.2010) 
 

30.insolvenţa instituţiei de credit este acea stare a instituţiei de credit aflate în una 
dintre următoarele situaţii: 
a)incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţile băneşti; 
b)scăderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate a instituţiei de credit; 
c)retragerea autorizaţiei de funcţionare a instituţiei de credit, potrivit prevederilor 
legale, ca urmare a imposibilităţii de redresare financiară a unei instituţii de credit; 
 

31.insolvenţa societăţii de asigurare/reasigurare este acea stare a societăţii de 
asigurare/reasigurare caracterizată prin una dintre următoarele situaţii: 
a)incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţile băneşti; 
b)scăderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă 
prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă; 
c)imposibilitatea restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare în 
cadrul procedurii de redresare financiară; 
 

32.instanţa străină este autoritatea judecătorească sau orice altă autoritate 
competentă potrivit legii statului de origine, abilitată să deschidă şi să controleze sau să 
supravegheze o procedură străină ori să adopte hotărâri în cursul derulării unei 
asemenea proceduri; 
 

33.instrumente financiare sunt valori mobiliare, titluri de participare ale organismelor 
de plasament colectiv, instrumente ale pieţei monetare, contracte futures, inclusiv 
contracte care implică plata unor diferenţe în numerar, contracte forward pe rata 
dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii, cursul de schimb şi acţiuni, opţiuni pe orice 
instrument financiar prevăzut în aceste categorii, inclusiv contracte care implică plata 
unor diferenţe în numerar, precum şi opţiuni pe cursul de schimb, rata dobânzii şi 
instrumente financiare derivate pe mărfuri şi orice alt instrument admis la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o 
cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă; 
 

34.înţelegere de garantare este orice contract/instrument de garantare a unui acord 
de netting sau a unor contracte financiare calificate, incluzând: gajuri, scrisori de 
garanţie, garanţii personale şi altele asemenea; 
 

35.grup de societăţi înseamnă două sau mai multe societăţi interconectate prin control 
şi/sau deţinerea participaţiilor calificate; 
 
Comentariu 
 

În legislația românească grupul de societăți nu poate fi subiect de drept, nu 
poate fi titular de drepturi și obligații, fiind lipsit de personalitate juridică. Totuși, 
grupul este o reflectare a unei realități economice, a unei unități care, în anumite 
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situații – inclusiv insolvența – trebuie să beneficieze de prevederi legale, care să 
valorifice principiile economiei de piață.  

Punctul 35 al articolului 5 propune o definiție cuprinzătoare pentru grupul de 
societăți, care plasează în centru controlul și/sau deținerea unor procente 
semnificative din părțile sociale/acțiunile societăților vizate, grupul de societăți fiind 
considerat a însemna două sau mai multe societăți interconectate prin control și/sau 
deținerea participațiilor calificate10. 

Definiția permite considerarea ca fiind grup atât afacerile integrate pe 
verticală, cât și pe orizontală (grupuri descentralizate). 

Desigur insolvența nu se aplică grupului de societăți per se, acesta neavând 
personalitate juridică. Beneficiarii prevederilor speciale privind insolvența grupului 
de societăți sunt constituenții grupului, respectiv societățile insolvente (și, în anumite 
condiții, chiar unele ce nu se află în stare de insolvență) care îl compun. 

 
36.mandat ad-hoc este o procedură confidenţială, declanşată la cererea debitorului în 

dificultate financiară, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanţă, negociază 
cu creditorii în scopul realizării unei înţelegeri între unul sau mai mulţi dintre aceştia şi 
debitor, în vederea depăşirii stării de dificultate în care se află; 
 

37.membru al grupului poate fi oricare din societăţile grupului, indiferent dacă este 
societatea-mamă sau un membru controlat al grupului; 
 

38.membru controlat al grupului este acea societate controlată de societatea-mamă; 
 
Comentariu 
 

Oricare dintre societățile grupului, fie aceasta societatea-mamă sau un membru 
controlat al grupului, se înscriu în definiția privind membrul grupului. Membrul 
controlat al grupului este societatea controlată de societatea-mamă. Desigur, este 
vorba despre controlul definit la pct. 9 al aceluiași articol.  

 
39.obligaţie de cooperare reprezintă îndatorirea instanţelor şi a practicienilor în 

insolvenţă de a asigura coordonarea procedurală prin următoarele mijloace: 
a)schimbul de informaţii cu privire la procedură, în special în privinţa creanţelor, 
activelor şi măsurilor luate de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar; 
b)deschiderea concomitentă a procedurilor de insolvenţă a membrilor grupului, la 
cererea debitorilor sau a creditorilor; 
c)fixarea corelată a termenelor procedurale, precum şi a şedinţelor adunării 
creditorilor; 
d)în cazul în care nu a fost desemnat acelaşi practician în insolvenţă pentru fiecare 
membru al grupului, coordonarea comunicării între practicienii în insolvenţă de către 
practicianul desemnat în dosarul privind societatea-mamă sau, după caz, societatea cu 
cea mai mare cifră de afaceri conform ultimei situaţii financiare anuale publicate; 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 5 pct. 39  instituie îndatorirea de cooperare între instanțe și 
practicienii în insolvență desemnați în procedurile de insolvență deschise împotriva 
unor membrii ai grupului de societăți, respectiv, de cooperare a instanțelor între ele, 

                                                           
10 A se vedea și art. 5 pct. 9 și pct. 41. 
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dacă este cazul, și a practicienilor în insolvență între ei și a acestora cu judecătorul-
sindic, fiind enumerate și modalitățile de cooperare.  

Din coroborarea art. 186, care prevede întâlnirea trimestrială a comitetelor 
creditorilor, cu textul enunțat la pct. 12 al art. 4, care stabilește, cu valoare de 
principiu, coordonarea procedurilor de insolvență, în scopul abordării integrate a 
acestor,  se poate deduce că nici comitetele creditorilor nu sunt excluse de la obligația 
de cooperare. 
 

40.operaţiunea de compensare bilaterală (netting) presupune realizarea, în legătură 
cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre 
următoarele operaţiuni: 
a)încetarea unui contract financiar calificat şi/sau accelerarea oricărei plăţi sau 
îndepliniri a unei obligaţii ori realizări a unui drept în baza unuia sau a mai multor 
contracte financiare calificate având ca temei un acord de compensare bilaterală 
(netting); 
b)calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piaţă, valori de lichidare 
ori valori de înlocuire a oricăreia dintre obligaţiile sau drepturile la care se referă lit. a); 
c)conversia într-o singură monedă a oricărei valori, calculată potrivit lit. b); 
d)compensarea, până la obţinerea unei sume nete (off-set), a oricăror valori calculate 
potrivit lit. b) şi convertite potrivit prevederilor lit. c); 
 
Comentariu 

Această definiție explicitează operațiunea de compensare bilaterală "netting-ul" 
și îl diferențiază atât funcţional cât şi conceptual față de "compensarea" clasică. Astfel, 
netting-ul presupune realizarea mai multor operațiuni conform cărora toate 
contractele dintre părţi sunt încetate, stabilindu-se valoarea de piaţă a fiecăruia pe 
baza unui mecanism de evaluare stabilit contractual, sumele aferente tuturor acestor 
contracte sunt apoi adunate şi se calculează expunerea netă dintre părţi în urma 
acestor tranzacţii, rezultând o singură obligaţie de plată ("suma netă"). Această sumă 
netă este singura obligaţie care trebuie plătită şi este de regulă datorată imediat după 
momentul determinării ei. 
 

41.participaţie calificată înseamnă fracţiunea de capital cuprinsă între 20% şi 50% 
deţinută de către o persoană în altă societate; 
 

42.perioada de observaţie este perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii 
insolvenţei şi data confirmării planului de reorganizare sau, după caz, a intrării în 
faliment; 
 

43.piaţa reglementată este sistemul de tranzacţionare prevăzut de art. 125 din Legea 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

44.procedura colectivă este procedura în care creditorii participă împreună la 
urmărirea şi recuperarea creanţelor lor, în modalităţile prevăzute de prezenta lege; 
 

45.procedura falimentului este procedura de insolvenţă, concursuală, colectivă şi 
egalitară, care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru 
acoperirea pasivului, urmată de radierea debitorului din registrul în care este 
înmatriculat; 
 

46.procedura generală reprezintă procedura de insolvenţă prevăzută de prezenta lege, 
prin care un debitor care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1), fără a le 
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îndeplini simultan şi pe cele de la art. 38 alin. (2), intră, după perioada de observaţie, 
succesiv, în procedura de reorganizare judiciară şi în procedura falimentului sau, 
separat, numai în reorganizare judiciară ori doar în procedura falimentului; 
 

47.procedura simplificată reprezintă procedura de insolvenţă prevăzută de prezenta 
lege, prin care debitorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (2) intră 
direct în procedura falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenţei, fie 
după o perioadă de observaţie de maximum 20 de zile, perioadă în care vor fi analizate 
elementele prevăzute la art. 38 alin. (21) lit. c) şi d); 
 

48.procedura română de insolvenţă este orice procedură reglementată de prezenta 
lege, cu excepţia procedurilor de prevenire a insolvenţei; 
 

49.procedura străină este procedura colectivă, publică, judiciară sau administrativă, 
care se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în materie de insolvenţă a unui stat 
străin, inclusiv procedura provizorie, în care bunurile şi activitatea debitorului sunt 
supuse controlului sau supravegherii unei instanţe străine, în scopul reorganizării sau 
lichidării activităţii acelui debitor; 
 

50.procedura străină principală este procedura străină de insolvenţă care se 
desfăşoară în statul în care se situează centrul principalelor interese ale debitorului; 
 

51.procedura străină secundară este procedura străină de insolvenţă, alta decât cea 
principală, care se desfăşoară în statul în care debitorul îşi are stabilit un sediu; 
 

52.profesia liberală este profesia exercitată în baza unei calificări profesionale, cu titlu 
personal, pe propria răspundere şi în mod independent, implicând activităţi de natură 
intelectuală în interesul clientului şi servind interesul public. Caracteristice pentru 
aceste profesii sunt: existenţa unui cod de etică, pregătirea profesională continuă şi 
confidenţialitatea relaţiilor cu clientul; 
 

53.programul de plată a creanţelor este graficul de achitare a acestora menţionat în 
planul de reorganizare care include: 
a)cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai 
mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanţe; în cazul creditorilor 
beneficiari ai unei cauze de preferinţă sumele vor putea include şi dobânzile; 
b)termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume; 
 

54.reorganizare judiciară este procedura ce se aplică debitorului în insolvenţă, 
persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată 
a creanţelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, confirmarea, 
implementarea şi respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să 
prevadă, nelimitativ, împreună sau separat: 
a)restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului; 
b)restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; 
c)restrângerea activităţii prin lichidarea parţială sau totală a activului din averea 
debitorului; 
 

55.reprezentant român este practicianul în insolvenţă desemnat ca administrator sau 
lichidator judiciar ori administrator concordatar, în cadrul unei proceduri române de 
insolvenţă sau de prevenire a insolvenţei potrivit prevederilor prezentei legi; 
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56.reprezentant străin este persoana fizică sau juridică, incluzând persoanele 
desemnate cu titlu provizoriu, autorizate, în cadrul unei proceduri străine să 
administreze reorganizarea sau lichidarea bunurilor şi a activităţii debitorului sau să 
acţioneze ca reprezentant al unei proceduri străine; 
 

57.sediul este orice punct de lucru în care debitorul exercită, cu mijloace umane şi 
materiale şi cu caracter netranzitoriu, o activitate economică sau o profesie 
independentă; 
 

58.sediul principal este, în situaţia procedurii de insolvenţă cu element de 
extraneitate, locul în care se află, într-un mod verificabil de către terţi, centrul principal 
de conducere, supraveghere şi gestiune a activităţii statutare a persoanei juridice, chiar 
dacă hotărârile organului de conducere respectiv sunt adoptate potrivit directivelor 
transmise de membri, acţionari sau asociaţi din alte state; 
 

59.sediul profesional este locul în care funcţionează, într-un mod verificabil de către 
terţi, conducerea activităţii economice ori a exercitării profesiei independente a 
persoanei fizice; 
 

60.sistemul alternativ de tranzacţionare este sistemul de tranzacţionare prevăzut la 
art. 2 alin. (1) pct. 26 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

61.societate înseamnă orice entitate de drept privat constituită în temeiul Legii 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

62.societate-mamă este societatea care exercită controlul sau influenţa dominantă 
asupra celorlalte societăţi din grup; 
 

63.societate de asigurare/reasigurare este asigurătorul şi/sau reasigurătorul, astfel 
cum sunt definiţi la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

64.statul în care se găseşte un bun este: 
a)pentru bunurile corporale - statul pe teritoriul căruia este situat bunul; 
b)pentru bunurile şi drepturile pe care proprietarul sau titularul trebuie să le înscrie 
într-un registru public - statul sub a cărui autoritate este păstrat registrul; 
c)pentru creanţe - statul pe teritoriul căruia se află centrul principalelor interese ale 
debitorului creanţei, astfel cum este determinat la pct. 7; 
 

65.subansamblul funcţional reprezintă un grup de bunuri ale debitorului care asigură 
realizarea unui produs finit, de sine stătător, sau permite desfăşurarea unei afaceri 
independente; 
 

66.supravegherea exercitată de administratorul judiciar, în condiţiile în care nu s-a 
ridicat dreptul de administrare al debitorului, constă în analiza permanentă a activităţii 
acestuia şi avizarea prealabilă atât a măsurilor care implică patrimonial debitorul, cât şi 
a celor menite să conducă la restructurarea/reorganizarea acesteia; avizarea se 
efectuează având la bază o raportare întocmită de către administratorul special, care 
menţionează şi faptul că au fost verificate şi că sunt îndeplinite condiţiile privind 
realitatea şi oportunitatea operaţiunilor juridice supuse avizării. Supravegherea 
operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului se face prin avizul prealabil 
acordat cel puţin cu privire la următoarele operaţiuni: 
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a)plăţile, atât prin contul bancar, cât şi prin casierie; aceasta se poate realiza fie prin 
avizarea fiecărei plăţi, fie prin instrucţiuni generale cu privire la efectuarea plăţilor; 
b)încheierea contractelor în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare; 
c)operaţiunile juridice în litigiile în care este implicat debitorul, avizarea măsurilor 
propuse privind recuperarea creanţelor; 
d)operaţiunile care implică diminuarea patrimoniului, precum casări, reevaluări etc.; 
e)tranzacţiile propuse de către debitor; 
f)situaţiile financiare şi raportul de activitate ataşat acestora; 
g)măsurile de restructurare sau modificările contractului colectiv de muncă; 
h)mandatele pentru adunările şi comitetele creditorilor ale societăţilor aflate în 
insolvenţă la care societatea debitoare deţine calitatea de creditor, precum şi în 
adunările generale ale acţionarilor la societăţile la care debitorul deţine participaţii; 
i)înstrăinarea de active imobilizate din patrimoniul societăţii la care debitorul deţine 
participaţii sau grevarea de sarcini ale acestora, este necesară, pe lângă avizul 
administratorului judiciar, şi parcurgerea procedurii prevăzute de art. 87 alin. (2) şi (3); 
 
Comentariu 
 

Legea nr. 85/2014 definește la punctul 66 al articolului 5 activitatea de 
supraveghere a debitorului, exercitată atât în perioada de observație, cât și după 
cofirmarea planului de reorganizare, de către administratorul judiciar, atunci când 
nu se ridică dreptul de administrare al debitorului. 

“Legea nr. 85/2006 nu avea prevederi speciale cu privire la supraveghere și 
nu explicita această atribuție a administratorului judiciar, stabilind doar că una 
dintre atribuțiile acestuia era supravegherea operațiunilor de gestionare a 
patrimoniului debitorului.Evident că, în perioada de reorganizare, administratorul 
judiciar veghea la îndeplinirea obligațiilor asumate prin plan și avea, în condițiile 
prevăzute de lege, posibilitatea de a solicita ridicarea dreptului de administrare. În 
această situație, dacă cererea era admisă, devenea și conducătorul sui generis al 
societății, cu toate atribuțiile rezultate din aceasta.”11 

Cu privire la conceptul de „supraveghere”, doctrina a reținut că “practic, 
înseamnă nu se vor putea realiza operațiuni patrimoniale (de exemplu, vânzări) sau 
operațiuni de restructurare (de exemplu reduceri de activitate), fără avizul prealabil 
al administratorului judiciar. […] 

Referitor la plățile efectuate de debitor, acestea pot fi avizate individual sau pe 
listă. Alegerea modalității de avizare a plăților depinde de volumul acestora și de 
încrederea pe care administratorul judiciar o acordă administratorului special.”12 

Încheierea contractelor de orice fel de către societate, orice calitate ar avea 
aceasta în cadrul contractului este, de asemenea, o operațiune care necesită avizul 
administratorului judiciar. În ceea ce privește avizarea operațiunilor juridice în 
litigiile în care este implicat debitorul, în doctrină13 s-a apreciat că noțiunea de 
“operațiune juridică” ar include atât cererile de chemare în judecată, cât și 
întâmpinările sau cererile de intervenție. Această interpretare în sens larg ar 
permite, potrivit aceluiași autor, încadrarea la aceste operațiuni și a tranzacțiilor, a 
renunțărilor la drept sau la judecată, a tranzacțiilor extraprocesuale inițiate de 
debitor, precum și a situațiilor financiare ale debitorului și a raportul atașat.  

                                                           
11 C. B. Nasz, A. O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, Ed. Hamangiu, București, 2014, Coordonator 
Prof. Univ. Dr. Radu Bufan, p. 160. 

12  C. B. Nasz în Tratat practic de insolvență, op.cit, p. 161. 

13  C. B. Nasz în Tratat practic de insolvență, op.cit, p. 161. 
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Potrivit aceluiași autor, avizul administratorului judiciar este conform și 
obligatoriu pentru debitor iar neacordarea sa poate fi contestată la judecătorul-
sindic. 
 
Jurisprudență 
 

Supravegherea presupune stabilirea unor jaloane de către administratorul 
judiciar, a unor limite în care acesta mandatează banca să facă plăţi. În cazul în care 
banca nesocotește interdicțiile administratorului judiciar, atunci, la cererea acestuia, 
va fi obligată să restituie sumele plătite peste limitele instituite. (Curtea de Apel 
Pitești, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, Decizia 
nr. 645/09.03.2011) 
 

67.tabel definitiv de creanţe este tabelul care cuprinde toate creanţele asupra averii 
debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul preliminar şi împotriva 
cărora nu s-au formulat contestaţii, precum şi creanţele admise în urma soluţionării 
contestaţiilor sau cele admise provizoriu de către judecătorul-sindic. În cazul procedurii 
simplificate, tabelul definitiv de creanţe cuprinde, pe lângă creanţele născute anterior 
deschiderii procedurii, şi creanţele născute în perioada de observaţie, ce au fost admise 
la masa credală. În acest tabel se arată suma solicitată, suma admisă şi rangul de 
prioritate al creanţei potrivit prevederilor art. 159 şi 161; 
 

68.tabelul definitiv consolidat de creanţe cuprinde totalitatea creanţelor care figurează 
ca admise în tabelul definitiv de creanţe şi cele din tabelul suplimentar necontestate, 
precum şi cele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor la tabelul suplimentar. În 
situaţia în care s-a dispus intrarea în faliment după confirmarea unui plan de 
reorganizare, tabelul definitiv consolidat va cuprinde: totalitatea creanţelor ce figurează 
ca admise în tabelul definitiv de creanţe, cele din tabelul suplimentar necontestate, cele 
rezultate în urma soluţionării contestaţiilor la tabelul suplimentar, din care se vor 
deduce sumele achitate pe parcursul derulării planului de reorganizare; 
 

69.tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, 
sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de 
către administratorul judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât 
suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de prioritate, iar în 
situaţia creditorului aflat în procedura insolvenţei se va arăta şi administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar desemnat. În cazul procedurii simplificate, în acest tabel 
se vor înregistra şi creanţele născute după deschiderea procedurii şi până la momentul 
intrării în faliment; 
 

70.tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii 
procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către 
lichidatorul judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma 
solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă; 
 

71.testul creditorului privat reprezintă analiza comparativă a gradului de îndestulare 
a creanţei bugetare prin raportare la un creditor privat diligent, în cadrul unei proceduri 
de prevenire a insolvenţei sau reorganizare, comparativ cu o procedură de faliment. 
Analiza are la bază un raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat 
membru ANEVAR, desemnat de creditorul bugetar şi se raportează inclusiv la durata 
unei proceduri de faliment comparativ cu programul de plăţi propus. Nu constituie 
ajutor de stat situaţia în care testul creditorului privat atestă faptul că distribuţiile pe 
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care le-ar primi creditorul bugetar în cazul unei proceduri de prevenire a insolvenţei sau 
reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar primi într-o procedură de faliment; 
 
Comentariu 
 

Introducerea conceptului de ”test al creditorului privat” reprezintă preluarea 
jurisprudenței europene în materia ajutorului de stat. Astfel, în cazul Frukona Kosice 
(Cauza C-73/11 P)14, s-a stabilit că în evaluarea ecuației în sensul dacă o procedură 
de reorganizare aduce o îndestulare superioară celei dintr-o procedură de faliment 
(lichidare) ar trebui considerată ca relevantă orice informație susceptibilă să 
influențeze în mod semnificativ procesul decizional al unui creditor privat suficient 
de prudent și diligent, aflat într-o situație cât mai apropiată de cea a creditorului 
public și care urmărește să obțină plata sumelor pe care i le datorează un debitor cu 
dificultăți de plată. 

Raportul de evaluare întocmit în cadrul testului creditorului privat este diferit 
de raportul de evaluare întocmit în procedură. Cu toate acestea, se întocmește tot de 
către un evaluator autorizat membru ANEVAR, cu respectarea acelorași Standarde 
Internaționale de Evaluare ca și în cazul evaluării în procedură. Testul creditorului 
privat este destinat a oferi suport creditorului bugetar în analiza și votarea unei 
proceduri de prevenire a insolvenței sau a unui plan de reorganizare și are ca scop 
evidențierea faptului că operațiunea nu este ajutor de stat.   
 

72.valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă 
cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât 
pentru creditori, cât şi pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul 
numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, 
iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. 
 
Jurisprudență 
 

Judecătorul-sindic va analiza îndeplinirea condiţiei referitoare la existenţa 
creanţei în cuantumul prevăzut de lege prin raportare la momentul introducerii cererii 
de deschidere a procedurii.  

[…] Valoarea-prag este o cerință pentru a putea fi introdusă cererea 
creditorului și trebuie raportată la data sesizării instanței de către creditor. Potrivit 
principiului neretroactivității legii civile, această valoare-prag constituie o cerință 
supusă normelor legale în vigoare la data promovării cererii și, în niciun caz, o 
condiție ce ar trebui îndeplinită la data deschiderii procedurii în conformitate cu legea 
în vigoare la data soluționării cererii de chemare în judecată.  (Înalta Curte de 
Casație și Justiție, Recurs în interesul legii admis, Decizia nr. 
5/15.04.2013) 

 
Plățile efectuate ulterior sesizării instanței cu cerere de deschidere a procedurii, 

nesemnificative raportat la răsturnarea prezumției de insolvență, plăți efectuate 
exclusiv cu scopul diminuarii creanței sub nivelul prag, nu pot avea ca efect 
respingerea cererii pentru neîntrunirea cerințelor de admisibilitate. (Curtea de Apel 
București, Secția a VI-a Civilă, Decizia Comercială nr. 1200/R/05.09.2011) 

                                                           
14http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5b071405ae14e48a68
4a7bf3993252905.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb3r0?text=&docid=132763&pageIndex=0&doclang=
RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=31772 
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Potrivit dispozițiilor art.31 alin. (3) din Legea nr.85/2006, îndeplinirea 

condiţiei referitoare la cuantumul minim al creanţelor se va stabili  în raport de 
valoarea însumată a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri. În 
cauză, valoarea însumată a creanţelor celor doi creditori reprezintă un cuantum 
superior valorii prevăzute de art.3 pct.12 din lege şi, având în vedere că acestea sunt 
exigibile de cel mult 30 de zile, instanţa văzând şi dispozițiile art. 33 alin. (6) din 
Legea nr. 85/2006, admite cererile formulate de creditorii [...] şi [...] şi dispune 
deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului [....]. 
(Tribunalul Dolj, Secţia Comercială, Sentinţa nr. 4/12.01.2010)  

 
Prin sentinţa […] judecătorul-sindic a admis cererea creditoarei [....] şi a 

dispus aplicarea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2006 împotriva 
debitoarei [....], reţinând că aceasta se află în stare de încetare de plăţi datorând 
suma de 14.622,30 lei și că nu a formulat contestaţie. Debitoarea a formulat recurs 
împotriva acestei hotărâri criticând-o ca nelegală și netemeinică. Astfel, s-a susţinut 
în primul rând că marfa livrată de către creditoare nu a fost primită, nefiind nici 
măcar comandată, aşa că de fapt între părţi nici nu s-au derulat relaţii comerciale. 
Pe de altă parte, creanţa pretinsă de creditoare nu îndeplineşte cerinţele Legii nr. 
85/2006, nefiind certă, lichidă și exigibilă, nefiind nici în cuantumul prevăzut de lege. 
Verificând actele și lucrările dosarului, Curtea a constatat următoarele: creditoarea 
a solicitat aplicarea prevederilor Legii nr.85/2006 în ceea ce o priveşte pe debitoarea 
[....], susţinând că, potrivit unei facturi, aceasta îi datorează suma de 14.622,30 lei 
contravaloare material lemnos, cererea fiind formulată la 16.07.2009. Potrivit 
actelor depuse de debitoare în recurs, există dubii asupra concretizării relaţiilor 
comerciale dintre părţi, iar, pe de altă parte, cuantumul creanţei, dacă creanţa ar fi 
fost certă, lichidă și exigibilă, este mai mic de 30.000 lei aşa cum prevede Legea 
nr.85/2006. Faţă de cele arătate mai sus, Curtea a admis recursul, a modificat în tot 
sentinţa și a respins cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. (Curtea de 
Apel Ploieşti, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal,  
Decizia nr. 35/14.01.2010) 

 

TITLUL I: Proceduri de prevenire a insolvenţei 
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

 
Art. 6 

Prezentul titlu se aplică debitorilor aflaţi în dificultate financiară. 
 
Comentariu 
 

Procedurile de prevenire a insolvenței se aplică tuturor debitorilor aflați în 
dificultate financiară. Elementele de noutate pe care le aduce Legea nr. 85/2014 față 
de reglementarea anterioară sunt reprezentate de extinderea sferei debitorilor cărora 
le sunt aplicabile procedurile de prevenire a insolvenței și de noua definiție dată 
conceptului de „dificultate financiară”.    

Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului prevenitiv și 
mandatului ad-hoc se aplica numai debitorilor persoane juridice care organizau o 
întreprindere, aflată în dificultate financiară, fără a fi în stare de insolvență. În noua 
reglementare, procedurile de prevenire a insolvenței se aplică tuturor debitorilor aflați 
în dificultate financiară, respectiv tuturor profesioniștilor prevăzuți la art. 3, astfel 
cum sunt definiți la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu  două excepții:  cei care exercită 
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profesii liberale și cei cu privire la care se prevăd dispoziții speciale în ceea ce privește 
regimul insolvenței lor.  

Dificultatea financiară este definită la art. 5 pct. 27 care prevede că este debitor 
în dificultate financiară ”debitorul care, deși execută sau este capabil să execute 
obligațiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus și/sau un grad de 
îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligațiilor contractuale 
în raport cu resursele generate din activitatea operațională sau cu resursele atrase 
prin activitatea financiară’’. 

Reglementarea anterioară definea întreprinderea aflată în dificultate 
financiară ca fiind „întreprinderea al cărei potenţial de viabilitate managerială şi 
economică se află într-o dinamică descrescătoare, dar al cărei titular execută sau este 
capabil să execute obligaţiile exigibile” (art. 3 lit. b) din Legea nr. 381/2009).  

În ambele reglementări se face distincție clară între debitorul aflat în insolvență 
și debitorul aflat în dificultate financiară, definițiile precizând expres faptul că un 
debitor aflat în dificultate financiară, spre deosebire de un debitor deja ajuns în 
insolvență, este capabil să execute obligațiile exigibile.  Deosebirea între cele două 
definiții constă în faptul că noua reglementare nu mai consideră un criteriu al stării 
de dificultate financiară „dinamica descrescătoare”, ci face trimitere la nivelul 
indicatorilor economico-financiari, de lichiditate și risc. O lichiditate pe termen scurt 
redusă și/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat sunt semne ca 
înterprinderea se află într-un dezechilibru financiar, ceea ce face necesară luarea de 
măsuri de prevenire a stării de insolvență.  
 

Art. 7 
(1)Organele care aplică procedurile prevăzute de prezentul titlu sunt: instanţele 
judecătoreşti, prin preşedintele tribunalului sau, după caz, prin judecătorul-sindic, 
mandatarul ad-hoc, respectiv administratorul concordatar. 
(2)Creditorii participă la procedură în mod individual, în măsura permisă de drepturile 
aferente creanţei lor, precum şi în mod colectiv, potrivit prezentei legi, prin adunarea 
creditorilor şi reprezentantul creditorilor. 
(3)Debitorul participă la procedură prin reprezentanţii săi legali sau convenţionali. 
 
Comentariu  
 

Singura modificare față de vechea reglementare este înlocuirea denumirii de 
„conciliator”, ca organ care aplică procedura, cu cea de „administrator concordatar”. 
Instanțele judecătorești, prin președintele tribunalului, și mandatarul ad-hoc, sunt 
organele care aplică procedura mandatului ad-hoc, iar  judecătorul-sindic și 
administratorul concordatar aplică procedura concordatului preventiv. Legiuitorul a 
menținut competența specială a președintelui tribunalului din reglementarea 
anterioară, pentru a asigura caracterul confidențial al procedurii, în același scop 
instituind și norme derogatorii de înregistrare a acestui tip de cereri (a se vedea în 
acest sens și Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 387/2005, astfel cum a fost 
modificat și completat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
1049/2014).  

Adminstratorul concordatar trebuie să fie un practician în insolvență, autorizat 
potrivit legii. Conform art.31 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității 
practicienilor în insolvență, cel care administrează procedura de concordat preventiv, 
administratorul concordatar („conciliatorul” din vechea reglementare) este 
„practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat, desemnat să exercite atribuţiile 
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prevăzute de lege sau cele stabilite de instanţa de judecată, în cadrul procedurii de 
concordat preventiv”.  

În doctrină15 s-a arătat că ”norma dă eficiență principiului consacrat de art. 4 
pct. 13, potrivit căruia administrarea procedurilor de prevenire a insolvenței și de 
insolvență trebuie efectuată de către practicieni în insolvență, iar desfășurarea 
acestora trebuie să aibă loc sub controlul instanței de judecată.”  

Creditorii participă la procedura mandatului ad-hoc în mod individual, legea 
neformalizând  participarea colectivă a acestora, dat fiind caracterul necontencios, 
rapid și confidențial al procedurii. Creditorii sunt invitați la negocieri de către 
mandatarul ad-hoc, în scopul realizării obiectivului acestuia- încheierea unei 
înțelegeri între debitor și creditorii săi. 

În procedura concordatului preventiv, creditorii participă la procedură în mod 
individual, în măsura permisă de drepturile aferente creanţei lor, precum şi în mod 
colectiv,  prin organismele prevazute de lege: adunarea creditorilor şi reprezentantul 
creditorilor. 

 Debitorul participă la procedură prin reprezentanții săi legali sau 
convenționali, astfel cum sunt aceștia prevăzuți în actele normative ce reglementează 
înființarea și organizarea respectivelor entități și conform statutelor/actelor 
constitutive ale acestora.  
 

Art. 8 
(1)Tribunalul în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al 
debitorului este competent să soluţioneze cererile la care se referă prezentul titlu. 
(2)Cererile şi pricinile referitoare la concordatul preventiv sunt de competenţa 
judecătorului-sindic, desemnat potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(3)Hotărârile pronunţate de preşedintele tribunalului sau de judecătorul-sindic, în 
aplicarea prezentului titlu, sunt executorii. 
(4)Hotărârile preşedintelui tribunalului sau ale judecătorului-sindic pot fi atacate de 
părţi numai cu apel, în termen de 7 zile, care se calculează de la comunicare, pentru 
absenţi, şi de la pronunţare, pentru cei prezenţi. 
(5)Apelul nu este suspensiv de executare. 
 
Comentariu  
 

În ceea ce privește instanța competentă, Legea nr. 85/2014 face referire la 
„sediul principal sau sediul profesional al debitorului’’, astfel cum acestea sunt definite 
la art.5 pct. 58 și pct.59,  față de reglementarea anterioară, care, în cadrul art. 5 alin. 
(1) se referea la „sediul sau domiciliul profesional”.  

Cererile referitoare la concordatul preventiv sunt de competența judecătorului-
sindic, desemnat potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care, în  conformitate 
cu Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, ca și în procedurile 
de insolvență, exercită toate atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, soluționarea 
cauzelor în această materie realizându-se cu respectarea principiului continuității. 
  În privința regimului juridic al hotărârilor pronunțate în această materie, în 
doctrină16 s-a arătat că „atât hotărârile președintelui tribunalului, cât și hotărârile 

                                                           
15 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, Codul insolvenței comentat; ed. Universul Juridic, 
București, 2014, p. 54. 

16 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
ed. Univeresul Juridic, București, 2014, p. 59. 
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judecătorului-sindic sunt executorii, pot fi atacate numai cu apel, care nu este 
suspensiv de executare și, credem, nu pot fi nici suspendate de instanța de control 
judiciar în condițiile art. 43 alin. (5), aplicabil numai pocedurilor de insolvență. 
Apreciem însă că executarea acestor hotărâri, care este o executare provizorie, va 
putea fi suspendată de instanța de apel în condițiile art. 450 N.C.Pr.civ.” 
 

Art. 9 
Curtea de apel este instanţa de apel pentru hotărârile pronunţate de preşedintele 
tribunalului sau de judecătorul-sindic, după caz. Hotărârile curţii de apel sunt definitive. 
 
Comentariu  
 

Noua reglementare stabilește pentru procedurile de prevenire a insolvenței,  ca 
instanță de apel Curtea de Apel, la fel ca în materia insolvenței,  instanță de control 
judiciar atât în privința hotărârilor pronunțate de președintele tribunalului, cât și a 
hotărârilor pronunțate de judecătorul-sindic.  

Potrivit dispozițiilor art. 70 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, preluate și în prezentul capitol, 
calea de atac împotriva hotărârilor tribunalului este numai apelul. În doctrină17 s-a 
arătat că aceste hotărâri „pot fi însă atacate cu contestație în anulare și revizuire.” 
 

CAPITOLUL II: Mandatul ad-hoc 
 

Art. 10 
(1)Un debitor poate adresa preşedintelui tribunalului o cerere de numire a unui 
mandatar ad-hoc. Prin cererea sa, debitorul propune un mandatar ad-hoc dintre 
practicienii în insolvenţă, autorizaţi potrivit legii. 
(2)Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară 
numirea unui mandatar ad-hoc. 
 
Comentariu  
 

Prevederea art. 7 din Legea nr. 381/2009 a fost preluată fără nicio modificare 
în Legea nr. 85/2014. 

În doctrină18 s-a arătat că „procedura este în mod evident necontencioasă, iar 
rolul instanței se reduce la a constata dacă într-adevăr întreprinderea are dificultăți 
serioase și dacă mandatarul propus îndeplinește condițiile legale.” 

Mandatarul ad-hoc este, conform prevederilor art.32 din OUG 86/2006 privind 
organizarea activității practicienilor în insolvență, „practicianul în insolvenţă 
compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de 
lege sau cele stabilite de instanţa de judecată, în cadrul mandatului ad-hoc”. 

Prin cererea introductivă, debitorul trebuie să descrie detaliat motivele care fac 
necesară numirea unui mandatar ad-hoc, adică să demonstreze că se află în situația 
de dificultate financiară, și nu în echilibru financiar ori insolvență, și anume că: 
- entitatea debitoare își poate achita la scadență datoriile exigibile angajate, cu 
fondurile bănești de care dispune, deci nu este în insolvență (prezumată sau iminentă); 
- nivelul indicatorilor de lichiditate și risc (grad de lichiditate pe termen scurt redus 
și/sau grad de îndatorare pe termen lung ridicat) creează prezumția că poate fi 

                                                           
17 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 59 

18 A. O.  Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 106 
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afectată îndeplinirea obligațiilor contractuale în raport cu resursele proprii sau 
atrase, deci că întreprinderea nu este în echilibru financiar.  

Modul de calcul al principalilor indicatori de lichiditate și risc, valorile 
recomandate și cele ce prezumă dezechilibre, sunt următoarele: 

 a. Lichiditatea generală / curentă (Current Ratio) = Active 
circulante/Datorii curente 

 Valoarea  recomandată-între 1-2;<1-probleme de lichiditate curentă 
 b. Lichiditatea  rapidă (Indicatorul test acid: Quick Ratio) = (Active 

circulante -Stocuri)/Datorii curente  
 Valoarea  recomandată -0.6-1;<0.6-sub pragul de siguranță 

 c. Lichiditatea imediată -Rata capacității de plată (Cash Ratio) = Casa și 
conturi la bănci + Investiții pe termen scurt/Datorii curente  

 Valoarea optimă-02-0,6;<0.2-sub pragul de siguranță  
 d.Gradul de îndatorare general 

 Este un indicator general al îndatorării și calculează proporția în care 
activul total este finanțat din alte surse decât cele proprii, cum sunt 
credite, furnizori, datorii la stat. Indicatorul este inversul solvabilității 
patrimoniale și poate avea valori mai mici sau egale cu 1.  

• Valoare în jur de 50%. 

• O limită sub 30% indică o rezervă în apelarea la credite și 
împrumuturi ; 

• Peste 80% o dependență de credite. 

• GI=Datorii totale/active totale = Datorii totale/capitaluri proprii 
+datorii.       

Realizându-se o comparație între beneficiile procedurii de concordat preventiv 
în raport de cele ale mandatului ad-hoc, în doctrină19 s-a apreciat că: ”[…] spre 
deosebire de concordat și mai ales de procedura insolvenței, nu se acordă nicio 
protecție legală debitorului. Acțiunile împotriva sa nu pot fi stopate. De aceea 
considerăm că procedura mandatului ad-hoc este destinată unor întreprinderi viabile, 
dar care, din cauza unor condiții economice neprielnice, sunt într-o dificultate 
financiară care într-un viitor, mai mult sau mai puțin îndepărtat, le-ar putea duce la 
o adevărată stare de insolvență”. 
 

Art. 11 
Cererea este depusă la cabinetul preşedintelui tribunalului şi se înregistrează într-un 
registru special. 
 
Comentariu 
 

Este menținută și în Legea nr. 85/2014 dispoziția art. 8 din Legea nr. 381/2009. 
Legiuitorul a instituit norme derogatorii de înregistare a acestui tip de cereri, acestea 
înregistrându-se în aplicația ECRIS  în regim de confidențialitate. 
 
 
 
 

Art. 12 
(1)După primirea cererii, preşedintele tribunalului dispune citarea, în termen de 5 zile, 
prin agent procedural, a debitorului şi a mandatarului ad-hoc propus. 

                                                           
19 A. O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit. p., 106 
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(2)Procedura se desfăşoară în camera de consiliu şi se menţine confidenţială pe toată 
durata sa. 
(3)Confidenţialitatea procedurii este obligatorie pentru toate persoanele şi instituţiile 
care iau parte sau sunt implicate în aceasta. 
 
Comentariu  
 

Cu privire la termenul de citare, în doctrină20 a fost exprimată opinia în sensul 
că acesta este un termen de recomandare, în lipsa stabilirii unei sancțiuni. 

În privința caracterului confidențial al procedurii, în doctrină21 s-a arătat că 
acesta reprezintă „un principiu care guvernează procedura mandatului ad-hoc pe 
toată durata sa și se impune în aceeași măsură tuturor persoanelor și instituțiilor care 
iau parte/sunt implicate în aceasta.” 

De asemenea, obligația de confidențialitate se extinde și la creditori, în 
doctrină22 fiind exprimată părerea în sensul că toți „creditorii care au fost implicați în 
negocieri, indiferent de rezultatul acestora, nu vor face publică starea de dificultate 
financiară a debitorului și faptul numirii unui mandatar ad-hoc în scopul depășirii 
acestei stări. Date fiind efectele negative ale publicizării stării de dificultate financiară 
a debitorului, putem vorbi chiar de o obligație de confidențialitate care, la nevoie, ar 
putea fi sancționată cu o răspundere civilă delictuală a celui care a cauzat debitorului 
un prejudiciu moral sau material, ca urmare a devoalării informației confidențiale 
relative la dificultatea debitorului.” 
 

Art. 13 
(1)După ascultarea debitorului, dacă se constată că dificultăţile financiare ale acestuia 
sunt reale, iar persoana propusă ca mandatar ad-hoc întruneşte condiţiile legii pentru 
exercitarea acestei calităţi, preşedintele tribunalului desemnează, prin încheiere 
executorie, mandatarul ad-hoc propus. 
(2)Obiectivul mandatarului ad-hoc va fi acela de a realiza, în termen de 90 de zile de la 
desemnare, o înţelegere între debitor şi unul sau mai mulţi creditori ai săi, în vederea 
depăşirii stării de dificultate financiară în care se află debitorul, a salvgardării acestuia, 
păstrării locurilor de muncă şi acoperirii creanţelor asupra debitorului. 
(3)În scopul realizării obiectivului mandatului, mandatarul ad-hoc va putea propune 
remiteri, reeşalonări sau reduceri parţiale de datorii, continuarea sau încetarea unor 
contracte în curs, reduceri de personal, precum şi orice alte măsuri considerate a fi 
necesare. 
 
Comentariu  
 

Debitorul trebuie să demonstreze că dificultățile sale financiare sunt „reale” și 
nu „serioase”, astfel cum se prevedea în dispozițiile art. 10 din Legea nr. 381/2009, 
modificare care, coroborată cu noua definiție dată noțiunii de „debitor în dificultate 
financiară”, ce face trimitere la calculul indicatorilor financiari de lichiditate și risc, 
permite exprimarea unei opinii asupra realității stării  de dificultate a întreprinderii. 
Abaterile de la valorile recomandate ale indicatorilor financiari, calculați după 

                                                           
20 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., p. 58. 

21 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 62. 

22 Gheorghe Piperea, Legea concordatului, Ed. Wolters Kluwer, București, 2010, p 33. 
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formule matematice, consacrate de analiza financiară,  pot demonstra caracterul de 
întreprindere în dificultate, astfel cum este aceasta definită de lege.  

Față de reglementarea din art. 10 alin. (2) a Legii nr. 381/2009, care se referea 

la „obiectul mandatului”, Legea nr. 85/2014  definește „obiectivul mandatarului ad-

hoc” ca fiind acela de a realiza, în termen de 90 de zile de la desemnare, o înţelegere 

între debitor şi unul sau mai mulţi creditori ai săi, în vederea depăşirii stării de 

dificultate financiară. Modificarea are în vedere faptul că  obiectul mandatului ad-

hoc răspunde scopului legii: salvgardarea întreprinderii aflate în dificultate, în timp 

ce obiectivul mandatarului reprezintă chiar modalitatea efectivă prin care se 

realizează această procedură. 

În scopul realizării obiectivului mandatului, mandatarul ad-hoc va putea 

propune remiteri (în loc de ”ștergeri”, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 

381/2009) reeşalonări sau reduceri parţiale de datorii, continuarea sau încetarea 

unor contracte în curs, reduceri de personal, precum şi orice alte măsuri 

considerate a fi necesare. În doctrină23 s-a arătat că „nu există o limitare a măsurilor 

pe care mandatarul le poate propune, dar este absolut necesar ca acestea să fie 

acceptate de către debitor și creditorii săi, pentru că altfel nu se va putea realiza 

înțelegerea la care se referă textul de lege.” 

Diferența specifică dintre mediator și mandatarul ad-hoc a fost subliniată în 

literatura de specialitate24 în sensul în care ”deși este un terț independent de debitor și 

creditori, care se interpune în negocierile dintre aceștia, totuși, mandatarul ad-hoc nu 

este un simplu mediator. În timp ce mediatorul este obligat să manifeste nu numai 

independență, ci și neutralitate în exercitarea mandatului său, mandatarul ad-hoc 

este îndrituit să propună și să negocieze soluții pentru a asigura supraviețuirea 

întreprinderii debitorului, adică evitarea insolvenței și falimentului.” 

 

Art. 14 
Onorariul mandatarului ad-hoc va fi stabilit provizoriu de către preşedintele 
tribunalului, la propunerea debitorului şi cu acordul mandatarului ad-hoc, sub forma 
unui onorariu fix sau a unui onorariu lunar. Acesta va putea fi modificat ulterior, la 
cererea mandatarului ad-hoc, cu acordul debitorului. 
 
Comentariu  
 

Dispozitiile art. 14 din Legea nr. 85/2014 preiau fără modificări soluția 
consacrată de art. 11 din Legea nr. 381/2009. Onorariul provizoriu poate fi fix sau 
lunar și poate fi modificat ulterior, la cererea mandatarului ad-hoc, cu acordul 
debitorului. 

În doctrină25 s-a arătat faptul că mandatarul ad-hoc trebuie să întrunească mai 
multe calități, fiind necesar să fie, în primul rând, un bun negociator,  tehnica 
negocierii cu debitorul și, mai ales, cu creditorii, fiind determinantă în succesul sau 
insuccesul mandatarului. .Față de aceste calități necesare în persoana mandatarului 
ad-hoc, onorariul acestuia va reprezenta corolarul activităților desfășurate.  
 

Art. 15 
(1)Mandatul ad-hoc încetează: 

                                                           
23 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență,  op.cit., p. 106. 

24 Gheorghe Piperea, op.cit, p. 34. 

25 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență op.cit, p. 106. 
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a)prin denunţarea unilaterală a mandatului de către debitor sau de către mandatarul 
ad-hoc; 
b)prin încheierea înţelegerii prevăzute la art. 13 alin. (2); 
c)dacă, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (2), mandatarul nu a reuşit să intermedieze 
încheierea unei înţelegeri între debitor şi creditorii săi. 

(2)La cererea debitorului sau a mandatarului ad-hoc, preşedintele tribunalului va 
constata încetarea mandatului ad-hoc, prin încheiere definitivă. 
 
Comentariu  
 

Încetarea mandatului poate avea loc fie printr-un act unilateral al debitorului 
sau al mandatarului ad-hoc, fie prin realizarea obiectivului său (înțelegerea), fie prin 
eșecul procedurii de mandat ad-hoc. 

În privința motivațiilor pentru reușita unei înțelegeri între debitor și creditorii 
săi într-o procedură de mandat ad-hoc, în doctrină26 s-a arătat că „ceea ce creditorii 
pot accepta din propunerile mandatarului ad-hoc (și mai mult decât atât), în caz de 
deschidere a procedurii insolvenței, devine obligatoriu conform legii. Așadar, înainte 
de refuzul ferm al negocierii, creditorii ar trebui să analizeze sinceritatea demersurilor 
debitorului, seriozitatea dificultăților acuzate și a încercării de restructurare în 
vederea continuării afacerii, fezabilitatea planului de continuare a afacerilor, etc., și 
numai dacă demersul nu este credibil sau este din start sortit eșecului, să refuze 
negocierea.” 
 
 

CAPITOLUL III: Concordatul preventiv 
SECŢIUNEA 1: Beneficiarii procedurii. Organele care aplică procedura 

 
Art. 16 

Poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor în dificultate financiară, 
cu următoarele excepţii: 
a)dacă în cei 3 ani anteriori ofertei de concordat preventiv debitorul a mai beneficiat de 
un concordat preventiv care a eşuat; 
b)dacă debitorul şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul 
debitorului sau administratorii/directorii acestuia au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, 
de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea 
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea 
bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările 
ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor 
de terorism, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea 
şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de 
prezenta lege, în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii prevăzute de prezenta lege. 
Această prevedere nu se aplică titularilor acţiunilor la purtător; 

                                                           
26 Gheorghe Piperea, op.cit., p. 35 
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c)dacă s-a dispus suportarea unei părţi a pasivului debitorului de către membrii 
organelor de conducere şi/sau supraveghere ale debitorului, potrivit prevederilor art. 
169 şi următoarele sau prevederilor unor legi speciale, pentru ajungerea acestuia în stare 
de insolvenţă; prevederile lit. b) rămân aplicabile. 
 
Comentariu  
 

Ca regulă generală, debitorul aflat în dificultate financiară poate cere 
deschiderea procedurii concordatului preventiv, acest drept nefiind recunoscut 
creditorilor. În doctrină27 s-a exprimat opinia că o astfel de regulă consacră „principiul 
liberului acces al debitorilor la această procedură.” 

Legiuitorul a considerat că anumiți debitori nu trebuie să mai aibă posibilitatea 
de a recurge la procedura de concordat preventiv, aceste categorii constituind 
excepțiile enumerate la art. 16  literele a)-c). 

Pentru încurajarea unei astfel de proceduri de prevenire a insolvenței, a fost 
eliminată dintre excepțiile de la aplicabilitatea procedurii concordatului preventiv 
situația debitorilor împotriva cărora a fost deschisă procedura insolvenței cu 5 ani 
anteriori ofertei de concordat preventiv. De asemenea, a fost nuanțată situația în care 
debitorul a mai beneficiat de un concordat preventiv în cei 3 ani anteriori ofertei, 
excepția de la beneficiul procedurii fiind menținută doar pentru cazul în care o astfel 
de procedură a eșuat. 

În ceea ce privește sfera infracțiunilor a căror incidență reprezintă o cauză de 
excludere, aceasta a fost lărgită, dar s-a prevăzut că interdicția operează doar când 
condamnarea vizează „acționarii/asociații/asociații comanditari care dețin controlul 
debitorului”. În privința noțiunii de „control”, aceasta este definită în cadrul art. 5 pct. 
9 din Legea nr. 85/2014.  

 
Art. 17 

Judecătorul-sindic are următoarele atribuţii în procedura concordatului preventiv: 
a)să numească administratorul concordatar provizoriu; 
b)să omologheze, la cererea administratorului concordatar, concordatul preventiv; 
c)să constate, la cererea oricărui creditor nesemnatar al concordatului preventiv, 
îndeplinirea condiţiilor cerute pentru a fi înscris pe lista creditorilor ce au aderat la 
concordatul preventiv; 
d)să dispună prin încheiere, potrivit prevederilor art. 18, suspendarea provizorie a 
executărilor silite contra debitorului, în baza ofertei de concordat preventiv formulate 
de debitor şi transmise creditorilor; 
e)să judece acţiunile în nulitate şi în rezoluţiune a concordatului preventiv. 
 
Comentariu  
 

Prin noua reglementare a atribuțiilor judecătorului-sindic fost eliminată etapa 
procedurală a „constatării”  concordatului, fiind menținute etapele de propunere, 
negociere, aprobare de către creditori, iar apoi de omologare de către judecătorul-
sindic. 

Printre atribuțiile judecătorului-sindic enumerate la art. 16 este și aceea de 
suspendare provizorie a executărilor silite față de debitor. Importanța acestui efect – 
unei executări silite-a fost relevată în doctrină28, care a arătat că „s-ar putea ridica 
întrebarea de ce o astfel de procedură ar fi importantă pentru debitor, ținând cont de 

                                                           
27 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit.,  p. 63 

28 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 113. 
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faptul că sunt excluse de la eligibilitate întreprinderile aflate în stare de insolvență. 
Răspunsul este dat în primul rând de faptul că nu este necesară starea de insolvență 
pentru declanșarea unei executări silite. De exemplu, creditorul fiscal poate executa o 
creanță, chiar și contestată, prin simpla emitere a unui titlu executoriu. Debitorul 
poate hotărî, la rândul său, că, deși are suficiente sume de bani în cont pentru a acoperi 
anumite creanțe, nu dorește să o facă din varii motive.” 
 

Art. 18 
(1)Cererile formulate în temeiul prezentului titlu se judecă în camera de consiliu, de 
urgenţă şi cu precădere, părţile fiind citate în termen de 48 de ore de la primirea cererii. 
(2)Părţile cu sediul în străinătate sunt citate prin mijloace rapide de comunicare, la 
sediul sau, după caz, la domiciliul ori reşedinţa cunoscut/cunoscută al/a acestora; în 
lipsă, citarea se face prin afişare la uşa instanţei. 
 
Comentariu  
 
  Aceste dispoziții normative consacră celeritatea și confidențialitatea 
soluționării cererilor în materia  concordatului preventiv. În doctrină29 s-a arătat că 
„urgența judecării unor astfel de pricini este dată de situația specială de dificultate 
financiară în care se află debitorul și mai ales de strădaniile depuse pentru evitarea 
deschiderii procedurii falimentului”. 
 

Art. 19 
Atribuţiile administratorului concordatar sunt următoarele: 
a)întocmeşte tabelul creditorilor, care include şi creditorii contestaţi sau ale căror 
creanţe sunt în litigiu, şi tabelul creditorilor concordatari; o creanţă a unui creditor cu 
mai mulţi debitori solidari aflaţi în procedură de concordat va fi înscrisă în toate 
tablourile creditorilor cu valoarea nominală a creanţei deţinute până ce aceasta va fi 
complet acoperită; 
b)elaborează, împreună cu debitorul, oferta de concordat, cu elementele componente 
ale acesteia, respectiv proiectul de concordat şi planul de redresare; 
c)face demersuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între debitor şi 
creditori ori între creditori; 
d)solicită judecătorului-sindic omologarea concordatului preventiv; 
e)supraveghează îndeplinirea obligaţiilor asumate de către debitor prin concordatul 
preventiv; 
f)informează, de urgenţă, adunarea creditorilor concordatari asupra neîndeplinirii sau 
îndeplinirii necorespunzătoare de către debitor a obligaţiilor sale; 
g)întocmeşte şi transmite adunării creditorilor concordatari rapoarte lunare sau 
trimestriale asupra activităţii sale şi a debitorului; raportul administratorului 
concordatar va conţine şi opinia acestuia privind existenţa sau, după caz, inexistenţa 
unor motive de rezoluţiune a concordatului preventiv; 
h)convoacă adunarea creditorilor concordatari; 
i)cere instanţei închiderea procedurii concordatului preventiv; 
j)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul capitol, instituite prin 
concordatul preventiv ori stabilite de judecătorul-sindic. 
Comentariu  
 

                                                           
29 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit.,  p. 67. 
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Raportat la atribuția întocmirii celor două tabele și a înțelesului noțiunilor de 
„creditori contestați” și „creanțe în litigiu”, în doctrină30 s-a arătat că „administratorul 
concordatar va întocmi două tabele, cel al tuturor creditorilor, care include și 
creditorii contestați sau deja în litigiu, și cel al creditorilor concordatari, adică al 
creditorilor cu care s-a ajuns la o înțelegere și în legătură cu creanțele cărora se 
stabilește îndeplinirea condiției de omologare, constatarea concordatului fiind 
eliminată. Fiind cel care întocmește tabelele menționate, administratorul concordatar 
va trebui să verifice creanțele contestate (cele în litigiu sunt probate prin documente 
corespunzătoare). În opinia noastră, va fi necesară prezentarea unei acțiuni introdusă 
la instanță și se va elimina întreaga creanță sau suma în litigiu, dacă părțile nu convin 
altfel.” 

În privința atribuției de supraveghere a administratorului concordatar, o 
comparație cu atribuția similară a administratorului judiciar denotă caracterul diferit 
al conținutului acesteia. El nu realizează o supraveghere a activităților curente ale 
debitorului, ante-factum, de exemplu printr-un aviz prealabil cu privire la plăți, astfel 
cum procedează administratorul judiciar (art. 5 pct. 66 lit. a), ci exercită o 
supraveghere generală a modului în care debitorul îndeplinește obligațiile stabilite 
prin concordatul omologat. 

Astfel cum a fost subliniat în doctrină,31 „ulterior votării planului, conciliatorul 
[în prezent, administrator concordatar, n.n.] supervizează executarea de către debitor 
a concordatului, raportează creditorilor […] și mediază disputele dintre debitor și 
creditori, pe de o parte, și disputele dintre creditori, pe de altă parte. El este un 
specialist în negociere și în managementul de criză, fiind remunerat pentru serviciile 
sale din averea debitorului. Conciliatorul constituie o garanție contra eventualelor 
intenții sau acte frauduloase ale debitorului. El intermediază încheierea concordatului 
și controlează executarea sa de către debitor, informează creditorii și ia măsuri de 
sancționare pentru încălcarea contractului.”  

De asemenea, în privința caracterului distinctiv al atribuției de supraveghere a 
administratorului concordatar față de cea a administratorului judiciar, în doctrină32 
s-a arătat că „această supraveghere se deosebește radical de supravegherea 
debitorului în procedura de insolvență. Ea se referă numai la îndeplinirea obligațiilor 
asumate de către acesta și, în primul rând, la obligația de plată a sumelor convenite. 
De aici și obligația corelativă a administratorului concordatar de a informa imediat 
creditorii asupra neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor.” 
 
Jurisprudență 
 

Anterior introducerii prevederii similare procedurii insolvenței privind 
înscrierea creanței creditorului  cu mai mulți debitori solidari aflați în procedură de 
concordat în toate tabelele creditorilor, până ce aceasta va fi complet acoperită, în 
două dosare de concordat, deschise conform Legii nr. 381/2009, creditorii bancari au 
condiționat, în cadrul negocierilor purtate, înscrierea în oferta supusă votului a unui 
amendament a cărui formulare constă în înscrierea în  ambele tabele a creanțelor 
(codebitori, fidejusori, garanți). Tabelele creditorilor au fost modificate în consecință, 
creanțele bancare fiind înscrise în ambele tabele și dreptul de vot modificat 
corespunzător amendamentului solicitat, ambele oferte au fost votate, iar 
concordatele omologate.(Dosar nr. 3276/105/2010, Tribunalul Prahova, 

                                                           
30 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 108. 

31 Gheorghe Piperea, op.cit, p. 62-23. 

32 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 108. 
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concordat omologat în 04 noiembrie 2010Dosar nr. 30643/3/2010, 
Tribunalul București, concordat omologat în 19 ianuarie 2011).  
 

Art. 20 
(1)Onorariul administratorului concordatar se propune prin proiectul de concordat şi 
se stabileşte prin concordatul preventiv; acesta va fi suportat din averea debitorului. 
(2)Onorariul administratorului concordatar va consta, în funcţie de natura obligaţiilor 
acestuia, într-o sumă fixă, un onorariu lunar şi/sau un onorariu de succes; la stabilirea 
cuantumului onorariului se vor avea în vedere natura activităţii desfăşurate de către 
debitor, precum şi complexitatea planului de redresare. 
 
Comentariu  
 

În doctrină33 s-a arătat că  „se clarifica natura sumei cuvenite 
administratorului concordatar, ca liber profesionist– aceea de onorariu, și nu de 
remunerație. La desemnarea administratorului concordatar, judecătorul-sindic nu 
stabilește onorariul acestuia, nici măcar în mod provizoriu, acesta fiind propus prin 
proiectul de concordat.” 
 

Art. 21 
(1)Adunarea creditorilor concordatari are următoarele atribuţii: 
a)aprobă rapoartele administratorului concordatar privitoare la activitatea debitorului 
şi la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin concordat; 
b)desemnează reprezentantul creditorilor; 
c)este titularul acţiunii în rezoluţiune a concordatului preventiv. 
(2)În cursul derulării procedurii, adunarea creditorilor concordatari poate fi convocată 
de administratorul concordatar, din oficiu sau la cererea creditorilor reprezentând cel 
puţin 10% din valoarea totală a creanţelor concordatare. 
(3)Adunarea creditorilor concordatari adoptă hotărâri cu majoritatea de voturi stabilită 
prin raportare la valoarea creanţelor creditorilor concordatari prezenţi. 
 
Comentariu 
 

Noua reglementare restrânge atribuțiile adunării creditorilor și nu mai face 
referire la posibilitatea pe care adunarea creditorilor o avea, potrivit art. 18 alin. (1) 
lit. b) și c) din Legea nr. 318/2009, de a schimba administratorul concordatar sau de 
a-i stabili  onorariul. 

În ceeea ce privește exercitarea acțiunii în rezoluțiunea concordatului 
preventiv, reglementarea din Legea nr. 85/2014 nu mai precizează că acțiunea se 
exercită printr-un reprezentant al creditorilor. 

Cu toate acestea, adunarea creditorilor poate împuternici pe un reprezentant 
al său să introducă acțiunea în rezoluțiune. Este nevoie doar de o hotărâre în acest 
sens. 
În ceea ce privește convocarea adunării creditorilor la cererea creditorilor deținând 
10% din valoarea totală a creanțelor concordatare, în doctrină34 s-a arătat că „textul 
se referă la solicitarea de convocare a creditorilor după ce concordatul a fost votat și 
are în vedere creanțele creditorilor care au acceptat concordatul. Această concluzie 
este întărită de prevederile art. 27 alin. (4), care se referă la convocarea adunării 

                                                           
33 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 70 

34 A.O Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 109. 
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creditorilor care dețin cel puțin 10% din valoarea totală a masei credale, în vederea 
votării concordatului. Putem concluziona deci că adunarea creditorilor se convoacă 
la cererea creditorilor care dețin 10% din totalul masei credale, dacă este vorba 
despre votarea concordatului, și la cererea creditorilor care dețin 10% din valoarea 
creanțelor concordatare după votarea acestuia”. 

Hotărârile adunării creditorilor concordatari se adoptă cu majoritatea ca 
valoare a creanțelor creditorilor prezenți, în timp ce în reglementarea corespondentă 
din Legea nr. 381/2009 votul se raporta la valoarea totală a creanțelor. În doctrină35 
s-a arătat că „această modificare va determina accelerarea procedurii și îi va face pe 
creditorii concordatari să participe la adunările creditorilor.” 

Art. 22 
(1)Votul creditorilor concordatari poate fi exercitat şi prin corespondenţă. 
(2)Şedinţa adunării creditorilor concordatari va fi organizată şi prezidată de 
administratorul concordatar. 
(3)La adunările creditorilor concordatari va fi invitat şi debitorul. 
 
Comentariu 
 

În ceea ce privește dispozițiile art. 22, în doctrină36 s-a arătat că „exercitarea 
votului se poate face și prin corespondență, fără a exista obligațiile de formalism 
prevăzute de procedura insolvenței. Se vor respecta regulile pentru emiterea unui 
document valabil de către o persoană fizică sau juridică.” 
 

Art. 23 
(1)Orice debitor aflat în dificultate financiară, mai puţin cei excluşi conform 
prevederilor art. 16, poate introduce la tribunalul competent o cerere de deschidere a 
procedurii de concordat preventiv. Prin cererea sa, debitorul propune un administrator 
concordatar provizoriu dintre practicienii în insolvenţă autorizaţi potrivit legii. 
(2)Judecătorul-sindic numeşte administratorul concordatar provizoriu prin încheiere 
executorie. 
(3)În termen de 30 de zile de la numirea sa, administratorul concordatar elaborează, 
împreună cu debitorul, lista creditorilor şi oferta de concordat preventiv. 
(4)Oferta de concordat preventiv se notifică de către administratorul concordatar 
provizoriu creditorilor prin mijloace de comunicare rapidă şi care asigură posibilitatea 
confirmării primirii acesteia. 
(5)Oferta de concordat preventiv va fi depusă în dosarul deschis potrivit alin. (1) şi, 
pentru opozabilitate faţă de terţi, se depune la grefa tribunalului, unde va fi înregistrată 
într-un registru special. Despre depunerea şi notificarea acesteia se face menţiune în 
registrul în care este înregistrat debitorul. 
(6)Oferta de concordat preventiv va cuprinde şi proiectul de concordat preventiv, la care 
se vor anexa declaraţia debitorului privind starea de dificultate financiară în care se află, 
precum şi lista creditorilor cunoscuţi, inclusiv cei ale căror creanţe sunt contestate 
integral sau parţial, cu precizarea cuantumului şi a cauzelor de preferinţă acceptate de 
debitor. 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 23 din Legea nr. 85/2014 nu cuprind diferențe majore față de 
dispozițiile corelative ale art. 20 din Legea nr. 381/2009.  Obligația de comunicare a 

                                                           
35 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 109. 

36 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 109. 
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ofertei de concordat a fost reformulată prin dispozițiile alin. (4), aceasta urmând a 
se face de o manieră care să permită „posibilitatea confirmării primirii” (comparativ 
cu vechea reglementare, care utiliza exprimarea „posibilitatea verificării recepției”). 

În privința elaborării ofertei de concordat, în doctrină37 s-a arătat că această 
sarcină „revine administratorului concordatar și debitorului, deci putem vorbi de o 
ofertă realizată în comun, spre deosebire de procedura insolvenței, în cadrul căreia 
planul de reorganizare se elaborează separat de către fiecare participant la 
procedură având o astfel de vocație.” 

Termenul de 30 de zile pentru finalizarea ofertei de concordat a fost calificat 
în doctrină38 drept un termen de recomandare, cu justificarea lipsei unei sancțiuni, 
subliniindu-se însă faptul că „debitorul și administratorul concordatar numit vor fi 
interesați să depună cât mai repede oferta de concordat, pentru că numai după ce 
aceasta a fost depusă, vor putea solicita suspendarea executărilor silite în condițiile 
Codului de procedură civilă.”  

În ceea ce privește „declarația privind starea de dificultate financiară a 
debitorului”, în doctrină39 s-a arătat că „această declarație nu va avea decât rolul de 
a arăta, în concordață cu lista creditorilor, că debitorul nu se află în stare de 
insolvență, pentru că este evident faptul că, dacă nu s-ar fi aflat în stare de dificultate 
financiară, debitorul nu ar fi declanșat o astfel de procedură.” 

Lista creditorilor cunoscuți, mențonată de alin. (6) al acestui articol, trebuie 
să fie una completă, argumentul adus în doctrină40 fiind dedus din scopul actului 
procedural, care „va servi la verificarea condițiilor de omologare a concordatului de 
către judecătorul-sindic.” 

Jurisprudență 

Din actele depuse la dosar rezultă că debitorul este o persoană juridică ce 
organizează o întreprindere aflată în dificultate financiară, fără a fi în stare de 
insolvență, iar din referatul întocmit de serviciul registratură, rezultă că pe rolul 
instanței nu se află niciun dosar, privind pe debitorul [...], având ca obiect Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; debitorul 
poate recurge la procedura de concordat preventiv, întrucât nu se încadrează în 
excepțiile prevăzute la art. 16 din lege; prin cererea sa, debitorul a propus un 
administrator concordatar provizoriu. Pentru aceste considerente s-a admis cererea; 
în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență s-a deschis procedura de concordat preventiv a 
debitorului; în temeiul art. 23 alin. (2) din lege s-a desemnat administratorul 
concordatar provizoriu propus de debitor. (Tribunalul București, Secția a VII-
a civilă, Încheierea din data de 06.05.2015). 

Art. 24 
(1)Proiectul de concordat preventiv trebuie să prezinte, în mod detaliat: 
a)situaţia analitică a activului şi a pasivului debitorului, certificată de un expert contabil 
sau, după caz, auditată de un auditor autorizat potrivit legii; 
b)cauzele stării de dificultate financiară şi, dacă este cazul, măsurile luate de debitor 
pentru depăşirea acesteia până la depunerea ofertei de concordat preventiv; 

                                                           
37 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 110. 

38 A. O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 110. 

39 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 111. 

40 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 111. 
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c)proiecţia evoluţiei financiar-contabile pe următoarele 24 de luni. 
(2)Proiectul de concordat preventiv trebuie să includă un plan de redresare, care 
prevede cel puţin următoarele măsuri: 
a)reorganizarea activităţii debitorului, prin măsuri precum: restructurarea conducerii 
debitorului, modificarea structurii funcţionale, reducerea personalului sau orice alte 
măsuri considerate a fi necesare; 
b)modalităţile prin care debitorul înţelege să depăşească starea de dificultate financiară, 
precum: majorarea capitalului social, conversia unor creanţe în acţiuni/părţi sociale, 
împrumut bancar, obligaţional sau de altă natură, inclusiv împrumuturi ale 
asociaţilor/acţionarilor, înfiinţarea ori desfiinţarea unor sucursale sau puncte de lucru, 
vânzarea de active, constituirea de cauze de preferinţă; în cazul acordării de noi finanţări 
în perioada de concordat, se va prevedea prioritatea la distribuire a acestor sume, după 
plata cheltuielilor de procedură. 
(3)În cazul contractelor a căror scadenţă depăşeşte termenul de 24 de luni prevăzut 
pentru realizarea concordatului sau al celor pentru care se propun eşalonări de plată în 
afara acestei perioade, după închiderea procedurii de concordat, aceste plăţi vor 
continua conform contractelor din care rezultă. 
(4)Termenul pentru satisfacerea creanţelor stabilite prin concordat este de 24 de luni 
de la data omologării acestuia prin hotărâre executorie, cu posibilitatea de prelungire cu 
12 luni. În primul an este obligatorie plata a minimum 20% din valoarea creanţelor 
stabilite prin concordat. 
(5)În cazul în care prin proiectul de concordat se propun reduceri ale creanţelor 
bugetare, este obligatorie prezentarea rezultatelor testului creditorului privat. 
(6)Prin proiectul de concordat preventiv, supus aprobării creditorilor, debitorul 
propune, de asemenea, confirmarea administratorului concordatar provizoriu, precum 
şi onorariul acestuia pentru perioada ulterioară datei încheierii concordatului. 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile alin. (1) și (2) ale art. 24 nu se deosebesc fundamental de textele 
corespunzătoare ale art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 381/2009, modificările 
constând în: 

- extinderea termenului pentru care trebuie realizată proiecția financiară, de la 
6 luni la 24 de luni;  

- adăugarea unei noi modalități pe care debitorul o poate propune pentru a 
depăși starea de dificultate financiară, și anume conversia unor creanțe în 
acțiuni/părți sociale; 

- eliminarea procentului de satisfacere a creanțelor, pe care dispozițiile art. 21 
alin. (2) lit. c) din Legea nr. 381/2009 îl fixa la 50%; 

- prevederea priorității la distribuție a finanțărilor acordate în timpul 
procedurii de concordat preventiv.Această ultimă modificare are în vedere 
încurajarea folosirii acestei proceduri de prevenire a insolvenței, acordându-
se un regim juridic de siguranță creditorilor finanțatori, prin stabilirea unei 
prioritizări a creanțelor imediat după cheltuielile de procedură.  

- a fost eliminată necesitatea acordului expres al Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală pentru remiterile totale sau parțiale de datorie, în 
vederea respectării regulilor privind ajutorul de stat (art. 21 alin. (2) din Legea 
nr. 381/2009). este introdus testul creditorului privat, obligatoriu pentru 
omologarea concordatului (art. 5 pct. 71, coroborat cu art. 24 alin. (5), art. 30 
alin. (3) și art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2014) 

- termenul maxim de realizare a obligațiilor asumate prin concordat a fost 
extins de la 18 luni la 24 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 12 luni, 
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scopul fiind acela de a se încuraja aplicabilitatea în practică a acestei 
proceduri.  

-  s-a  adăugat o condiționare suplimentară în privința plăților aferente 
procedurii, stabilindu-se că în primul an este obligatorie plata a minim 20% 
din valoarea creanțelor stabilite prin concordat.   

- în privința modalităților prin care creanțele concordatare sunt stinse prin 
plată în acest procent, orice altă modalitate de stingere a obligațiilor va putea 
fi avută în vedere, cum ar fi, de exemplu, o dare în plată sau o novație cu 
schimbare de obiect (refinanțarea de către un creditor, în anumite cazuri). 

Jurisprudență  

Potrivit rapoartelor întocmite de lichidatorul judiciar, reiese împrejurarea că 
nu a fost aprobată de către creditori casarea bunurilor rămase în averea debitorului 
[…] deși au fost notificați anterior de patru ori în acest sens pentru ședinţele din 
25.11.2014, 04.12.2014, 26.01.2015 și 18.02.2015,  fapt ce tergiversează procedura de 
valorificare a bunurilor ce fac parte din averea debitorului.  De asemenea, potrivit 
dispoziţiilor art. 723 alin. (1) din vechiul Cod de procedură civilă, drepturile 
procedurale trebuie exercitate cu bună-credinţă și potrivit scopului în vederea căruia 
au fost recunoscute de lege. Faţă de cele prezentate, instanţa a apreciat că 
dezinteresul manifestat de creditori echivalează cu un abuz de drept și că judecătorul-
sindic trebuie să aprobe solicitările lichidatorului judiciar pentru a suplini acordul 
creditorilor în vederea asigurării respectării dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 
85/2006. (Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, Încheierea din data de 28.05.2015) 

Art. 25 
(1)În baza ofertei de concordat preventiv, debitorul poate cere judecătorului-sindic 
suspendarea provizorie a urmăririlor silite, potrivit prevederilor art. 996 şi 999 din 
Codul de procedură civilă. 
(2)Cererea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, fără citarea 
părţilor. 
(3)Suspendarea provizorie a urmăririlor silite individuale se menţine până la 
pronunţarea unei hotărâri executorii de omologare a concordatului sau până la 
respingerea ofertei de concordat prin vot de către creditorii ale căror creanţe 
necontestate compun masa credală, conform legii. 
 
Comentariu 
 

În doctrină41  s-a exprimat opinia că prevederile art. 996 și 999 din C.pr.civ., 
care constituie norma de trimitere a alin. (1) al acestui text, „trebuie aplicate prin 
raportare la dispozițiile speciale ale Codului insolvenței, în sensul că ordonanța se 
judecă în camera de consiliu, întotdeauna fără citarea părților, termenul de apel fiind 
cel din legea specială, de 7 zile, conform art. 8 alin. (4), iar durata suspendării este 
clar stabilită în alin. (3) – până la pronunțarea unei hotărâri executorii de omologare 
a concordatului sau până la respingerea ofertei de concordat prin vot de creditori”.  

Jurisprudență 

Prin încheierea din data de 13.03.2015, pronunțată de Tribunalul București, 
Secția a VII-a civilă, judecătorul-sindic a admis cererea formulată de către debitoare, 

                                                           
41 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 76 
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în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, a deschis procedura concordatului 
preventiv a debitoarei și, în baza art. 23 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, a numit 
administrator concordatar provizoriu. La data de 14.04.2015 debitoarea a depus la 
dosar oferta de concordat preventiv elaborată împreună cu administratorul 
concordatar, ce cuprinde proiectul de concordat preventiv, declarația debitorului 
privind starea de dificultate financiară și tabelul creditorilor. Debitoarea a făcut 
dovada că s-a instituit sechestru asupra bunurilor imobile de către Administrația 
Finanțelor Publice, precum și poprire asupra conturilor sale. [...] 

Art. 996 alin. (1) și alin. (5) din Codul de procedură civilă prevede că instanța 
de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va 
putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept 
care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu 
s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei 
executări, fără a dispune măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici măsuri a căror 
executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt. În speță, debitoarea 
beneficiază de procedura concordatului preventiv și a depus la dosar dovada că a 
elaborat, împreună cu administratorul concordatar desemnat de judecătorul-sindic, 
oferta de concordat preventiv, cuprinzând proiectul de concordat preventiv, 
declarația debitorului privind starea de dificultate financiară și tabelul creditorilor, 
fiind îndeplinită prima cerință a textului art. 25 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 

Instanța a constatat că cererea debitoarei de suspendare provizorie a executărilor 
silite împotriva sa este admisibilă și, prin raportare la prevederile art. 996 alin. (1) și 
alin. (5) din Codul de procedură civilă: 

- Aparența în drept vizează caracterul legitim al demersului debitoarei, care are 
dreptul conferit de art. 23 din Legea nr. 85/2014 de a solicita și obține 
deschiderea procedurii concordatului preventiv atunci când se află în 
dificultate financiară, cu consecința beneficiului unor măsuri precum cea 
prevăzută de art. 25 din Legea nr. 85/2014;  

- Măsura solicitată are caracter temporar, urmând să fie aplicată doar până la 
pronunțarea unei hotărâri executorii de omologare a concordatului preventiv 
sau până la respingerea ofertei de concordat prin vot de către creditorii ale 
căror creanțe necontestate compun masa credală, conform legii;  

- Urgența este justificată de împiedicarea scoaterii din patrimoniul debitoarei a 
unor bunuri mobile și imobile necesare acesteia pentru a-și redresa activitatea 
și pentru punerea în aplicare a proiectului de concordat preventiv, bunuri ce 
sunt supuse în prezent executării silite, iar debitoarea urmărește păstrarea 
dreptului său de a se redresa financiar în ipoteza aprobării de către creditori 
a propunerii de concordat preventiv;  

- Măsura nu aduce atingere fondului pretențiilor creditorilor bugetari față de 
societatea debitoare. 

Pentru aceste considerente, tribunalul a admis cererea și a dispus suspendarea 
provizorie a urmăririlor silite asupra averii debitoarei până la pronunțarea unei 
hotărâri executării de omologare a concordatului preventiv sau până la respingerea 
ofertei de concordat preventiv prin vot de către creditorii ale căror creanțe 
necontestate compun masa credală, conform legii. (Tribunalul București, Secția 
a VII-a Civilă, Sentința civilă nr. 3708/24.04.2015) 
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SECŢIUNEA 2: Încheierea şi omologarea concordatului preventiv 
 

Art. 26 
(1)În vederea exercitării votului creditorilor asupra proiectului de concordat preventiv, 
debitorul poate organiza una sau mai multe şedinţe, colective ori individuale, de 
negociere cu creditorii, în prezenţa administratorului concordatar propus de debitor. 
(2)Iniţiativa negocierii poate aparţine şi unuia sau mai multor creditori, precum şi 
acţionarilor sau asociaţilor debitorului care deţin controlul. 
(3)Perioada în care se desfăşoară negocierile asupra proiectului de concordat preventiv 
nu poate depăşi 60 de zile calendaristice. 
 
Comentariu 
 

Prima etapă a pocedurii de concordat preventiv este aceea a negocierilor cu 
creditorii. În doctrină s-a ridicat problema participării asociaților/acționarilor 
semnificativi la negocieri, întrucât legiuitorul a statuat că aceștia pot avea inițativa 
purtării unor negocieri, fără a preciza însă dacă pot participa efectiv la ele. Opinia 
exprimată42 este aceea că  „acționarii/asociații, care dețin controlul, nu s-ar putea 
implica efectiv în negocieri, fără a avea un mandat în acest sens din partea adunării 
generale. Doar dacă adunarea generală a acționarilor hotărâște să-i mandateze în 
acest sens, acești asociați sau acționari se pot astfel implica.” 

În privința naturii termenului de 60 de zile calendaristice, aferent duratei 
negocierilor, în doctrină43 s-a opinat în sensul că acesta ar avea caracter de 
recomandare. Argumentele aduse în sprijinul acestei opinii sunt lipsa sancțiunii, deși 
exprimarea folosită de legiuitor („nu va depăși”) indică un text imperativ.  

De asemenea, s-a opinat44 și în sensul posibilității adresării unei cereri 
judecătorului-sindic pentru o prelungire a acestui termen, cu argumentul inexistenței 
unei interdicții în acest sens. 

 
Art. 27 

(1)Asupra ofertei de concordat preventiv, cu eventualele amendamente rezultate în 
urma negocierilor, creditorii votează, în principiu, prin corespondenţă. 
(2)Votul creditorilor se trimite prin mijloace de comunicare rapidă pe adresa 
debitorului, în termen de maximum 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii 
ofertei de concordat preventiv. Votul favorabil necondiţionat asupra concordatului 
preventiv are valoare de acceptare a concordatului. Orice condiţionare a votului este 
considerată vot negativ. 
(3)În cazuri excepţionale, administratorul concordatar poate convoca o adunare a 
tuturor creditorilor. 
(4)Dacă în termenul prevăzut la alin. (2) unul sau mai mulţi creditori deţinând cel puţin 
10% din valoarea totală a creanţelor solicită convocarea adunării tuturor creditorilor, 
administratorul concordatar este obligat să o convoace în termen de maximum 5 zile de 
la data primirii cererii. Convocarea este transmisă creditorilor prin mijloace de 
comunicare rapidă şi care asigură confirmarea primirii acesteia. 
(5)Concordatul preventiv se consideră aprobat de creditori dacă sunt întrunite voturile 
creditorilor care reprezintă cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi 
necontestate. 

                                                           
42 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 113-114. 

43 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 114. 

44 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 114. 
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(6)Creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi ori se află sub control 
comun cu debitorul pot participa la şedinţă, dar pot vota cu privire la concordat doar în 
cazul în care acesta le acordă mai puţin decât ar primi în cazul falimentului. 
 
Comentariu 
 

Negocierile cu creditorii se finalizează printr-o ofertă de concordat modificată, 
în baza și conform discuțiilor existente, urmând a se trece la procedura votului, adică 
a solicitării aprobării concordatului. 

În privința modului de calcul al termenului de 60 de zile calendaristice pentru 
exprimarea votului, în doctrină45 s-a stabilit că „termenul se împlinește numai după 
trecerea a 60 de zile de când ultimul creditor a primit oferta de concordat”. De 
asemenea, și în privința naturii acestui termen, a fost exprimată opinia46 că termenul 
este unul de recomandare. 

Noua reglementare introduce regula conform căreia votul condiționat este un 
vot negativ (prevedere existentă și în materia procedurii de insolvență), în doctrină47 
exemplificându-se astfel: „dacă un creditor votează pentru aprobarea concordatului, 
dar solicită să primească o altă sumă decât cea prevăzută în acesta sau la altă 
scadență, se va considera că a votat împotriva concordatului. Această prevedere este 
justificată de faptul că, înaintea supunerii la vot, oferta de concordat a fost negociată 
cu creditorii și, dacă un creditor dorește să mai facă modificări, după finalizarea 
negocierii, se poate considera că nu este de acord cu concordatul așa cum a rezultat 
în urma negocierilor.” 

În raport de cazurile în care, deși regula o constituie votul prin corespondență, 
legea lasă posibilitatea administratorului concordatar să convoace adunarea 
creditorilor, dacă consideră necesar, în doctrină48 s-a dat exemplul unuia sau a mai 
multor creditori care solicită informații suplimentare în legătură cu componentele 
ofertei de concordat sau arată că sunt necesare clarificări în legătură cu 
acesta.Pentru a fi aprobat, concordatul trebuie să întrunească pragul de ¾ din 
valoarea creanțelor acceptate și necontestate.Doctrina49, analizând modul în care 
acest procent se aplică în practică, a arătat că  „matematic, este posibil un concordat 
pentru care votează 9/16 din valoarea totală a creanțelor (adică 56,3%), ceea ce 
reprezintă un regim mult mai permisiv decât cel anterior, și care, totuși, impune 
cerința unei majorități absolute din masa credală.” În continuare, s-a  că această 
procentulde 75% include și creditorii ale căror creanțe nu sunt nici contestate, nici în 
litigiu, dar care, pur și simplu, decid să nu ia parte la pocedura concordatului. 

Interdicția de vot în privința creditorilor care, direct sau indirect, controlează, 
sunt controlați ori se află sub control comun cu debitorul, în cazul în care concordatul 
le oferă mai mult decât ar primi în caz de faliment (prevedere existentă și în cazul 
procedurii de insolvență), are în vedere protejarea creditorilor de un eventual abuz 
de drept al debitorului. Cu privire la această situație, în doctrină50 s-a apreciat că 
„dovada existenței condițiilor pentru înlăturarea dreptului de vot va trebui să fie 
făcută de către cel care susține că unui creditor îi sunt aplicabile aceste prevederi 
legale sau de cel care va contesta votul pentru acest motiv.”  

                                                           
45 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvențăop.cit., p. 114. 

46 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 114. 

47 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 114. 

48 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 115. 

49 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 117. 

50 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 116. 
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Art. 28 
(1)După aprobarea concordatului de către creditori, administratorul concordatar 

solicită judecătorului-sindic să omologheze concordatul preventiv. Pentru omologare, 
judecătorul-sindic verifică îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
a)valoarea creanţelor contestate şi/sau în litigiu nu depăşeşte 25% din masa credală; 
b)concordatul preventiv a fost aprobat de creditorii care reprezintă cel puţin 75% din 
valoarea creanţelor acceptate şi necontestate. 
(2)Judecătorul-sindic omologhează concordatul preventiv prin încheiere pronunţată în 
camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, după citarea şi ascultarea 
administratorului concordatar. Cererea de omologare a concordatului preventiv poate fi 
respinsă exclusiv pentru motive de legalitate. 
(3)Concordatul preventiv, aprobat de creditori şi omologat de judecătorul-sindic prin 
încheiere, se comunică creditorilor, prin intermediul administratorului concordatar, şi 
se menţionează în registrul în care este înregistrat debitorul. 
 
Comentariu 
 

Condiția ca procentul creanțelor contestate să nu depășească 25% din masa 
credală, pentru obținerea omologării concordatului, a fost calificată în doctrină51 
drept „o condiție negativă, menită a împiedica depunerea de contestații în mod 
abuziv, în privința unor creanțe foarte importante ca valoare”. 

Referitor la motivele pentru care se poate respinge concordatul, acestea sunt 
exclusiv motive de nelegalitate și nu de oportunitate52. În această privință, în 
doctrină53 s-a arătat că „asupra oportunității declanșării concordatului preventiv se 
pronunță exclusiv creditorii concordatari, prin negocierile purtate cu 
administratorul concordatar. De fapt, aprobarea concordatului presupune implicit 
și oportunitatea acestuia, cel puțin din perspectiva creditorilor și a șanselor 
debitorului concordatar de a depăși dificultatea financiară pe care o traversează.” 

Caracterul înregistrării concordatului în registru a fost calificat în doctrină54 
ca fiind unul de opozabilitate, iar nu constitutiv de drepturi, inclusiv în ceea ce 
privește creditorii care nu au fost de acord cu aprobarea acestuia. 

 
Jurisprudență 

În speță, administratorul concordatar provizoriu a indicat existența unei 
creanțe în litigiu reprezentând 0,07% din valoarea totală a creanțelor, a probat că a 
notificat creditorii debitoarei cu privire la oferta de concordat preventiv, precum și 
aprobarea concordatului de către creditori ce reprezintă 93,55% din valoarea 
creanțelor acceptate și necontestate, fiind îndeplinite ambele condiții prevăzute de 
art. 28 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 85/2014 pentru omologarea concordatului 
preventiv. 

În consecință, tribunalul a admis cererea, a omologat concordatul preventiv și 
a suspendat toate procedurile de executare silită începute împotriva debitoarei. 
Totodată, având în vedere prevederile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, 
tribunalul a dispuns comunicarea acestei încheieri Oficiului Registrului Comerțului 

                                                           
51 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență,  op.cit., p. 117. 

52 Ion Turcu, Codul insolvenței, Legea nr.85/2015, Comentariu pe articole, Ediția 5, C.H.Beck 2015,  
p.111. 

53 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit.,  p. 81. 

54 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit.,  p. 81. 
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de pe lângă Tribunalul București pentru efectuarea mențiunii. (Tribunalul 
București, Secția a VII-a civilă, Încheierea din data de 24.07.2015) 

Art. 29 
(1)De la data comunicării hotărârii de omologare a concordatului preventiv se suspendă 
de drept urmăririle individuale ale creditorilor semnatari asupra debitorului şi curgerea 
prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor acestora contra debitorului. 
(2)Curgerea dobânzilor, a penalităţilor şi a oricăror altor cheltuieli aferente creanţelor 
nu se suspendă faţă de creditorii semnatari, cu excepţia situaţiei în care aceştia îşi 
exprimă expres, în scris, acordul în sens contrar, acord ce va fi menţionat în proiectul de 
concordat. 
 
Comentariu 
 

În doctrină55 s-a apreciat că suspendarea prevăzută de alin. (1) al art. 29 se 
aplică doar în ipoteza în care nu fusese solicitată și obținută, anterior, suspendarea 
provizorie în temeiul dispozițiilor art. 25 alin. (1). De asemenea, suspendarea 
prevăzută de art. 29 alin. (1) are caracter ope legis și produce efecte de la data 
comunicării hotărârii de omologare, față de creditorii semnatari, spre deosebire de 
suspendarea prevăzută de art. 30 alin. (1), care are caracter judiciar și care produce 
efecte juridice de la pronunțare.  

În privința accesoriilor (dobânzi, penalități, sau orice alte cheltuieli generate 
de creanțele respective), efectul omologării concordatului nu împiedică curgerea în 
continuare a acestora, exceptând situația în care creditorul respectiv consimte la un 
astfel de tratament. Prevederea în discuție reprezintă un nou argument de natură a 
încuraja creditorii în susținerea procedurii de concordat, întrucât regimul juridic al 
accesoriilor în materia insolvenței este diferit, regula fiind aceea a stopării curgerii 
lor de la data deschiderii procedurii, cu excepția creanțelor garantate, însă și acestea 
cu limitarea prevăzută de art. 103. 

 
Art. 30 

(1)Dispunând omologarea, judecătorul-sindic suspendă toate procedurile de executare 
silită. 
(2)La cererea administratorului concordatar, sub condiţia acordării de garanţii 
creditorilor de către debitor, judecătorul-sindic poate impune creditorilor nesemnatari 
ai concordatului preventiv un termen de maximum 18 luni de amânare a scadenţei 
creanţei lor, perioadă în care nu vor curge dobânzi, penalităţi, precum şi orice alte 
cheltuieli aferente creanţelor. Prevederile referitoare la amânarea scadenţei creanţei nu 
sunt aplicabile în privinţa contractelor financiare calificate şi a operaţiunilor de 
compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de 
compensare bilaterală. 
(3) Concordatul va fi opozabil creditorilor bugetari, cu condiţia respectării prevederilor 
legale cu privire la ajutorul de stat din legislaţia internă şi europeană, potrivit 
prevederilor art. 24 alin. (5). 
 
 
Comentariu 
 

Judecătorul-sindic poate dispune suspendarea tuturor procedurilor de 
executare silită, nu numai a celor începute de creditorii semnatari.  

                                                           
55 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 117; Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței 
adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, p. 80. 
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În doctrină56 s-a arătat că suspendarea prevăzută de alin. (1) al art. 30 ar 
trebui coroborată cu dispozițiile alin. (2) al acestui articol, și anume cu posibilitatea 
acordată judecătorului-sindic de a impune creditorilor nesemnatari ai concordatului 
un termen de amânare a scadenței creanței de maxim 18 luni fără plata unor dobânzi, 
penalități și a altor cheltuieli, cu excepția contractelor financiare calificate și a 
acordurilor de compensare bilaterală.  Astfel, s-a considerat că „judecătorul-sindic 
va admite cererea de suspendare a executărilor, cu acest temei, numai dacă va 
amâna scadența plății creanțelor menționate în cadrul alin. (2), perioadă în care nu 
vor curge nici dobânzi, nici penalități. Suspendarea constituie o dispoziție separată 
în cadrul hotărârii de omologare.” 

În privința creditorilor față de care pot deveni aplicabile dispozițiile alin. (2) 
al art. 30, în doctrină57 s-a apreciat că este vorba numai despre creditorii care au 
votat împotriva concordatului, deși creanța lor nu fusese contestată sau nu există 
litigiu în legătură cu aceasta, deci creditorii nesemnatari și necontestați, atătându-
se că „textul nu distinge între diversele categorii de creditori nesemnatari și, la prima 
vedere, ar trebui să se aplice tuturor. Această interpretare ar veni însă în contradicție 
cu prevederile art. 32 alin. (1), prin care se stabilește că orice creditor care obține un 
titlu executoriu în cursul procedurii va putea să își recupereze creanța prin orice 
modalități prevăzute de lege. Evident deci că este vorba despre creditori cu creanțe 
contestate sau în litigiu, care nu semnează concordatul.”  

În ceea ce privește dispozițiile alin. (3) al art. 30, referitoare la opozabilitatea 
concordatului în raport de creditorii bugetari, a se vedea comentariile de la art. 24 
alin. (4). 

 
. Art. 31 
În perioada concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura 
insolvenţei faţă de debitor. 
 
Comentariu 
 

După omologarea concordatului preventiv nu se mai poate deschide 
procedura insolvenței. Acesta este unul din efectele cele mai importante ale 
omologării și se reflectă și asupra creditorilor nesemnatari. 

În doctrină58 s-a arătat că, în lipsa unei distincții exprese a legii  „efectul 
interdicției deschiderii procedurii insolvenței pe perioada concordatului se aplică 
față de toți creditorii, nu doar față de creditorii semnatari ai concordatului, și 
indiferent de natura, izvorul sau întinderea creanțelor.” 
 

Art. 32 
(1)Orice creditor care obţine un titlu executoriu asupra debitorului în cursul procedurii 
poate formula cerere de aderare la concordat sau poate să îşi recupereze creanţa prin 
orice alte modalităţi prevăzute de lege. 
(2)Cererea de aderare se depune la administratorul concordatar, care o include în 
tabelul creditorilor concordatari. 
 
Comentariu 
 

                                                           
56 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 117. 

57 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 118-119. 

58 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit.,  p.  85. 
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În doctrină59 s-a arătat că, în cazul concordatului omologat, creditorii 
contestați, care nu au fost de acord cu concordatul, pot obține un titlu executoriu 
ulterior omologării și, dacă nu aderă ulterior la concordat, vor putea să-și pună în 
executare, în orice mod, titlurile.  

În doctrină60 s-a abordat și situația în care omologarea concordatului nu a 
fost solicitată pentru că nu erau întrunite condițiile, însă, odată cu aderarea unui sau 
a mai multor creditori, aceste condiții sunt îndeplinite. Problema analizată este aceea 
a posibilității formulării cererii de omologare odată cu aderarea. Opinia exprimată 
este în sens afirmativ, considerându-se că „legiuitorul nu a prevăzut niciun termen 
pentru introducerea unei astfel de cereri. În situația în care vor fi îndeplinite toate 
condițiile, judecătorul-sindic va putea omologa concordatul, producându-se în acest 
mod toate efectele legate de această hotărâre a instanței.” 

Art. 33 
(1)În cursul procedurii, debitorul îşi desfăşoară activitatea în limitele afacerii sale 
obişnuite, în condiţiile concordatului preventiv, sub supravegherea administratorului 
concordatar. 
(2)Măsurile cuprinse în concordatul preventiv, inclusiv modificările creanţelor, profită 
şi codebitorilor, fidejusorilor şi terţilor garanţi. 
 
Comentariu 
 

Acest text normativ consacră conținutul capacității civile a debitorului în cursul 
procedurii de concordat. Doctrina61 a apreciat că „debitorul își va continua 
operațiunile specifice obiectului propriu de activitate, fără să se schimbe ceva în acest 
sens.” 

În privința modului în care măsurile aferente concordatului afectează 
codebitorii, fidejusorii sau terții garanți, acesta este o materializare a principiului de 
drept ”accesorium sequitur principale”. Astfel, regimul juridic al obligației principale, 
și anume față de debitorul din concordat, este aplicabil și obligațiilor accesorii, ale 
codebitorilor, fidejusorilor sau terților garanți. Această prevedere se deosebește de 
regimul juridic aplicabil în materia insolvenței, unde prevederile art. 140 alin. (4) 
stabilesc faptul că modificările creanțelor conținute de un plan de reorganizare 
confirmat nu profită codebitorilor și fidejusorilor debitorului. 

În doctrină62 s-a arătat că momentul la care intervine efectul definitiv al 
dispozițiilor art. 33 alin. (2) este acela al finalizării cu succes a procedurii de concordat, 
opinie argumentată prin aplicarea dispozițiilor art. 36. 
 
 
 
 

SECŢIUNEA 3: Închiderea procedurii concordatului preventiv 
 

Art. 34 
(1)Creditorii care au votat împotriva concordatului preventiv pot cere anularea acestuia, 
în termen de 15 zile de la data omologării a cestuia. 

                                                           
59 A. O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 118. 

60 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  119. 

61 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit.,  p. 86. 

62 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit.,  p. 87. 
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(2)Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul de a cere constatarea nulităţii se 
prescrie în termen de 6 luni de la data omologării concordatului. 
(3)Judecătorul-sindic, la cererea reclamantului, poate dispune, pe cale de ordonanţă 
preşedinţială, suspendarea concordatului preventiv. 
 
Comentariu 
 

În doctrină63 a fost subliniat faptul că acei creditori care au votat favorabil, care 
s-au abținut de la vot sau cei care nu au fost prezenți nu vor putea dobândi calitate 
procesuală activă în cadrul unei acțiuni în anularea concordatului.  

De asemenea, s-a argumentat faptul că administratorul concordatar are 
calitatea de parte în judecata cererii în anulare „având în vedere că el este organ care 
aplică procedura, pe de o parte, iar pe de altă parte, că oferta de concordat precum și 
cererea de omologare intră în atribuțiile sale.” 
În ceea ce privește cauzele pentru care un concordat poate fi anulat, acestea sunt cele 
aferente regimului juridic de drept comun în materia nulității relative. 

Referitor la motivele pentru care se poate cere nulitatea absolută a 
concordatului, în doctrină64 s-a arătat că „textul nu consacră vreun motiv sau cauză 
de nulitate, de unde reiese concluzia că acestea pot privi atât condițiile de validitate ale 
contractului de concordat, cât și pe cele specifice procedurii de negociere și aprobare 
a acestuia.” 

Dispozițiile alin. (3) ale acestui articol permit judecătorului-sindic să dispună, 
pe cale de ordonanță președințială, suspendarea concordatului. În doctrină65 s-a 
evidențiat caracterul grav al unei astfel de măsuri pentru debitor, de natură a conduce 
chiar la eșecul concordatului, motiv pentru care „într-o astfel de situație, judecătorul-
sindic va trebui să aprecieze, ”pipăind fondul”, cine va suferi o pagubă irecuperabilă, 
prin suspendarea concordatului, reclamantul sau pârâtul”. 
 

Art. 35 
(1)În situaţia în care se constată încălcarea gravă de către debitor a obligaţiilor asumate 
prin concordatul preventiv, adunarea creditorilor concordatari poate hotărî 
introducerea acţiunii în rezoluţiune a concordatului preventiv. Asupra acestui aspect 
adunarea poate delibera chiar dacă nu a fost înscris pe ordinea de zi. De asemenea, poate 
introduce această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult de 50% 
din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate. 
(2)În înţelesul alin. (1) reprezintă încălcare gravă a obligaţiilor asumate de debitor prin 
concordatul preventiv acţiuni precum: favorizarea unuia sau a mai multor creditori în 
dauna celorlalţi, ascunderea sau înstrăinarea de active în perioada concordatului 
preventiv, efectuarea de plăţi fără contraprestaţie sau în condiţii ruinătoare. 
(3)Dacă adunarea creditorilor concordatari a decis introducerea acţiunii în rezoluţiune, 
procedura concordatului preventiv se suspendă de drept. 
(4)Prin hotărârea de admitere a acţiunii în rezoluţiune, judecătorul-sindic acordă 
creditorilor daune-interese, potrivit dreptului comun. 
 
Comentariu 
 

                                                           
63 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 120. 

64 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit.,  p. 86. 

65 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  120. 
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Dispozițiile art. 35  reglementează acțiunea în rezoluțiunea concordatului. În 
doctrină66 a fost evidențiat un caz care poate constitui o încălcare gravă a obligațiilor 
asumate de debitor prin concordat, și anume „contracte sau orice alt tip de înțelegere 
prin care debitorul se obligă la o prestație (plată) care ar dezechilibra activitatea sa în 
mod grav și l-ar putea duce în insolvență. O simplă afacere în care debitorul nu va 
obține un câștig sau va avea chiar o pierdere ușoară nu poate fi considerată ruinătoare 
pentru acesta.” În orice caz, s-a considerat că exemplele oferite de dispozițiile alin. (2) 
ale acestui articol nu sunt limitative, gravitatea încălcării urmând a fi apreciată de 
către judecătorul-sindic. 

În privința suspendării concordatului, ca efect al introducerii acțiunii în 
rezoluțiune, în doctrină67 s-a apreciat că această suspendare fiind una de drept, nu va 
putea fi atacată și își va poduce efectele până la pronunțarea de către judecătorul-
sindic. 

În privința admiterii definitive a acțiunii în rezoluțiune, aceasta conduce la 
desființarea concordatului preventiv, toate prevederile privind modificarea creanțelor 
urmând a fi desființate.Pe cale de consecință, se va ajunge la executarea silită a 
creanțelor sau la introducerea unei cereri privind deschiderea procedurii insolvenței. 
 
 Art. 36 
(1)Dacă procedura concordatului preventiv se finalizează cu succes, la termenul 
prevăzut în contract sau anterior acestuia, după caz, judecătorul-sindic va pronunţa o 
încheiere prin care va constata realizarea obiectului concordatului preventiv. În acest 
caz, modificările creanţelor prevăzute în concordatul preventiv rămân definitive. 
(2)În cazul în care în cursul derulării procedurii, înainte de expirarea termenului 
prevăzut la art. 24 alin. (4), administratorul concordatar apreciază că este imposibilă 
realizarea obiectivelor concordatului din motive neimputabile debitorului, poate cere 
judecătorului-sindic constatarea nereuşitei concordatului preventiv şi închiderea 
procedurii. 
 
Comentariu 
 

Finalizarea cu succes a procedurii de concordat preventiv, transformă 
modificările creanțelor în modificări definitve. Dacă procedura nu se încheie cu 
succes, creanțele revin la valoarea inițială din care se scade suma achitată. 

Dacă administratorul concordatar, conform art. 36 alin. (2), apreciază ca 
imposibilă realizarea obligațiilor asumate prin concordat, fără o vină din partea 
debitorului, poate solicita constatarea nereușitei concordatului și închiderea 
procedurii. 

 

 

Art. 37 
(1)Măsurile prevăzute de prezentul titlu se vor aplica cu respectarea regulilor în materia 
ajutorului de stat. 
(2)Prevederile prezentului titlu nu sunt aplicabile în privinţa contractelor financiare 
calificate şi a operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar 
calificat sau a unui acord de compensare bilaterală. 

                                                           
66 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență,  op.cit., p. 121. 

67 A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 121. 
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Comentariu 
 

Prevederile art. 37 se vor aplica prin coroborare cu dispozițiile art. 24 alin. (5), 
care prevăd obligativitatea efectuării testului creditorului privat în privința creanței 
bugetare, dacă prin proiectul de concordat se prevăd reduceri ale acesteia, precum și 
cu cele ale art. 30 alin. (3) care stabilesc opozabilitatea concordatului omologat față 
de creditorul bugetar, dacă rezultatul testului creditorului privat este unul pozitiv. 
 

TITLUL II: Procedura insolvenţei 
CAPITOLUL I: Dispoziţii comune 
SECŢIUNEA 1: Aspecte generale 

 
Art. 38 

(1)Procedura generală prevăzută de prezentul capitol se aplică debitorilor prevăzuţi la 
art. 3, cu excepţia celor cărora li se aplică procedura simplificată. 

(2)Procedura simplificată prevăzută de prezentul capitol se aplică debitorilor aflaţi în 
stare de insolvenţă care se încadrează în una dintre următoarele categorii: 
a)profesionişti persoane fizice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, 
cu excepţia celor care exercită profesii liberale; 
b)întreprinderi familiale, membrii întreprinderii familiale; 

c)debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc una dintre 
următoarele condiţii: 
1.nu deţin niciun bun în patrimoniul lor; 
2.actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite; 
3.administratorul nu poate fi găsit; 
4.sediul social/profesional nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul 
comerţului; 
d)persoane juridice dizolvate voluntar, judiciar sau de drept, anterior formulării cererii 
introductive, chiar dacă lichidatorul judiciar nu a fost numit sau, deşi numit, menţiunea 
privitoare la numirea sa nu a fost înscrisă în registrul comerţului; 
e)debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment; 
f)orice persoană care desfăşoară activităţi specifice profesioniştilor, care nu a obţinut 
autorizarea cerută de lege pentru exploatarea unei întreprinderi şi nu este înregistrată 
în registrele speciale de publicitate; aplicarea prezentei legi faţă de aceste persoane nu 
exclude sancţiunile aplicabile pentru lipsa autorizării sau înregistrării respectivei 
persoane. 
 

Art. 39 
(1)Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele 
privind notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de 
administratorul judiciar şi/sau de lichidatorul judiciar, vor fi suportate din averea 
debitorului. 
(2)Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziţii 
emise de debitor sau, după caz, de administratorul judiciar, iar în cursul falimentului, 
de lichidatorul judiciar. 
(3)Disponibilităţile băneşti vor putea fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
(4)În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, 
plăţile urmând a fi făcute potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe baza unui buget previzionat. 
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(5)În cadrul adunării creditorilor, administratorul judiciar va putea solicita creditorilor 
avansarea sumelor necesare continuării procedurii. 
(6)În scopul şi în limitele necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, oricând pe 
parcursul procedurii, în lipsă de lichidităţi în patrimoniul debitorului, administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar va identifica bunuri valorificabile libere de sarcini, care nu 
sunt esenţiale pentru reorganizare, şi va proceda la valorificarea de urgenţă, la minim 
valoarea de lichidare a acestora, stabilită de un evaluator. Până la desemnarea 
comitetului creditorilor decizia de valorificare aparţine administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar. Propunerea de valorificare, inclusă în raportul prevăzut 
la art. 59 alin. (1), care se depune la dosarul cauzei şi se publică în extras în BPI, poate fi 
contestată de orice parte interesată în termen de 3 zile de la publicarea extrasului 
raportului în BPI. După desemnarea comitetului creditorilor, valorificarea se va face cu 
acordul comitetului, potrivit prevederilor art. 87 alin. (2). 

(7)Fondul prevăzut la alin. (4) va fi constituit prin: 
a)aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achită la oficiul registrului comerţului 
pentru autorizarea constituirii persoanelor supuse înregistrării în registrul comerţului, 
cu modificările actelor, faptelor şi menţiunilor acestora, şi efectuarea tuturor 
înregistrărilor în registrul comerţului, autorizare, funcţionare şi eliberare documente 
specifice, verificare şi/sau rezervare, transmitere/obţinere/eliberare documente şi/sau 
informaţii prevăzute de lege; 
b)preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, inclusiv 
din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, sumă care va fi 
inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii în sensul alin. (1). 
(8)Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite cu prioritate în momentul existenţei 
disponibilului în contul debitorului. Sumele plătite din fondul de lichidare pentru 
cheltuielile de procedură sunt considerate avansuri şi vor fi restituite de către 
practicianul în insolvenţă din averea debitoarei la momentul existenţei lor. 
(9)Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România va comunica Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului şi instanţelor judecătoreşti pe lângă care 
funcţionează registrul societăţilor agricole, respectiv registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 
numărul contului şi unitatea la care acesta este deschis şi orice modificări ulterioare ale 
acestuia. 
 
Jurisprudență 
 

Este real că alin. (4) al art. 4 din legea insolvenţei [Legea nr. 85/2006] creează 
aparenţa conform căreia, în lipsa fondurilor băneşti din averea debitorului, ar trebui 
să se recurgă la fondul de lichidare, însă legal şi temeinic judecătorul-sindic a apreciat 
că „lipsa disponibilităţilor” nu trebuie interpretată în sensul lipsei sumelor de bani, ci 
în cel al absenţei oricărui bun care să fie valorificat în vederea procurării de fonduri 
necesare desfăşurării procedurii. 

Dacă debitorul dispune de bunuri ce pot fi valorificate, cum de altfel rezultă din 
actele şi lucrările dosarului, recunoaşterile lichidatorului judiciar şi probatoriul 
administrat, administratorul/lichidatorul judiciar, după caz, va trebui să lichideze 
pentru obţinerea resurselor necesare desfăşurării procedurii.  (Curtea de Apel 
Constanța, Decizia nr. 53 / 23.01.2010) 

 
SECŢIUNEA 2: Organele care aplică procedura. Participanţii la 

procedură 
  

Art. 40 
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(1)Organele care aplică procedura sunt: instanţele judecătoreşti, judecătorul-sindic, 
administratorul judiciar şi lichidatorul judiciar. 
(2)Organele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi 
operaţiunilor prevăzute de prezenta lege, precum şi realizarea, în condiţiile legii, a 
drepturilor şi obligaţiilor celorlalţi participanţi la aceste acte şi operaţiuni. 
 
Comentariu  
 

În doctrină68 s-a apreciat că „pentru atingerea scopului principal al legii – 
acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă – este imperios necesar ca 
procedura colectivă să fie aplicată şi supravegheată  de anumite organe special 
abilitate de lege, pentru că numai printr-o derulare rapidă și cu un înalt nivel de 
profesionalism se poate spera că interesele creditorilor vor fi protejate într-o măsură 
satisfăcătoare printr-o cât mai bună realizare a creanţelor faţă de debitorul insolvent. 
De aceea, legiuitorul a decis ca aplicarea procedurii insolvenţei să fie încredinţată 
unor organe expres determinate, fiecare dintre aceste persoane de specialitate 
îndeplinind anumite acte şi operaţiuni în cadrul procedurii, judecătorului-sindic 
revenindu-i atribuţii specifice funcţiei deţinute – aceea de magistrat –, şi anume 
controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al 
lichidatorului.” 
  
 

SUBSECŢIUNEA 1: § 1. Instanţele judecătoreşti 
 

Art. 41 
(1)Toate procedurile prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia apelului, sunt de 
competenţa tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui 
circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei 
sesizării instanţei. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de 
insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de 
prezenta lege. 
(2)Sediul social/profesional al debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul 
comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi 
fundaţiilor. În cazul în care sediul a fost schimbat cu mai puţin de 6 luni anterior 
depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, sediul social/profesional al 
debitorului este cel cu care acesta figura la registrul comerţului, respectiv în registrul 
societăţilor agricole sau în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor înainte de schimbare. 
(3)Tribunalul, legal învestit cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei potrivit 
alin. (1), rămâne competent să soluţioneze cauza, indiferent de schimbările ulterioare de 
sediu al debitorului. 
(4)Toate cererile, contestaţiile, acţiunile întemeiate pe dispoziţiile prezentului capitol 
se judecă potrivit prevederilor Codului de procedură civilă cu privire la judecata în primă 
instanţă, cu menţiunea că termenul pentru depunerea întâmpinării este de maximum 15 
zile de la comunicare, răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu, iar judecătorul-
sindic fixează, prin rezoluţie, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii 
întâmpinării, primul termen de judecată, care va fi de cel mult 30 de zile de la data 
rezoluţiei. În ceea ce priveşte cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă ori în alte 
cazuri în care legea prevede termene speciale se va ţine cont de aceste termene speciale. 
În cazul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 
200 din Codul de procedură civilă privind regularizarea cererii. 

                                                           
68 C.B.. Nasz, A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  126. 
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(5)În litigiile care au fost promovate în temeiul dreptului comun, după deschiderea 
procedurii insolvenţei citarea debitorului se va face la sediul acestuia şi la sediul 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. 
 
 Comentariu 

 Competenţa materială de soluţionare a cauzelor revine tribunalului sau, acolo 
unde este cazul, tribunalului specializat, ca primă instanţă, şi se exercită prin 
judecătorul-sindic. 
 Legea nr. 85/2014 înlătură dificultăţile existente sub imperiul vechii 
reglementări referitoare la competenţa teritorială a instanţei în soluţionarea cererilor 
care vizează deschiderea procedurii insolvenţei, în practica anterioară fiind constatate 
situaţii în care debitorii îsi mutau sediul, de multe ori chiar înainte de deschiderea 
procedurii, urmărind fie tergiversarea procedurii sau îngreunarea administrării 
acesteia, fie risipirea puţinelor elemente de activ care mai existau în patrimoniul 
debitorului. 
 În noua reglementare, competenţa revine tribunalului sau tribunalului 
specializat de la sediul social sau profesional al debitorului, deţinut în ultimele 6 luni 
anterior formulării cererii de sesizare a instanţei. Competenţa de soluţionare poate 
reveni, potrivit art. 41 alin. (1), şi secţiei speciale de insolvenţă, dacă aceasta a fost creată 
, în cadrul tribunalului pentru derularea procedurilor prevăzute de Legea nr. 85/2014.  
 Chiar dacă sediul debitorului a fost schimbat cu mai puţin de 6 luni anterior 
înregistrării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, competenţa revine 
tribunalului de la sediul social sau profesional al debitorului, astfel cum acesta era 
înregistrat înainte de schimbare, iar dacă schimbarea sediului intervine ulterior 
momentului deschiderii procedurii de insolvenţă, tribunalul legal învestit şi care a 
pronunţat hotărârea de deschidere a procedurii rămâne competent să soluţioneze 
cauza, indiferent de schimbările ulterioare de sediu intervenite69. 
 Având în vedere specificul procedurii insolvenţei, faptul că soluţionarea 
dosarelor de insolvenţă trebuie făcută cu celeritate, precum şi pentru clarificarea 
procedurii de soluţionare a cererilor de deschidere a procedurii, a contestaţiilor şi a 
acţiunilor specifice procedurii insolvenţei, în cadrul art. 41 alin. (4) s-au prevăzut 
reguli speciale, derogatorii de la prevederile Codului de procedură civilă, astfel: 
-  dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind regularizarea cererii nu 
sunt aplicabile cererii de deschidere a procedurii insolvenței;  
- termenul pentru depunerea întâmpinării este de maximum 15 zile de la comunicare 
(în dreptul comun, 25 de zile); 
- răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu (în dreptul comun, 10 zile de la 
comunicarea întâmpinării);  
- judecătorul-sindic fixează, prin rezoluţie, în termen de maximum 5 zile de la data 
depunerii întâmpinării, primul termen de judecată, care va fi de cel mult 30 de zile de 
la data rezoluţiei (în dreptul comun, 60 de zile).  
 În privința primului aspect derogatoriu semnalat mai sus, intenţia de 
reglementare, exprimată pe întreaga evoluţie a procesului legislativ, a fost aceea de a 
exclude de la aplicarea procedurii regularizării toate cererile din procedura 
insolvențeiavând în vedere incompatibilitatea ei ab initio  și cu specificul litigiilor în 
insolvență70  

                                                           
69 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 94 

70 Minuta întaâlnirii reprezentant ̧ilor Consiliului Superior al Magistraturii cu pres ̧edint ̧ii sect ̧iilor 
specializate (foste comerciale) de la nivelul curților de apel, în materia litigiilor cu profesioniști și 
insolvenței, Târgu-Mureș, 22 mai 2014, publicată pe http://www.inm-lex.ro. 
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 Întrucât, potrivit art. 155 pct. 5 din Codul de procedură civilă, cei supuşi 
procedurii insolvenţei vor fi citaţi la domiciliul sau, după caz, la sediul acestora, iar 
după deschiderea procedurii insolvenţei, citarea va fi efectuată potrivit legii speciale, 
a fost necesară reglementarea din art. 41 alin. (5), privind litigiile care au fost 
promovate în temeiul dreptului comun, după deschiderea procedurii insolvenţei, 
împotriva debitorului, caz în care citarea acestuia se va face la sediul acestuia precum 
şi la sediul administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. 
 

 Jurisprudenţă  

 Competenţa exclusivă şi absolută de soluţionare a cererii introductive formulate 
de către creditor pentru deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului 
aparţine tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are sediul debitorul. Schimbarea 
denumirii unei persoane juridice nu atrage crearea unei persoane juridice noi şi nu are 
relevanţă asupra instanţei competente să soluţioneze cererea pentru deschiderea 
procedurii de insolvenţă. (Tribunalul Iaşi, Secţia comercială, Sentința nr. 
32/S/ 24.01 2008) 
 

Art. 42 
(1)Citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură se efectuează prin 
BPI. Comunicarea citaţiilor, a convocărilor şi notificărilor către participanţii la proces, 
al căror sediu, domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate, este supusă dispoziţiilor 
Codului de procedură civilă coroborate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau 
comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau 
comercială ("notificarea sau comunicarea actelor") şi abrogarea Regulamentului (CE) 
nr. 1.348/2000 al Consiliului, după caz. BPI va fi realizat în formă electronică. Pentru 
acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI se percepe o taxă constând într-o cotă de 10% 
aplicată asupra taxelor achitate la oficiul registrului comerţului pentru toate 
operaţiunile de constituire, autorizare, înregistrare, menţionare, rezervare efectuate în 
registrul comerţului. 
(2)În procedurile contencioase reglementate de prezentul capitol vor fi citate în calitate 
de părţi numai persoanele ale căror drepturi sau interese sunt supuse spre soluţionare 
judecătorului-sindic, în condiţii de contradictorialitate. În toate celelalte cazuri se aplică 
dispoziţiile din Codul de procedură civilă referitoare la procedura necontencioasă, în 
măsura în care nu contravin unor dispoziţii exprese prevăzute de prezenta lege. 
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comunicarea actelor de procedură anterioare 
deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii se vor realiza potrivit 
prevederilor Codului de procedură civilă. Creditorii care nu au fost notificaţi potrivit 
prevederilor art. 99 alin. (3) sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a 
cererilor de admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa 
credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se afla în momentul înscrierii lor la 
masa credală. 
(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prima citare şi comunicare a actelor de 
procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o acţiune, în temeiul 
dispoziţiilor prezentei legi, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, se vor realiza 
potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi prin BPI. Instanţele judecătoreşti vor 
transmite actele de procedură în cauză, din oficiu, pentru publicare în BPI. 
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(5)În cazul în care debitorul este o societate tranzacţionată pe o piaţă reglementată, 
judecătorul-sindic va comunica Autorităţii pentru Supraveghere Financiară hotărârea 
de deschidere a procedurii. 
(6)Formatul şi conţinutul-cadru ale actelor care se publică în BPI şi ale dovezii privind 
îndeplinirea procedurii de citare, convocare, notificare şi comunicare se stabilesc prin 
ordin al ministrului justiţiei şi sunt utilizate în mod obligatoriu de toţi participanţii la 
procedură. 
(7)Notificările, cu excepţia cazului în care sarcina notificării aparţine altor organe care 
aplică procedura, şi convocările prevăzute de prezenta lege cad în sarcina 
administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, după caz. 
(8)Creditorii care au înregistrat cereri de admitere a creanţelor sunt prezumaţi că au în 
cunoştinţă termenele prevăzute la art. 100 ori la art. 146 sau 147, după caz, şi nu vor mai 
fi citaţi. 
(9)În vederea publicării citaţiilor, convocărilor şi notificărilor actelor de procedură 
efectuate de instanţele judecătoreşti, după deschiderea procedurii prevăzute de prezenta 
lege, se editează BPI. 
(10)Publicarea actelor de procedură sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti în BPI 
înlocuieşte, de la data publicării acestora, citarea, convocarea şi notificarea actelor de 
procedură efectuate individual faţă de participanţii la proces, acestea fiind prezumate a 
fi îndeplinite la data publicării. 
 
 Comentariu 
 

În materia citării părţilor şi comunicării actelor de procedură, Legea nr. 
85/2014 instituie regula efectuării lor prin Buletinul Procedurilor de Insolvență, 
pentru asigurarea desfăşurării cu celeritate a procedurii de insolvenţă. Pentru 
respectarea dreptului de acces la justiție și a dreptului la apărare (art. 21 din 
Constituția României), comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii 
procedurii şi notificarea deschiderii procedurii se  realizează potrivit prevederilor 
Codului de procedură civilă. 

În BPI se publică mai multe tipuri de acte, al căror format este aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 1692/C/200671, cu modificările și completările 
ulterioare, și anume: citaţii, convocări, comunicări, notificări, hotărâri ale instanţelor 
privind procedura insolvenţei, alte categorii de acte.  

Identificarea în BPI a actelor publicate într-un dosar de insolvenţă se realizează 
cu uşurinţă, dat fiind că informaţiile referitoare la debitori cuprind denumirea 
acestora, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în registrul comerţului, iar 
cele privitoare la organele procedurii menţionează instanţa, judecătorul-sindic şi 
practicianul în insolvenţă desemnat.  
 Justificarea creării acestui mecanism special de citare/comunicare este dată şi 
de faptul că procedura insolvenţei presupune, de regulă, un număr mare de părţi și de 
acte procedurale, iar aplicarea dreptului comun ar îngreuna desfăşurarea acesteia. 
Excepția comunicării actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi 
notificarea deschiderii procedurii potrivit prevederilor Codului de procedură civilă a 
fost introdusă pentru ca părţile implicate să se bucure de o informare reală în privința 
situaţiei lor juridice, potrivit dreptului comun. 

                                                           
71 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al 
citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se 
publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi 
notificare. 
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 Jurisprudenţă 
 
 Publicarea doar prin BPI a actelor de procedură este valabilă şi suficientă 
numai dacă este îndeplinită condiţia unei prime comunicări către persoanele 
împotriva cărora se vor formula acţiuni ulterior deschiderii procedurii insolvenţei şi 
potrivit Codului de procedură civilă. (Curtea Constituţională, Decizia nr. 
1137/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 31 din 15 ianuarie 2008) 
 
 Încălcarea normelor legale ce prevăd obligativitatea îndeplinirii procedurii de 
citare cu părţile din cadrul unei proceduri contencioase şi a comunicării cererilor care 
fac obiectul judecăţii a condus la vătămarea dreptului la apărare și a dreptului la un 
proces echitabil al recurentei, drepturi consacrate atât de art. 21 din Constituţia 
României, cât și de art. 6 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului. (Curtea de 
Apel Timişoara, Secţia comercială, Decizia civilă nr. 331/18.02.2011) 
 
            Având în vedere că, în cadrul acţiunii în răspundere reglementată de dispoziţiile 
art. 138 din Legea nr. 85/2006, administratorii statutari sunt chemaţi în judecată în 
calitate de pârâţi pentru a răspunde personal cu averea lor pentru pasivul societăţii 
debitoare ajunsă în stare de faliment, se impune citarea acestora la domiciliul lor şi nu 
la sediul societăţii debitoare. Astfel, citarea administratorilor statutari la sediul 
societăţii debitoarei echivalează cu o lipsă a procedurii de citare a acestora, ceea ce a 
condus la o încălcare a dreptului lor la apărare, precum şi la anulabilitatea actelor de 
procedură întocmite cu nerespectarea dispoziţiilor imperative referitoare la 
obligativitatea citării părţilor. (Curtea de Apel Iaşi, Secţia comercială, Decizia 
civilă nr. 227/2008). 
 
   Având în vedere că, pentru a putea accesa Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, 
este nevoie de plata unei taxe, ar rezulta că pentru a putea formula o cale de atac sau 
o contestaţie, după caz, persoana interesată este condiţionată de acea plată. Accesul la 
justiţie ar fi blocat, dar, mai grav, neformulând căi de atac sau contestaţii, persoana 
interesată ar pierde definitiv drepturile respective.  

Accesul la justiţie şi exercitarea dreptului la apărare nu sunt drepturi absolute, 
legiuitorul putând să prevadă anumite condiţionări în vederea unei bune administrări 
a justiţiei, condiţionări ce pot îmbrăca şi forma unor obligaţii de ordin financiar. În 
mod evident, aceste condiţionări trebuie să îşi găsească o justificare rezonabilă şi 
proporţională cu obiectivul propus şi să nu ducă la imposibilitatea de exercitare 
efectivă a drepturilor fundamentale mai sus menţionate.  

Curtea a constatat că citarea şi comunicarea actelor prin intermediul 
Buletinului Procedurilor de Insolvenţă îşi găsesc justificarea în însuşi specificul acestei 
proceduri şi au drept scop asigurarea desfăşurării cu celeritate a acesteia. Obligaţiile 
corelative ce decurg pentru părţi în acest caz nu pot fi privite ca aducând o restrângere 
a dreptului de proprietate ori a dreptului la apărare, atât timp cât părţile au 
posibilitatea, pe de o parte, să participe la termenele fixate de judecătorul-sindic şi să 
consulte dosarul în vederea cunoaşterii tuturor actelor de procedură depuse la acesta, 
iar, pe de altă parte, au posibilitatea de a solicita în cadrul cheltuielilor de judecată 
toate sumele avansate în vederea realizării drepturilor lor pe calea acestei proceduri, 
invocând în acest sens dispoziţiile Codului de procedură civilă privind cheltuielile de 
judecată. În ceea ce priveşte critica referitoare la instituirea unei discriminări între 
participanţii la procedură cu domiciliul/sediul în România şi cei din alte state ale 
Uniunii Europene, Curtea reţine faptul că şi aceasta este neîntemeiată. Astfel, 
legiuitorul a stabilit ca anumite acte de procedură, cum ar fi comunicarea citaţiilor, a 
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convocărilor şi a notificărilor către participanţii al căror sediu, domiciliu sau a căror 
reşedinţă se află în străinătate, să se facă potrivit dispoziţiilor Codului de procedură 
civilă coroborate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000 al Consiliului din 
29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007. Soluţia propusă de legiuitor a 
fost aleasă tocmai pentru a se asigura egalitatea între participanţii aflaţi în situaţii 
diferite (Curtea Constituţională, Decizia nr. 283/21.05.2014, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 454 din 20 iunie 2014). 
 

Art. 43 
(1)Curtea de apel va fi instanţa de apel pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-
sindic. Hotărârile curţii de apel sunt definitive. 
(2)Termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare 
în BPI, dacă prin lege nu se prevede altfel. Apelul va fi judecat de completuri specializate, 
de urgenţă. Citarea apelanţilor, a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi a 
intimaţilor în apel şi comunicarea deciziilor pronunţate se fac prin BPI. Instanţele 
judecătoreşti vor transmite actele de procedură în cauză, din oficiu, pentru publicare în 
BPI. Procedura va fi considerată îndeplinită dacă citaţia se publică cu cel puţin 5 zile 
calendaristice înainte de data stabilită pentru înfăţişare. În vederea soluţionării apelului 
se trimit la curtea de apel, în copie certificată, de grefierul-şef al tribunalului, numai 
actele care interesează soluţionarea căii de atac, selectate de judecătorul-sindic în cazul 
în care apelul priveşte o hotărâre a judecătorului-sindic pentru care nu s-a format dosar 
asociat. În cazul în care instanţa de apel consideră necesare şi alte acte din dosarul de 
fond, va pune în vedere părţilor interesate, prin rezoluţia la primirea cererii de apel sau 
prin încheiere în cursul soluţionării apelului, să le depună în copie certificată sau le va 
solicita jucătorului-sindic. 
(3)Apelul se judecă potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, cu următoarele 
derogări: termenul pentru depunerea întâmpinării este de maximum 10 zile de la 
comunicarea cererii şi a motivelor de apel, răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu, 
iar judecătorul-sindic fixează, prin rezoluţie, în termen de maximum 3 zile de la data 
depunerii întâmpinării, primul termen de judecată, care va fi de cel mult 30 de zile de la 
data rezoluţiei. 
(4)Prin derogare de la prevederile Codului de procedură civilă, apelul nu suspendă 
executarea hotărârilor judecătorului-sindic. 

(5)Următoarele hotărâri ale judecătorului-sindic vor putea fi suspendate de instanţa 
de apel: 
a)sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului; 
b)sentinţa prin care se decide intrarea în procedura simplificată; 
c)sentinţa prin care se decide intrarea în faliment; 
d)sentinţa de soluţionare a contestaţiei la planul de distribuire a fondurilor obţinute din 
lichidare şi din încasarea de creanţe; 
e)sentinţa de soluţionare a contestaţiilor împotriva măsurilor administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar; 
f)încheierea prin care s-a confirmat practicianul în insolvenţă; 
g)încheierea prin care a fost înlocuit practicianul în insolvenţă; 
h)sentinţa prin care s-au soluţionat acţiunile în anulare prevăzute la art. 117-122. 
(6)Pentru toate cererile de apel formulate împotriva hotărârilor pronunţate de 
judecătorul-sindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. Completul de apel 
căruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va soluţiona toate apelurile 
următoare privind aceeaşi procedură, exercitate împotriva aceleiaşi hotărâri sau a 
hotărârilor succesive pronunţate de judecătorul-sindic în acelaşi dosar de insolvenţă. 
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(7)Curtea de apel învestită cu soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii 
judecătorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, 
admiţând apelul, va anula hotărârea şi va trimite cauza judecătorului-sindic, pentru 
deschiderea procedurii insolvenţei. 
 
 Comentariu 
 
 Instanţa de control judiciar este curtea de apel, aceasta fiind instanţa 
competentă material în soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii pronunţate 
de către judecătorul-sindic în primă instanţă.  

Hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic sunt supuse numai apelului în 
termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, iar hotărârile curţii sunt definitive. 
 În faţa curţii de apel, apelul se judecă de completuri specializate, de urgenţă, 
după regulile prevăzute de Codul de procedură civilă, însă cu anumite derogări 
referitoare la termene şi la efectul suspensiv al hotărârilor pronunţate.  
 Astfel, conform art. 43 alin. (3), termenul pentru depunerea întâmpinării este 
de maximum 10 zile de la comunicarea cererii şi a motivelor de apel, răspunsul la 
întâmpinare nu este obligatoriu, iar judecătorul-sindic fixează, prin rezoluţie, în 
termen de maximum 3 zile de la data depunerii întâmpinării, primul termen de 
judecată, care va fi de cel mult 30 de zile de la data rezoluţiei, iar potrivit alin. (4) din 
acelaşi articol, apelul nu are efect suspensiv asupra hotărârilor pronunţate de către 
judecătorul-sindic. Se conferă astfel eficienţă principiului celerităţii şi recomandărilor 
din Raportul Băncii Mondiale privind respectarea standardelor și codurilor – Regimul 
juridic al insolvenței și drepturile creditorilor/debitorilor care, în comentariile la 
Principiul “Aplicabilitate şi accesibilitate”72, insistă asupra necesității scurtării 
procedurii şi eliminării paşilor procedurali care nu sunt în concordanţă cu principiul 
celerităţii. 
 Termenul „judecătorul-sindic”, utilizat în cuprinsul art. 43 alin. (3) din lege 
reprezintă o eroare materială, întrucât fixarea termenului pentru soluţionarea 
apelului, precum şi celelalte dispoziţii care se impun a fi adoptate în această etapă 
procesuală, aparţin judecătorului din completul specializat căruia i-a fost repartizat 
spre soluţionare apelul, iar nu judecătorului-sindic al cauzei de fond. 

Faţă de dispozițiile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, care prevedeau doar 
4 cazuri în care instanţa de apel putea suspenda executarea hotărârilor judecătorului-
sindic până la soluţionarea apelului, în noua reglementare s-au prevăzut mai multe 
cazuri, justificate de importanţa hotărârilor aferente derulării procedurii insolvenţei, 
de caracterul uneori ireversibil al acestora şi de lăsarea la aprecierea instanţei de apel 
de a putea decide asupra suspendării hotărârilor executorii ale judecătorului-sindic.  
 Cât priveşte judecata în apel, conform art. 43 alin. (6), se va constitui un singur 
dosar pentru toate cererile de apel formulate împotriva hotărârilor pronunţate de 
judecătorul-sindic, iar completul din apel căruia i-a fost repartizat aleatoriu primul 
apel va soluţiona toate apelurile următoare care privesc procedura aceluiaşi debitor, 
exercitate împotriva aceleiaşi hotărâri sau a hotărârilor succesive pronunţate de 
judecătorul-sindic în acelaşi dosar de insolvenţă. Completurile specializate ale curţilor 
de apel vor fi desemnate în sistem informatizat şi în mod aleatoriu, conform Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările și completările ulterioare şi 
a Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 / 2005, cu modificările și 
completările ulterioare. 

                                                           
72http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/rosc/Romania%20IC
R%20ROSC%20Final-April%202014%20COMPLET_clean_ro.pdf 
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 Prin excepţie de la regulile Codului de procedură civilă ( art. 480), potrivit art. 
43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, curtea de apel învestită cu soluţionarea apelului 
declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins cererea de 
deschidere a procedurii insolvenţei, admiţând apelul, va anula hotărârea şi va trimite 
cauza judecătorului-sindic, pentru deschiderea procedurii insolvenţei. Soluţia este în 
concordanţă cu Decizia nr. 5/2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, , publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 350/19.05.2011. 
 

 Jurisprudenţă  
 
 Având în vedere că debitoarea are în derulare mai multe contracte de 
antrepriză, că a făcut dovada existenţei unor disponibilităţi băneşti în conturile sale, 
iar creditoarea declanşatoare a înţeles să renunţe la cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată împotriva debitoarei şi este de acord cu cererea  reclamantei 
privind suspendarea provizorie a executării hotărârii pronunţate de Tribunalul Timiş, 
până la momentul soluţionării cererii de suspendare formulată în cadrul căii de atac, 
considerând că, în aceste condiţii, executarea imediată a hotărârii primei instanţe ar 
putea să producă prejudicii debitoarei, în baza art. 43 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 
85/2014, art. 450 alin. (5) C. proc. civ. art. 996 C. proc. civ., Curtea de apel a admis 
cererea acesteia şi a dispus suspendarea provizorie a executării sentinţei apelate până 
la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul apelului. (Curtea de Apel 
Timişoara, secţia a II-a civilă, Sentinţa civilă nr. 6/19.02.2015). 
 
 Apelanta debitoare solicită în apel înlocuirea administratorului judiciar în baza 
art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. Înlocuirea administratorului judiciar nu poate 
fi discutată direct în calea de atac a apelului, ci trebuie analizată şi soluţionată de 
judecătorul-sindic în primă instanţă şi numai după aceea hotărârea judecătorului-
sindic poate fi supusă cenzurii instanţei de apel. (Curtea de Apel Timişoara, secţia 
a II-a civilă, Decizia nr. 38/A/15.01.2015) 

Art. 44 
Repartizarea cauzelor, având ca obiect procedura prevăzută de prezentul titlu, 
judecătorilor desemnaţi ca judecători-sindici se realizează în mod aleatoriu, în sistem 
informatizat, potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 Comentariu 
 
 Desemnarea judecătorului-sindic se realizează similar celorlalte cauze aflate pe 
rolul instanţelor judecătoreşti, în condiţiile art. 53 din Legea nr. 304/2004, în mod 
aleatoriu, în sistem informatizat, dintre judecătorii-sindici ai tribunalului, acesta 
neputând fi înlocuit, pe toată durata procedurii, decât în condiţiile legii. 
 
 Jurisprudenţă 
 
 Cererea de antrenare a răspunderii foştilor administratori ai debitoarei nu 
poate fi soluţionată de un alt judecător-sindic decât cel desemnat să administreze 
procedura insolvenţei în acel caz, întrucât altfel ar fi încălcate dispoziţiile legale, fiind 
de la sine înţeles că legiuitorul a dorit ca toate procedurile şi cererile formulate în 
cadrul procedurii să fie soluţionate de acelaşi judecător-sindic. (Curtea de Apel 
Timişoara, Secţia comercială, Decizia nr. 169/18.02.2007). 

 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00086087.htm
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.H
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SUBSECŢIUNEA 2: § 2. Judecătorul-sindic 
 

Art. 45 
(1)Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentului capitol, sunt: 

a)pronunţarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei şi, după caz, 
de intrare în faliment, atât prin procedura generală, cât şi prin procedura simplificată; 
b)judecarea contestaţiei debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru 
începerea procedurii; 
c)judecarea opoziţiei creditorilor la deschiderea procedurii; 
d)desemnarea motivată, după verificarea eventualelor incompatibilităţi, prin sentinţa 
de deschidere a procedurii, după caz, a administratorului judiciar 
provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu, solicitat de creditorul care a depus cererea 
de deschidere a procedurii ori de către debitor, dacă cererea îi aparţine acestuia. În lipsa 
unei astfel de propuneri făcute de către debitor sau de către oricare dintre creditori, 
desemnarea se va face dintre practicienii în insolvenţă înscrişi în Tabloul Uniunii 
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, care şi-au depus ofertă la dosar. 
Dacă nu s-a depus nicio ofertă, va desemna aleatoriu pe oricare dintre practicienii în 
insolvenţă înscrişi în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din 
România. În cazul în care atât debitorul, cât şi creditorul au solicitat desemnarea câte 
unui administrator judiciar/lichidator judiciar va avea prevalenţă cererea creditorului. 
Dacă creditorii solicită a fi desemnaţi administratori judiciari/lichidatori judiciari 
diferiţi, judecătorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propuşi de aceştia. 
Desemnarea se va face pentru administrarea procedurii până la confirmarea acestuia în 
condiţiile legii. Totodată, judecătorul-sindic va fixa onorariul în conformitate cu 
criteriile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această 
perioadă; 
e)confirmarea, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar 
desemnat de adunarea creditorilor ori de creditorul care deţine mai mult de 50% din 
valoarea creanţelor. Dacă nu există contestaţii asupra legalităţii hotărârii adunării 
creditorilor sau a deciziei creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea 
creanţelor, confirmarea se face în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de 
5 zile de la sesizarea judecătorului-sindic; 
f)înlocuirea, pentru motive temeinice, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a 
lichidatorului judiciar, potrivit prevederilor art. 57 alin. (4); 
g)judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea; 
h)judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere care 
au contribuit la ajungerea debitorului în insolvenţă, potrivit art. 169, sau sesizarea 
organelor de urmărire penală atunci când există date cu privire la săvârşirea unei 
infracţiuni; 
i)judecarea acţiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar 
pentru anularea unor acte ori operaţiuni frauduloase, potrivit prevederilor art. 117-122 
şi a acţiunilor în nulitatea plăţilor sau operaţiunilor efectuate de către debitor, fără drept, 
după deschiderea procedurii; 
j)judecarea contestaţiilor debitorului, ale comitetului creditorilor sau ale oricărei 
persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar ori de 
lichidatorul judiciar; 
k)confirmarea planului de reorganizare, după votarea lui de către creditori; 
l)soluţionarea cererii administratorului judiciar sau a creditorilor de întrerupere a 
procedurii de reorganizare judiciară şi de intrare în faliment; 
m)soluţionarea contestaţiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale 
lichidatorului judiciar; 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00143298.htm
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.H
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.H
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.H
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n)judecarea acţiunii în anularea hotărârii adunării creditorilor; 
o)judecarea cererilor administratorului judiciar/lichidatorului judiciar în situaţiile în 
care nu se poate lua o hotărâre în şedinţele comitetului creditorilor sau ale adunării 
creditorilor din lipsa de cvorum cauzată de neprezentarea creditorilor legal convocaţi, la 
cel puţin două şedinţe ale acestora având aceeaşi ordine de zi; 
p)dispunerea convocării adunării creditorilor, cu o anumită ordine de zi; 
q)pronunţarea hotărârii de închidere a procedurii; 
r)orice alte atribuţii prevăzute de lege. 
(2)Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii 
administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului judiciar şi la procesele şi cererile de 
natură judiciară aferente procedurii insolvenţei. Atribuţiile manageriale aparţin 
administratorului judiciar ori lichidatorului judiciar sau, în mod excepţional, 
debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea. Deciziile 
manageriale ale administratorului judiciar, lichidatorului judiciar sau debitorului care 
şi-a păstrat dreptul de administrare pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către 
creditori, prin organele acestora. 
 
 Comentariu 
 
 Dispozițiile art. 45 din lege reglementează principalele atribuţii ale 
judecătorului-sindic. Enumerarea este, însă, enunțiativă, nu acoperă întreaga 
activitate a judecătorului-sindic, orice situaţie litigioasă şi care are legătură cu 
procedura insolvenţei urmând a fi în competența sa de soluționare. 
 Prin Legea nr. 85/2014 s-au introdus o serie de noi atribuţii în competența 
judecătorului-sindic, acestea  rezultând din activitatea concretă derulată în 
procedură: 
a. judecarea acțiunilor în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate de către 
debitor, fără drept, după deschiderea procedurii (art. 45 alin. (1) lit. i); 
b. judecarea cererilor administratorului judiciar/lichidatorului judiciar în situaţiile în 
care nu se poate lua o hotărâre în şedinţele comitetului creditorilor sau ale adunării 
creditorilor din lipsa de cvorum cauzată de neprezentarea creditorilor legali 
convocaţi, la cel puţin două şedinţe ale acestora având aceeaşi ordine de zi (art. 45 
alin. (1) lit. o); 
c. convocarea adunării creditorilor, cu o anumită ordine de zi (art. 45 alin. (1) lit. p). 
 În cuprinsul Legii nr. 85/2014 se regăsesc şi alte atribuţii date în competenţa 
judecătorului-sindic: 
a. judecarea cererilor de ordonanţă președinţială pentru prevenirea executării silite a 
debitorului anterior deschiderii procedurii (art. 66 alin. (11);  
b. judecarea cererilor de ordonanţă președinţială pentru prevenirea înstrăinării de 
bunuri de către debitor până la pronunţarea asupra deschiderii procedurii (art. 70 
alin. (5); 
c. comunicarea către organul fiscal competent, în termen de 48 de ore de la 
înregistrarea cererii creditorului, a cererii de deschidere a procedurii formulate de 
către debitor (art. 72 alin. (2));  
d. posibilitatea de a decide desfiinţarea, în tot sau în parte, a actelor sau operaţiunilor 
încheiate în temeiul unei hotărâri a adunării creditorilor, refăcută ca urmare a vicierii 
votului, prin faptul neluării sau a luării în considerare a unei creanţe, validată prin 
hotărâre definitivă ulterioară, şi al cărei vot ar fi fost decisiv în adoptarea respectivei 
hotărâri – art. 49 alin. (3) – regula votului real;  
e. stabilirea onorariului practicianului în cazul desfiinţării, pentru orice motive, a 
hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei (art. 57 alin. (13);  
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f. judecarea contestaţiilor împotriva măsurilor practicianului în insolvenţă privind 
stabilirea existenţei/cuantumului creanţelor născute după data deschiderii procedurii 
(art. 75 alin. (3);  
g. posibilitatea amendării contestatorului pentru netrimiterea documentelor 
justificative şi a contestaţiei către debitor, creditorul contestat, practicianul în 
insolvenţă și administratorul special (art. 111 alin. (4);  
h. constatarea decăderii din dreptul de a depune întâmpinare pentru situaţia în care 
aceasta nu a fost comunicată creditorului contestator, administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar și debitorului (art. 111 alin. (5);  
i. verificarea condiţiilor și judecarea litigiilor în legătură cu sumele aflate în conturi 
escrow (art. 75 alin. (7);  
j. soluţionarea cererilor de reziliere pentru culpa contractuală a debitorului, născută 
ulterior menţinerii contractului (art. 123 alin. (3);  
k. judecarea acţiunilor în despăgubiri în cazul denunţării contractelor de către 
practicianul în insolvenţă (art. 123 alin. (4);  
l. judecarea cererii de trecere la faliment, oricând în timpul executării planului de 
reorganizare sau chiar după îndeplinirea obligaţiilor asumate în plan, din partea unui 
creditor deţinând creanţe curente, certe, lichide și exigibile, mai vechi de 60 de zile și 
peste valoarea prag (art. 143 alin. (3);  
m. judecarea acţiunii în răspunderea administratorului special (art. 84 alin. (2), etc. 
 Cu caracter de noutate este reglementată ipoteza desemnării practicianului în 
insolvenţă în situația în care există un concurs de cereri de deschidere a procedurii 
insolvenţei debitorului şi de cereri privind desemnarea practicianului în insolvenţă.  
 Deși se soluționează cererea debitorului în procedură necontencioasă, 
judecătorul-sindic va desemna administratorul/lichidatorul judiciar provizoriu cu 
aplicarea art. 45 lit. d), dând prevalență cererii creditorului în cazul în care atât 
debitorul, cât și creditorul/creditorii au solicitat desemnarea câte unui administrator 
judiciar/lichidator judiciar.  
 “Dispozițiile art. 66 alin. (6) și alin. (7) au ca obiect reglementarea modalităților 
procedurale în care se constituie dosarul în ipoteza unor cereri multiple. Ele au ca scop 
reglementarea modului în care se desemnează administratorul judiciar provizoriu și 
este greșit să li se atribuie această funcție, în detrimentul unor norme exprese care au 
ca scop declarat să tranșeze problema concursului dintre cererea creditorului și 
cererea debitorului, dând eficiență, exclusiv sub aspectul desemnării 
administratorului judiciar, cererii creditorului. O interpretare contrară presupune 
inaplicabilitatea textului art. 45 lit.d), or un text  se interpretează în sensul în care 
produce efecte.”73  

De asemenea, în privința criteriilor care pot fi avute în vedere în situația în care 
există mai multe propuneri din partea creditorilor în privința persoanei 
administratorului/lichidatorului judiciar, s-a stabilit că pot fi avute în vedere: (i) 
caracterizarea creanței din perspectiva certitudinii, cuantumului și rangului de 
preferință, apreciindu-se că, având în vedere drepturile recunoscute creditorului 
majoritar în etapele ulterioare ale procedurii, pentru a evita schimbarea ulterioară a 
praticianului în insolvență, ar fi de dorit să se acorde acestui creditor, încă din etapa 
incipientă a procedurii, posibilitatea de a alege administratorul/lichidatorul; (ii) 
inexistența unor sancțiuni aplicate practicianului în insolvență în alte proceduri; (iii) 

                                                           
73Minuta înta ̂lnirii reprezentant ̧ilor Consiliului Superior al Magistraturii cu pres ̧edint ̧ii sect ̧iilor 
specializate (foste comerciale) de la nivelul curților de apel, în materia litigiilor cu profesioniști și 
insolvenței, Craiova, 27-28 aprilie 2014, pagina 37; http://www.inm-
lex.ro/fisiere/d_1164/Intalnirea%20presedintilor%20sectiilor%20specializate%20(foste%20comercial
e)%20Craiova,%2027-28%20%20aprilie%202015.pdf. 
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valorificarea portofoliului practicianului în insolvență, a cărui depunere este 
obligatorie și în procedura actuală74.  

 Jurisprudenţă 

 Având în vedere că obiectul cererii de chemare în judecată îl constituie anularea 
unei decizii luate de consiliul judeţean, ca autoritate publică, competenţa de 
soluţionare a unei asemenea cereri revine instanţei de contencios administrativ. Astfel, 
împrejurarea că actul administrativ a cărui anulare se solicită a fost emis în vederea 
încetării unor contracte de concesiune, în care parte este debitorul intrat în procedura 
insolvenţei, nu atrage competenţa judecătorului-sindic în soluţionarea acestei cereri, 
deoarece atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la procesele şi cererile de natură 
judiciară aferente procedurii insolvenţei. (Curtea de Apel Constanţa, Secţia 
comercială, maritimă şi fluvială, Decizia civilă nr. 575/COM/2007) 
 
 Nu este în atributul judecătorului-sindic să verifice cum este organizată 
conducerea debitoarei falite pe perioada desfăşurării procedurii falimentului, aceasta 
fiind o atribuţie managerială, exclusă din atribuţiile judecătorului-sindic. De 
asemenea, în privinţa vânzărilor de bunuri din averea debitorului efectuate de 
lichidatorul judiciar, judecătorul-sindic nu se poate pronunţa asupra legalităţii sau 
nelegalităţii acestora, decât dacă este sesizat în acest sens de către participanţii la 
procedura insolvenţei. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială, Decizia 
civilă nr. 333/19.03.2007) 
 
 Acţiunile care vizează recuperarea creanţelor de către debitor de la debitorii săi 
nu vor fi soluţionate de către judecătorul-sindic, ci, urmând normele generale de 
competenţă materială şi teritorială, ele vor reveni în competenţa judecătoriilor sau a 
tribunalelor, după caz. (Curtea de Apel Cluj, Decizia civilă nr. 
2037/16.05.2011). 
 
 Nu există niciun text de lege care să prevadă inadmisibilitatea unei cereri de 
intervenţie accesorie formulate într-un dosar asociat, cu caracter contencios, în 
procedura insolvenţei. Sub acest aspect, nu există incompatibilitate între dispoziţiile 
legii generale, care este Codul de procedură civilă, cu cele ale legii speciale, Legea 
insolvenţei. 
 Dispoziţiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 nu interzic formularea unor 
cereri de intervenţie în procedura insolvenţei, cu atât mai puţin a unei cereri de 
intervenţie accesorii, prin care intervenientul accesoriu nu tinde la valorificarea unei 
pretenţii proprii, ci sprijină numai apărarea uneia din părţi. 
 Cererea de intervenţie accesorie nu contravine scopului legii insolvenţei, 
întrucât printr-o astfel de cerere intervenientul accesoriu nu invocă un drept propriu 
pe care sa îl urmărească pe cale judiciară, ci urmăreşte, prin apărările pe care le face, 
ca instanţa să pronunţe o hotărâre în favoarea părţii pentru care a intervenit. 
(Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a Civilă, Decizia civilă nr. 
959/21.11.2014)  

                                                           
74 Minuta întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii și ai Ministerului Justiției cu 
președinții secțiilor specializate din cadrul curților de apel și ai tribunalelor specializate, Târgu Mureș, 
22 mai 2014, p.10; 

http://www.inmlex.ro/fisiere/d_599/Minuta%20intalnire%20%20practica%20neunitara%20in%20
materia%20litigiilor%20cu%20profesionisti%20si%20insolventa,%20Tg%20Mures,%2022%20mai%
202014.pdf. 
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 Judecătorul-sindic nu va putea analiza oportunitatea votului exprimat de către 
contestatoare în adunarea creditorilor pentru a-i da o altă valenţă, după cum solicită 
aceasta. (Curtea de Apel Cluj, Decizia civilă nr. 5437/23.06.2013) 
 
 Judecătorul-sindic nu este obligat să desemneze practicianul în insolvenţă 
solicitat de creditorul fiscal, prin cererea de deschidere, dacă la dosarul cauzei nu se 
află oferta de servicii a acestuia, atestatul şi asigurarea de răspundere profesională. 
(Curtea de Apel Galaţi, Decizia nr. 80/10.02.2010). 
 
 Curtea reţine nelegalitatea desemnării administratorului-judiciar având în 
vedere faptul că legea obligă judecătorul-sindic să motiveze desemnarea 
administratorului judiciar, iar în cazul în care creditorul care a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei cere să fie desemnat un anume practician, să procedeze la 
numirea acelui administrator-judiciar. Desemnarea administratorului judiciar s-a 
făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006. (Curtea 
de Apel Ploieşti, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
Decizia nr. 16/12.01.2010) 
 
 În speţă a fost formulată o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei de 
către debitor care a solicitat numirea în calitate de lichidator a cabinetului individual 
de insolvenţă [...] şi o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei de către 
creditoarea DGFP Constanţa, înregistrată cu nr.[...], prin care s-a solicitat numirea 
în calitate de lichidator a [...]. Cele două dosare au fost conexate prin încheierea din 
21.09.2009. Potrivit art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006, la numirea 
lichidatorului se va ţine seama de cererea creditorului şi apoi de cererea debitorului, 
numai dacă nu există o cerere formulată de creditor. Dacă există mai multe cereri 
formulate de creditori, va avea întâietate cel cu creanţa cea mai mare. În speţă, 
întrucât a fost formulată o cerere de numire lichidator de către DGFP Constanţa, 
aceasta are prioritate faţă de cererea debitorului. (Curtea de Apel Constanţa, 
Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială, Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Decizia civilă nr. 134/COM/28.01.2010)  
 

Faptul că în art. 11 din Legea nr. 85/2006 nu este enumerată expres și atribuția 
judecatorului-sindic de a soluționa cererea întemeiata pe dispozitiile art. 48 din lege 
nu este de natură să conducă la concluzia că această cerere nu este de competența 
judecătorului-sindic, deoarece, pe de o parte, enumerarea din art. 11 este una 
exemplificativă și nu una limitativă, aspect care rezultă din modalitate de formulare 
a textului legal, iar pe de altă parte, cererea ce formează obiectul cauzei de față este 
o cerere aferentă procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006. (Curtea de Apel 
Bucuresti, Secția a V-a Civila, Decizia civilă nr.822/5.04.2012). 

 
Art. 46 

(1)Hotărârile judecătorului-sindic sunt executorii şi pot fi atacate, separat, numai cu 
apel. 
(2)Dispoziţiile art. 42 alin. (1) din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea 
nu sunt aplicabile judecătorului-sindic care pronunţă succesiv hotărâri în acelaşi dosar, 
cu excepţia situaţiei rejudecării, după anularea hotărârii în apel. 
(3)Hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic vor fi motivate de acesta în termen de 
20 de zile de la data pronunţării hotărârii. 
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 Comentariu 
 
 În dreptul comun, potrivit art. 41 alin. (1) din Codul de procedură civilă, 
judecătorul care a pronunţat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a 
soluţionat cauza, nu poate judeca aceeaşi pricină în apel, recurs, contestaţie în anulare 
sau revizuire şi nici după trimiterea spre rejudecare.  
 În materia insolvenţei însă, având în vedere specificul acesteia, prin art. 46 alin. 
(2) s-a stabilit că dispoziţiile din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea 
nu sunt aplicabile judecătorului-sindic care pronunţă succesiv hotărâri în acelaşi 
dosar, cu excepţia situaţiei rejudecării, după anularea hotărârii în apel.   

 
SUBSECŢIUNEA 3: § 3. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor 

 
Art. 47 

(1)Adunarea creditorilor va fi convocată şi prezidată de administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar, dacă prezenta lege sau judecătorul-sindic nu dispune 
altfel. Secretariatul şedinţelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar. 
(2)Creditorii cunoscuţi vor fi convocaţi de administratorul judiciar sau de lichidatorul 
judiciar în cazurile prevăzute expres de prezenta lege şi ori de câte ori este necesar. 
(3)Adunarea creditorilor va putea fi convocată şi de comitetul creditorilor sau de către 
creditorii deţinând creanţe în valoare de cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor 
cu drept de vot. În această situaţie, dacă administratorul judiciar sau lichidatorul 
judiciar refuză să prezideze adunarea creditorilor ori nu se prezintă la data şi locul 
convocării, aceasta va fi prezidată de preşedintele comitetului creditorilor ori, în lipsă, 
de creditorul care a cerut convocarea, reprezentaţi sau asistaţi de un avocat ori de un 
consilier juridic. În acest caz, convocarea şi orice alte documente şi informaţii aferente 
acesteia vor fi comunicate de urgenţă administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. 
Procesul-verbal întocmit va fi transmis spre publicare în BPI în termen de 3 zile de către 
persoana care a prezidat adunarea. 
 
 Comentariu 
 
 Adunarea creditorilor în procedura insolvenţei este adunarea constituită din 
totalitatea creditorilor îndreptățiți să participe la procedură. Legea nu a reglementat 
atribuţiile adunării creditorilor similar celor ale judecătorului-sindic (art. 45), ale 
administratorului judiciar (art. 58) ori ale lichidatorului judiciar (art. 64), dar în 
cuprinsul ei pot fi identificate ca fiind atribuţii ale adunării creditorilor: 
a. desemnarea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar definitiv; 
b. analizarea activităţii administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, după 
caz, exercitată în îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
c. analizarea situaţiei debitorului; 
d. alegerea comitetului creditorilor; 
e. votarea planului de reorganizare; 
f. aprobarea raportului privind propunerea administratorului judiciar de intrare în 
faliment; 
g. exercitarea atribuţiilor stabilite pe seama comitetului creditorilor atunci când, din 
cauza numărului mic de creditori, constituirea comitetului nu este posibilă; 
h. aprobarea metodelor de vânzare a bunurilor din averea debitorului, etc. 

Aşadar, pentru a evidenţia rolul major deţinut în procedura insolvenţei, 
creditorii, în vederea unei bune administrări a procedurii, pot fi convocaţi ori de câte 
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ori este necesar, practicianul în insolvenţă având astfel posibilitatea unei reale 
consultări cu principalii beneficiari ai procedurii. 
 O altă modalitate de convocare a adunării creditorilor este cea efectuată de 
către comitetul creditorilor sau de către creditorii care deţin cel puţin 30% din 
valoarea totală a creanţelor cu drept de vot.  
 Întrucât Legea nr. 85/2006 nu cuprindea dispoziţii care să reglementeze 
situaţia în care practicianul în insolvenţă refuză să prezideze şedinţa adunării 
creditorilor, noua lege a prevăzut că aceste adunări, convocate de comitetul 
creditorilor sau de creditorii care deţin cel puţin 30% din creanţele cu drept de vot, vor 
fi prezidate, dacă practicianul în insolvenţă refuză sau nu se prezintă la data şi locul 
stabilit pentru adunare, de către preşedintele comitetului creditorilor sau, în absenţa 
acestuia, de creditorul care a cerut convocarea, reprezentați sau asistați de către un 
avocat sau de un consilier juridic. 

 Jurisprudență 
 
 Nu există nicio dispoziție din legea insolvenței care să cenzureze și, cu atât mai 
puțin, să interzică creditorilor, chiar afiliați, să își exercite drepturile care le sunt 
conferite de lege. Legea nr. 85/2006 conține numai două prevederi care limitează 
dreptul de vot al creditorilor, respectiv art. 17 alin. (5) și art. 100 alin. (5). Or, în speță, 
nu ne aflăm în niciuna dintre cele două situații reglementate de textele menționate, 
acestea neputându-se aplica prin analogie deciziilor adoptate de adunarea 
creditorilor, modul de desfășurare al ședințelor adunării fiind reglementat exclusiv de 
art. 15 din Legea nr. 85/2006. (Tribunalul București, Secția a VII-a 
Comercială, Sentința comercială nr. 9370/07.12.2011). 
 

Art. 48 
(1)Convocarea creditorilor se realizează prin publicare în BPI cu cel puţin 5 zile anterior 
ţinerii şedinţei şi trebuie să cuprindă ordinea de zi a acesteia. Convocatorul se depune la 
BPI cu 3 zile înaintea datei la care trebuie efectuată publicarea. 
(2)Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu excepţia 
cazului în care la şedinţă participă titularii tuturor creanţelor şi aceştia sunt de acord cu 
introducerea chestiunii respective pe ordinea de zi a şedinţei. 
(3)Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială 
autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie 
semnată de conducătorul unităţii. 
(4)Dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin 
corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul 
în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică 
extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua 
şi la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului 
judiciar. 
(5)La şedinţele adunării creditorilor, salariaţii debitorului vor putea fi reprezentaţi de 
un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creanţelor 
reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti ce li se cuvin. 
(6)Deliberările şi hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal, 
care va fi semnat de preşedintele şedinţei, membrii comitetului creditorilor, precum şi 
de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, după caz. Procesul-verbal va fi 
depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, la dosarul cauzei şi 
trimis spre publicare în BPI, în termen de două zile lucrătoare de la data adunării 
creditorilor. 
(7)Hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de judecătorul-sindic pentru 
nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi 
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au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea 
creditorilor care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor sau ale căror voturi 
nu au fost consemnate în procesul-verbal întocmit. Hotărârea, cu excepţia celei prin care 
a fost desemnat, poate fi atacată, pentru motive de nelegalitate, şi de administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar. 
(8)Cererea prevăzută la alin. (7) va fi depusă la dosarul cauzei, inclusiv în format 
electronic, în termen de 5 zile de la data publicării în BPI a procesului-verbal al adunării 
creditorilor şi va fi soluţionată în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus 
cererea, a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi a creditorilor. Citarea 
părţilor şi comunicarea actelor către aceştia se fac prin BPI. 
 
 Comentariu 
 
 Pentru a asigura creditorilor posibilitatea reală de a afla, într-un termen 
rezonabil, care sunt problemele cu privire la care sunt chemaţi să decidă, care este 
locul şi momentul stabilit în acest sens, convocarea creditorilor se realizează prin BPI 
cu cel puţin 5 zile anterior ţinerii şedinţei şi trebuie să cuprindă ordinea de zi a acesteia.  
 Adunarea creditorilor este chemată să decidă, informată fiind în condiţiile legii 
şi într-un termen predeterminat, asupra chestiunilor înscrise pe ordinea de zi, 
comunicată în prealabil.  
 Legea nr. 85/2014 a modificat momentul obiectiv de la care se calculează 
termenul de atacare a hotărârilor adunării creditorilor, şi anume de la publicarea 
acestora în extras în BPI, pentru a se asigura cunoașterea efectivă a conținutului 
actului procedural.  
 Reprezentarea în adunarea creditorilor este posibilă prin împuterniciţi cu 
procură specială autentică, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu delegaţie semnată 
de către conducătorul unităţii, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane 
juridice. Scopul acestei reglementări este de a impune ca acest înscris acordat 
mandatarului să cuprindă problemele asupra cărora mandatarii pot să se pronunţe, 
astfel încât limitele mandatului de reprezentare să fie clare şi neechivoce. 
 Spre deosebire de ceilalți creditori persoane fizice şi creditorii persoane juridice 
sau instituţii bugetare, salariaţii debitorului vor putea fi reprezentaţi în adunarea 
creditorilor doar de un singur delegat desemnat din rândul acestora, care va vota 
pentru întreaga valoare a creanţelor ce reprezintă salariile sau alte drepturi băneşti 
care li se cuvin acestora. 
 Potrivit art. 48 alin. (4), în principiu, dacă legea nu interzice în mod expres ca 
pentru o anumită şedinţă sau problemă supusă dezbaterii să nu fie posibil votul prin 
corespondenţă, acesta este permis. În situaţiile în care votul creditorilor este exprimat 
prin corespondenţă, acesta este luat în calcul atât pentru stabilirea cvorumului de 
prezenţă, cât şi pentru stabilirea cvorumului de vot. 
 Deliberările şi hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces 
verbal întocmit de către practicianul în insolvenţă, care, potrivit legii, trebuie să 
asigure secretariatul şedinţelor. Procesul-verbal va fi semnat de preşedintele şedinţei, 
membrii comitetului creditorilor, precum şi de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, după caz. 
 Hotărârile adunării creditorilor pot fi desfiinţate de către judecătorul-sindic 
doar pentru motive de nelegalitate, în condiţiile art. 48 alin. (7). Anularea unei 
hotărâri a adunării creditorilor poate fi solicitată judecătorului-sindic de către 
creditorii care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se 
consemneze aceasta în procesul verbal al adunării sau la cererea creditorilor care au 
lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor sau, cu caracter de noutate, ale căror 
voturi nu au fost consemnate în procesul verbal.  
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 Legiuitorul a recunoscut şi administratorului judiciar sau lichidatorului 
judiciar, după caz, dreptul de a contesta hotărârile adunării creditorilor pentru 
nelegalitate, cu excepţia hotărârii prin care acesta a fost desemnat. Aceasta înseamnă 
că practicianul în insolvenţă poate contesta, de pildă, pe de o parte, hotărârea 
adunării creditorilor prin care a fost înlocuit sau prin care nu a fost confirmat sau, pe 
de alta parte, hotarari ale adunării creditorilor prin care se decid aspecte care exced 
sferei sale de atribuții sau contrar dispozițiilor legale. Prevederea este utilă pentru că 
permite practicianului în insolvență să supună controlului de legalitate al 
judecătorului-sindic hotărâri ale creditorilor pe care le consideră nelegale, dar pe care, 
în lipsa unei căi de atac, ar fi fost ținut să le pună în executare.  

 Jurisprudenţă 
 
 Orice hotărâre adoptată de adunarea creditorilor asupra unei chestiuni 
necuprinse în ordinea de zi a convocatorului de şedinţă este nulă. Hotărârea astfel 
adoptată poate fi desfiinţată de judecătorul-sindic pentru acest motiv de nelegalitate. 

În situaţia în care pe ordinea de zi a convocatorului şedinţei adunării 
creditorilor este trecută, printre altele, confirmarea comitetului creditorilor, iar din 
procesul-verbal al adunării rezultă că s-a procedat la alegerea unui nou comitet, 
hotărârea luată cu nerespectarea ordinii de zi trecute în convocator este nulă. (Curtea 
de Apel Craiova, Secţia comercială, Decizia nr. 486/2008) 

 
 Judecătorul-sindic nu poate fi chemat ca în această procedură să analizeze 
oportunitatea votului exprimat de către creditori referitor la problemele înscrise în 
ordinea de zi comunicată, iar, ca urmare a acestei analize, să dea o altă eficienţă 
votului exprimat de către adunarea creditorilor şi menţionat în procesul verbal. 
(Curtea de Apel Cluj, Decizia civilă nr. 5437/23.06.203). 
 
 Nu este în atribuţiile judecătorului-sindic de a se pronunţa din oficiu asupra 
legalităţii sau nelegalităţii adunărilor creditorilor, fără a fi sesizat legal în legătură cu 
aceste aspecte. (Curtea de Apel Timişoara, Decizia civilă nr. 333/19.03.2007).  
 
 Judecătorul-sindic poate desfiinţa hotărârea adunării creditorilor numai 
pentru motive de nelegalitate, verificarea oportunităţii hotărârilor luate în cadrul 
acestei adunări neintrând în cadrul atribuţiilor instanţei. (Curtea de Apel 
Constanţa, Secţia comercială, maritimă şi fluvială, Decizia civilă nr. 963 
/2007). 
 
 În cadrul acţiunii în anulare pot fi invocate doar motive de nelegalitate ale 
hotărârilor adunării creditorilor determinate de nerespectarea dispoziţiilor legale 
privind convocarea adunării, cvorumul de prezenţă sau cel de vot etc., nefiind permis 
a contesta aceste hotărâri pentru a repune în discuţie modalitatea de derulare a 
întregii proceduri de insolvenţă. (Curtea de Apel Cluj, Decizia nr. 
3265/18.03.2013). 
 
 Art. 14 din Legea nr. 85/2006 cuprinde o dispoziţie imperativă şi 
necondiţionată, în sensul că orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în 
convocare este nulă, cu excepţia cazului în care la şedinţă participă titularii tuturor 
creanţelor. Incidenţa acestui text de lege nu poate fi apreciată de instanţa de 
judecată, în funcţie de existența sau nu a unui prejudiciu aferent unui creditor, şi 
cauzat de existența unor deliberări asupra unor chestiuni necuprinse în convocare. 
(Curtea de Apel Oradea, Decizia nr. 328/04. 11. 2014). 
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În ce privește nulitatea deciziei adunării creditorilor, adoptată în data de 
03.02.2010, ca urmare a conflictului de interese în care se afla creditoarea majoritară 
M.M, Curtea reține prevederile art. 17 alin. (5) din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora 
"dacă un membru al comitetului creditorilor se află, datorită interesului propriu, în 
conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanți la procedură, 
acesta se va abtine de la vot." 

Astfel, cum în mod corect a reținut tribunalul, prin judecatorul-sindic, abținerea 
de la vot în cazul conflictului de interese reprezintă o limitare a drepturilor 
creditorilor, fiind o excepție, care este de strictă interpretare, neputând fi extinsă în 
alte situații decât cele strict și limitativ prevăzute de lege, în spetă, la votul exprimat în 
adunarea creditorilor. 

Legea nu prevede o excepție cu privire la votul dat în adunarea creditorilor, 
astfel că nici judecătorul-sindic nu poate restrânge dreptul unui creditor fără sa existe 
un temei legal în acest sens. (Curtea de Apel Bucuresti, Secția a VI-a civilă, 
Decizia civilă nr.143 /20.01.2012) 

 
Potrivit art. 17 alin. (5) din Legea nr.85/2006, daca un membru al comitetului 

creditorilor se află, datorită interesului propriu, în conflict de interese cu interesul 
concursual al creditorilor participanți la procedură, acesta se va abține de la vot. 
Abținerea de la vot în cazul conflictului de interese reprezintă o limitare a drepturilor 
creditorilor, fiind o excepție, care este de strictă interpretare, neputând fi extinsă în 
alte situații decât cele strict și limitativ prevăzute de lege, în speță, la votul exprimat în 
adunarea creditorilor. (Curtea de Apel Bucuresti, Secția a VI-a civila, Decizia 
civila nr.143/ 20.01.2012) 
 

Art. 49 
(1)Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele adunării 
creditorilor au loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea 
totală a creanţelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunării 
creditorilor se adoptă cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majorităţii, prin 
valoare, a creanţelor prezente cu drept de vot. Votul condiţionat este considerat vot 
negativ. Sunt consideraţi prezenţi şi creditorii care au votat valabil prin corespondenţă. 

(2)Calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. (1) împotriva averii debitorului 
se va determina prin raportare la: 
a)ulterior publicării în BPI a tabelului preliminar şi până la publicarea în BPI a tabelului 
definitiv, valoarea creanţelor verificate şi acceptate de administratorul judiciar, astfel 
cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar; 
b)ulterior publicării în BPI a tabelului definitiv şi până la confirmarea unui plan de 
reorganizare sau, în cazul neconfirmării planului, până la publicarea tabelului definitiv 
consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv; 
c)ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la deschiderea procedurii de 
faliment, potrivit cuantumului cuprins în programul de plăţi, modificat în urma stingerii 
creanţelor achitate în plan; 
d)după deschiderea procedurii de faliment până la publicarea tabelului definitiv 
consolidat, astfel cum reiese din tabelul definitiv aşa cum acesta a fost modificat în urma 
stingerii creanţelor; 
e)ulterior publicării în BPI a tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din 
cuprinsul acestuia. 
(3)În cazul în care, ulterior adoptării hotărârii adunării creditorilor, se constată, prin 
hotărâre definitivă, că votul a fost viciat prin introducerea sau eliminarea unei creanţe 
pentru care titularul acesteia solicitase înscrierea în tabelul de creanţe şi dacă votul astfel 
viciat ar fi putut conduce la adoptarea unei alte hotărâri, adunarea creditorilor se 
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reconvoacă cu aceeaşi ordine de zi. În cazul în care noua hotărâre a adunării creditorilor 
este diferită faţă de cea iniţială, judecătorul-sindic poate decide desfiinţarea în tot ori în 
parte a actelor sau operaţiunilor încheiate în temeiul hotărârii iniţiale. 
(4)În cazurile privind creditorii ale căror creanţe au fost stinse total sau parţial se va 
proceda la o modificare corespunzătoare a tabelului de creanţe, după caz. Odată cu 
convocatorul adunării creditorilor se va publica şi tabelul de creditori actualizat cu 
sumele stinse în timpul procedurii. Odată cu contestarea procesului-verbal al adunării, 
creditorii vor putea contesta în aceleaşi termene şi condiţii şi tabelul astfel publicat 
 Comentariu 
 
 Prevederile alin. (2) al art. 49 au fost redactate cu luarea în considerare a 
principiului transparenței procedurale, stabilind drept criteriu obiectiv de raportare 
publicarea în BPI a tabelului de creanțe, iar nu afișarea acestuia.  

Astfel, de la publicarea în BPI a tabelului preliminar de creanţe, creditorii 
înscrişi în tabelul preliminar pot participa la adunarea creditorilor; dreptul de a 
participa la adunările creditorilor după publicarea tabelului preliminar fiind supus 
condiţiei definitivării tabelului creanţelor.  
 Pentru a înlătura neajunsurile evidenţiate de aplicarea Legii nr. 85/2006, prin 
art. 49 alin. (2) lit. d), Legea nr. 85/2014 stabilește un nou criteriu de raportare la 
etapa procedurală de referință, și anume perioada ulterioară deschiderii procedurii 
de faliment, până la publicarea tabelului definitiv consolidat.  
 Hotărârile adunării creditorilor sunt valabile dacă, pentru adoptarea acestora, 
au fost respectate toate condiţiile de fond şi de formă impuse de lege. Pentru adoptarea 
valabilă a unei hotărâri este necesar ca la şedinţa convocată în acest sens să participe 
creditorii cu drept de vot, în limita minimă prevăzută de lege, hotărârea să fie 
adoptată cu cvorumul impus de legiuitor, iar deliberările să vizeze chestiunile cuprinse 
în convocatorul comunicat creditorilor. 
 Pentru valabilitatea hotărârii adunării creditorilor este necesară întrunirea 
unei duble condiţii: un cvorum de prezenţă, ce presupune prezenţa titularilor de 
creanţe care însumează cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot 
asupra averii debitorului, şi un cvorum de vot, care vizează respectarea principiului 
majorităţii prin valoare a creanţelor prezente, direct sau prin reprezentant, cu drept 
de vot, fiind consideraţi prezenţi şi creditorii care au votat prin corespondenţă. 
 Pentru a nu exista divergenţe în aprecierea votului acordat condiţionat de 
îndeplinirea unor condiţii, legea prevede că votul condiţionat este considerat un vot 
negativ şi va fi apreciat ca atare. 
 Cu caracter de noutate, în cadrul art. 49 alin. (3) se prevede posibilitatea 
desființării unor acte sau operațiuni care au fost realizate în temeiul unei decizii a 
adunării creditorilor bazate pe votul determinant al unui creditor a cărui creanță a 
fost modificată în căile de atac. Desfințarea nu este automată, textul normativ 
utilizând termenul ”poate decide”, astfel încât la analiza unei astfel de soluții judiciare 
se vor avea în vedere (i) caracterul determinant al votului respectivului creditor în 
precedenta adunare, (ii) rezultatul reconvocării respectivei adunări de creditori, 
precum și (iii) aprecierea modului în care soluția desființării ar avea impact în 
stabilitatea circuitului juridic. De asemenea, măsura desființării poate fi una totală, în 
privința actului sau a operațiunii în întregime, sau parțială.   
 În cazul în care noua hotărâre a adunării creditorilor este diferită faţă de cea 
iniţială, judecătorul-sindic poate decide desfiinţarea în tot ori în parte a actelor sau 
operaţiunilor încheiate în temeiul hotărârii iniţiale. Astfel, este posibilă salvgardarea 
scopului procedurii acolo unde desfiinţarea actelor sau a operaţiunilor viciate ar 
aduce un prejudiciu mai mare decât chiar menţinerea lor. De exemplu, desfiinţarea 
unui contract de vânzare a unui imobil încheiat pentru un preţ net superior într-o 
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perioadă în care preţurile erau substanţial mai mari, ar aduce prejudicii 
incomensurabil mai mari decât menţinerea acestuia, cunoscut fiind caracterul viciat 
al hotărârii prin care s-a hotărât asupra convenţiei. 
 Tot cu caracter de noutate sunt şi prevederile art. 49 alin. (4), care 
reglementează modalitatea de actualizare a tabelelor de creanţe, în scopul asigurării 
unui vot real, corespunzător întinderii creanței deținute la momentul de raportare. 
Astfel, pentru ipoteza în care unele creanţe au fost stinse total sau parţial, practicianul 
în insolvenţă va modifica în mod corespunzător şi tabelul de creanţe până la momentul 
întocmirii convocatorului, astfel încât, odată cu convocatorul adunări creditorilor, să 
fie publicat în BPI şi tabelul actualizat. De asemenea, se acordă și posibilitatea atacării 
unui astfel de tabel, pentru a se asigura dreptul la apărare al creditorului. 
 
  Jurisprudenţă 

 Un vot condiționat în adunarea creditorilor (spre exemplu, onorariul 
practicianului în insolvenţă să nu depăşească distribuirea efectuată către creditorii 
bugetari) este unul negativ şi, prin urmare, la votul creditorilor o astfel de propunere 
de onorariu nu ar fi întrunit cvorumul de vot pentru a fi adoptată. (Curtea de Apel 
Cluj, Decizia civilă nr. 6913/22.09.2014). 
 
 În cazul în cae lichidatorul provizoriu nu ia în considerare, la calculul voturilor, 
cuantumul total al creanţelor deţinute de fiecare creditor, în raport cu etapa 
procedurală în care a avut loc adunarea generală, lucrările acesteia, respectiv 
procesul-verbal privind desfăşurarea ei, sunt lovite de nulitate, impunându-se să fie 
refăcute cu respectarea cerinţelor legii. (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia 
comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 1230/6.11. 
2007). 

Art. 50 
(1)Judecătorul-sindic poate desemna, în raport cu numărul creditorilor, un comitet 
format din 3 sau 5 creditori, dintre cei cu drept de vot, cu creanţele beneficiind de cauze 
de preferinţă, creanţele bugetare şi chirografare cele mai mari, prin valoare. Dacă, din 
cauza numărului mic de creditori, judecătorul-sindic nu consideră necesară constituirea 
unui comitet al creditorilor, atribuţiile comitetului vor fi exercitate de adunarea 
creditorilor. 
(2)Desemnarea se va face, prin încheiere, după întocmirea tabelului preliminar de 
creanţe. 
(3)Pentru necesităţile procedurii, judecătorul-sindic va desemna, pe baza propunerii 
creditorilor, un preşedinte al comitetului creditorilor. Comitetul creditorilor va fi citat 
în persoana preşedintelui astfel desemnat, iar în lipsă, prin oricare dintre membrii 
comitetului creditorilor. 
(4)În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia vor putea alege un comitet 
format din 3 sau 5 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei 
deţinând creanţe ce beneficiază de cauze de preferinţă, creanţe bugetare şi creanţe 
chirografare, cele mai mari în ordinea valorii şi care se oferă voluntar, selecţia fiind 
efectuată prin întrunirea acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de 
vot din valoarea creanţelor prezente. Comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul 
desemnat anterior de judecătorul-sindic. 
(5)Dacă nu se va obţine majoritatea necesară, se va menţine comitetul desemnat 
anterior de judecătorul-sindic. La propunerea administratorului judiciar/lichidatorului 
judiciar sau a celorlalţi membri ai comitetului creditorilor, judecătorul-sindic va 
consemna, prin încheiere, modificarea componenţei acestuia, astfel încât criteriile 
prevăzute la alin. (4) să fie respectate în toate fazele procedurii. 
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(6)În cursul derulării procedurii, judecătorul-sindic va putea cere asistenţa comitetului 
creditorilor sau a unui delegat al acestuia. 
 
 
 
 
 Comentariu 
 
 Desemnarea comitetului creditorilor lăsată la îndemâna judecătorului-sindic 
(„poate”) este o desemnare provizorie şi are loc doar dacă este justificată de numărul 
mare al creditorilor; când există un număr mic de creditori, nu este necesar să se 
procedeze la o astfel de desemnare, iar atribuţiile comitetului urmează să fie exercitate 
de către adunarea creditorilor. Legea nr. 85/2014 a eliminat caracterul limitat al 
atribuțiilor comitetului pe care le putea exercita adunarea creditorilor, și anume 
negocierea desemnării unui practician în insolvență și introducerea acțiunilor în 
anularea actelor frauduloase. 
 Ulterior desemnării provizorii a comitetului de către judecătorul-sindic, 
creditorii, în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, se va putea alege un comitet 
format din 3 sau 5 creditori, dispoziţiile art. 50 alin. (4)  stabilind regulile acestei 
desemnări. Comitetul va include creditorii cu drept de vot, dintre primii 20 de 
creditori, în ordinea valorii şi care se oferă voluntar, care deţin creanţe cu drept de 
vot, cele care beneficiază de un drept de preferinţă, creanţe bugetare şi creanţe 
chirografare. Noua redactare a alin. (4) al art. 50 stabilește un dublaj între (i) 
necesitatea întrunirii acestor criterii, considerate cumulative, și (ii) acceptarea 
componenței creditorilor, astfel selectați, pe principiul majorității voturilor în 
adunarea creditorilor.  
 Acest nou comitet al creditorilor, desemnat de către adunarea creditorilor în 
prima sa şedinţă, va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. Este 
posibil însă ca în adunarea creditorilor să nu fie votat un nou comitet al creditorilor, 
iar în această ipoteză, în care nu se obţine majoritatea cerută de lege, se va menţine 
comitetul desemnat iniţial de către judecătorul-sindic. 

 Jurisprudenţă 

 Legea stabilește condiția ca membrii comitetului creditorilor să facă parte 
dintre primii 20 de creditori, în ordinea valorii. Verificând conținutul tabelului 
preliminar, instanța constată că toți cei trei membri ai comitetului creditorilor 
desemnați în adunare sunt între primii 20 de creditori, în ordinea valorii. Astfel, legea 
prevede strict cerința ca membrii comitetului să fie desemnați dintre primii 20 de 
creditori, și nicidecum să fie primii 3 sau primii 5 creditori în ordinea valorii 
creanțelor. De altfel, dacă legiuitorul ar fi înțeles să stabilească o astfel de cerință, 
componența comitetului s-ar fi determinat prin lege, fără posibilitatea adunării 
creditorilor de a opta între creditorii care s-au oferit voluntar dintre primii 20. 
(Curtea de Apel Craiova, Secția a II-a Civilă, Decizia nr. 199/05.03.2013) 
 

Dispoziția legală impune doar condiția ca la alegere să participe creditori din 
primii 20, în ordinea valorii, care s-au oferit voluntar, însă dintre aceștia pot fi aleși 
oricare. În acest sens este interpretarea sistematică și gramaticală a art. 16 din lege, 
precum și art. 16 alin. (5) care reglementează situația în care nu se poate obține 
majoritatea necesară. (Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, Sentința nr. 578/F/03.04.2012). 

Art. 51 
(1)Comitetul creditorilor are următoarele atribuţii: 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.H
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.H


76 
 

a)să analizeze situaţia debitorului şi să facă recomandări adunării creditorilor cu privire 
la continuarea activităţii debitorului şi la planurile de reorganizare propuse; 
b)să negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul judiciar care doreşte să fie 
desemnat de către creditori în dosar condiţiile numirii; 
c)să ia cunoştinţă de rapoartele întocmite de administratorul judiciar sau de lichidatorul 
judiciar, să le analizeze şi, dacă este cazul, să formuleze contestaţii la acestea; 
d)să întocmească rapoarte, pe care să le prezinte adunării creditorilor, privind măsurile 
luate de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar şi efectele acestora şi să 
propună, motivat, şi alte măsuri; 
e)să solicite ridicarea dreptului de administrare al debitorului; 
f)să introducă acţiuni pentru anularea unor acte sau operaţiuni frauduloase, făcute de 
debitor în dauna creditorilor, potrivit prevederilor art. 117 alin. (1), atunci când astfel de 
acţiuni nu au fost introduse de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar. 
(2)Comitetul creditorilor se întruneşte ori de câte ori este necesar, la cererea 
administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, după caz, ori la cererea oricărui 
membru al comitetului creditorilor. Comunicarea şi votul se vor putea efectua prin orice 
mijloc care asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia. 
(3)Deliberările comitetului creditorilor vor avea loc în prezenţa administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar şi vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va reţine 
pe scurt conţinutul deliberărilor, precum şi hotărârile luate. 
(4)Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului 
de membri ai acestuia. 
(5)Dacă un membru al comitetului creditorilor se află, din cauza interesului propriu, în 
conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură, 
acesta se va abţine de la vot, sub sancţiunea anulării deciziei comitetului creditorilor, 
dacă fără votul său nu s-ar fi întrunit majoritatea cerută. În astfel de cazuri, anularea 
deciziei nu exclude răspunderea creditorului demonstrat a se fi aflat în conflict de 
interese, pentru prejudiciile create averii debitorului printr-o asemenea faptă. 
(6)Împotriva acţiunilor, măsurilor şi deciziilor luate de comitetul creditorilor, orice 
creditor poate formula contestaţie la judecătorul-sindic, în termen de 5 zile de la 
publicarea procesului-verbal al comitetului creditorilor în BPI. 
(7)În cazul în care un membru al comitetului creditorilor votează repetat în situaţie de 
conflict de interese ori în cazul lipsei repetate nejustificate de la şedinţele comitetului 
creditorilor, la cererea oricărui creditor, judecătorul-sindic îl va înlocui pe respectivul 
membru al comitetului creditorilor, în mod provizoriu, urmând ca adunarea creditorilor 
să îl confirme pe cel provizoriu sau să aleagă un alt membru, potrivit criteriilor prevăzute 
la art. 50 alin. (4). 
 
 Comentariu 
 
 Enumerarea atribuțiilor comitetului creditorilor, prevăzută la art. 51 alin. (1), 
nu este exhaustivă. Alături de acestea, în cuprinsul legii se identifică și alte competențe 
cum ar fi, realizarea controlului de oportunitate al deciziilor manageriale ale 
administratorului judiciar sau ale lichidatorului judiciar, după caz și posibilitatea de 
a participa la soluţionarea cererii de înlocuire a administratorului judiciar sau a 
lichidatorului judiciar, după caz, fiind citat în acest scop. 
 Din ansamblul atribuţiilor stabilite de lege în sarcina comitetului creditorilor, 
rezultă că acestea sunt specifice unui organ executiv al adunării creditorilor, care este 
organul colectiv deliberativ. 
 Practicianul în insolvenţă participă şi la şedinţele comitetului creditorilor, însă 
nu are drept de vot pentru adoptarea vreunei decizii, activitatea acestuia limitându-se 
doar la întocmirea procesului-verbal. Acest proces-verbal trebuie să menţioneze pe 



77 
 

scurt conţinutul dezbaterilor care au avut loc între membrii comitetului, dar şi 
hotărârile adoptate. 
 În cadrul şedinţelor comitetului, deciziile se iau cu majoritatea simplă din 
totalul numărului de membri ai acestuia. Ca atare, este de reţinut faptul că, spre 
deosebire de adunarea creditorilor, unde deciziile se iau în raport cu valoarea 
creanţelor, comitetul adoptă hotărâri cu majoritate ca număr75. 
 Deciziile comitetului creditorilor pot fi contestate pentru motive de nelegalitate, 
însă, spre deosebire de soluția prevăzută de Legea nr. 85/2006, noua lege prevede că 
acestea se atacă direct la judecătorul-sindic, iar nu la adunarea creditorilor, termenul 
fiind de 5 zile de la publicarea procesului-verbal al comitetului creditorilor în BPI. Se 
asigură astfel celeritatea procedurii, fiind eliminată o etapă din ciclul contestaţiilor. 
Oricum, şi în vechea procedură ultimul cuvânt îl avea judecătorul-sindic, astfel că 
etapa intermediară a contestaţiei la adunarea creditorilor nu făcea decât să 
tergiverseze soluţionarea definitivă a contestaţiei. 
 Decizia comitetului creditorilor poate fi anulată, cu titlu de sancţiune, pentru 
cazurile în care a fost adoptată cu votul unui membru al comitetului, care se află în 
conflict de interese. Anularea acestei decizii se va dispune doar dacă fără votul acestui 
membru nu s-ar fi întrunit majoritatea cerută pentru adoptarea acelei hotărâri. Per a 
contrario, dacă votul membrului comitetului aflat în conflict de interese nu ar fi putut 
influenţa decizia adoptată, sancţiunea anulării deciziei adoptate nu intervine.  
 Anularea deciziei adoptate poate duce şi la antrenarea răspunderii pentru 
prejudiciile create membrului comitetului creditorilor din pricina căruia a fost 
aplicată sancţiunea. 
 În cazul în care un creditor membru al comitetului creditorilor, în mod repetat, 
votează în situație de conflict de interese, sau, în mod repetat, lipseşte nejustificat de la 
şedinţele comitetului, judecătorul-sindic îl va putea înlocui, în mod provizoriu, cu un 
alt creditor, până la decizia adunării creditorilor, când poate fi confirmat creditorul 
provizoriu sau poate fi desemnat un alt creditor, cu respectarea criteriilor impuse de 
lege pentru desemnarea comitetului. 
  
Jurisprudență 
 
  Dispozițiile art. 17 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 nu restricționează dreptul 
unui creditor de a fi desemnat în comitetul creditorilor, ci are în vedere conflictul de 
interese ivit cu prilejul luării unei decizii de acest comitet. În cazul în care comitetul 
creditorilor, în actuala componență, va adopta o hotărâre de natură a leza interesele 
recurentei sau ale celorlalți creditori, art. 17 alin. (6) din lege conferă creditorului lezat 
dreptul de a o contesta la adunarea creditorilor. Cu acel prilej se va verifica dacă unul 
dintre membrii comitetului creditorilor se află în conflict de interese cu interesul 
concursual al creditorilor participanți la procedură și dacă nu și-a îndeplinit obligația 
de a se abține de la vot. Posibilitatea abținerii de la vot se va aprecia în funcție de 
ordinea de zi a ședinței comitetului. În eventualitatea în care trei dintre cei cinci 
membri ai comitetului creditorilor vor fi în situația de a se abține de la vot, adunarea 
creditorilor poate convoca o ședință pentru a hotărî, eventual, schimbarea acestora cu 
alți creditori (Curtea de Apel Craiova, Secția a II-a Civilă, Decizia nr. 
871/03.09.2012) 
 

SUBSECŢIUNEA 4: § 4. Administratorul special 
 

Art. 52 

                                                           
75 C.B. Nasz, A.O. Stănescu în Tratat practic de insolvențăop.cit., p.  169. 
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După deschiderea procedurii, adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor 
debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special. 
 
 Comentariu 
 
 Instituţia administratorului special a fost reglementată pentru prima dată în 
materia insolvenţei prin Legea nr. 85/2006 şi a înlocuit adunarea generală a 
membrilor sau asociaţilor, respectiv acţionarilor şi a reprezentantului membrilor sau 
asociaţilor/acţionarilor debitorului, persoană juridică. 
 Potrivit art. 5 pct. 4 din Legea nr. 85/2014, administratorul special este 
persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea generală a 
acţionarilor/asociaţilor/membrilor debitorului, împuternicită să le reprezinte 
interesele în procedură şi, atunci când debitorului i se permite să îşi administreze 
activitatea, să efectueze, în numele şi pe contul acestuia, actele de administrare 
necesare. El este un mandatar al acţionarilor/asociaţilor/membrilor, mandatul său 
având un conţinut legal şi unul convenţional. 
 Desemnarea administratorului special are loc după deschiderea procedurii, de 
către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor sau membrilor debitorului, 
costurile aferente fiind în sarcina acestora. 
 În tăcerea legii, administratorul special va fi desemnat de către adunarea 
generală a acţionarilor sau asociaţilor sau membrilor debitorului cu votul majorităţii 
acționarilor asociaților sau membrilor persoanei juridice, prezenţi la şedinţă, această 
desemnare neputând fi legal calificată ca o modificare a actelor constitutive, ca să 
poată atrage un cvorum deliberativ special76. 
 Problema suportării remunerației administratorului special a suscitat 
dezbateri contradictorii în practica judiciară: pe de o parte s-a susținut că este o 
cheltuială a procedurii și deci administratorul special trebuie plătit din averea 
debitorului, pe de altă parte că este o sumă ce trebuie suportată de acționari/asociați, 
deoarece acestora le profită activitatea administratorului special77. 
 Dispozițiile art. 52 din Legea nr. 85/2014 tranșează această divergență, 
stabilind că remunerația administratorului special se suportă de către 
acționarii/asociații/membrii debitorului care l-au desemnat. 
 

Art. 53 
(1)Adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice va fi 
convocată de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea 
administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii 
procedurii de către administratorul judiciar/lichidatorul provizoriu. 
(2)Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidatorul 
judiciar, după caz. Dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor/membrilor, convocată 
potrivit alin. (1), nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica 
dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv 
asociaţii/acţionarii/membrii sunt decăzuţi din drepturile recunoscute de procedură şi 
care sunt exercitate prin administrator special. 
(3)Dacă un administrator special nu a fost desemnat, pentru soluţionarea acţiunilor 
prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi 
reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutare aflate 

                                                           
76 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., p.160; I. Turcu, Legea procedurii insolvenței. 
Comentariu pe articole; ed. a 3-a Ed. C.H. Beck, București, 2009; p. 155.  

77 Marcela Comșa,  “Un participant la procedura insolvenței – administratorul special”; 
http://www.juridice.ro/327775/un-participant-la-procedura-insolventei-administratorul-special.html  
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în exerciţiul funcţiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de către 
judecătorul-sindic în camera de consiliu şi fără citarea părţilor. În cazul în care ulterior 
adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor/membrilor alege un administrator special, 
acesta va prelua procedura în stadiul în care se găseşte la data desemnării. 
 
 Comentariu 
 
 Dispozițiile art. 53 reglementează procedura  desemnării administratorului 
special de către adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor 
persoanei juridice. În cazul în care nu se desemnează un administrator special, 
debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost deja ridicat, 
iar debitorul, respectiv asociaţii/acţionarii/membrii sunt decăzuţi din drepturile 
recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special. 
 Pentru soluţionarea acţiunilor în anularea actelor frauduloase sau a celor care 
vizează anularea plăţilor efectuate după deschiderea procedurii, dacă adunarea 
generală nu a reuşit desemnarea administratorului special, debitorul va fi reprezentat 
de un curator special desemnat dintre organele statutare de conducere, aflate în 
funcţie la data deschiderii procedurii.  
 

Art. 54 
Mandatul administratorilor statutari încetează de la data ridicării dreptului de 
administrare sau de la data desemnării administratorului special. Încetarea mandatului 
impune obligaţia predării gestiunii. 
 
 Jurisprudență 
 
 Dreptul de administrare este exercitat prin organele de conducere statutare. 
Odată cu ridicarea dreptului de administrare, administratorul social nu mai poate 
reprezenta în mod legal societatea, acest drept aparţinând 
administratorului/lichidatorului judiciar. (Curtea de Apel Constanţa, Decizia 
nr. 1563/25.11.2009). 
 

Art. 55 
După deschiderea procedurii şi numirea administratorului special, adunarea generală a 
acţionarilor/asociaţilor/membrilor îşi suspendă activitatea şi se va putea întruni, la 
convocarea administratorului judiciar, în cazurile expres şi limitativ prevăzute de 
prezenta lege. 
 
 Comentariu 
  

Suspendarea activității adunării generale a 
acționarilor/asociaților/membrilor debitorului reprezintă un element de noutate al 
Legii nr. 85/2014, care vine să întărească regula conform căreia reprezentativitatea 
organului deliberativ societar în cadrul procedurii de insolvență se asigură doar prin 
intermediul administratorului special. Cu alte cuvinte, caracterul derogatoriu al 
prevederilor care reglementează procedura de insolvență limitează drepturile 
acționarilor/asociaților/membrilor debitorului, exercitarea acestora fiind subsumată 
regulilor specifice impuse de Legea nr. 85/2014, atât în ceea ce privește dreptul de 
convocare, cât și obiectul acesteia. În acest scop, convocarea se face doar de către 
administratorul judiciar, iar situațiile în care, pe parcursul procedurii de insolvență, 
se întrunește adunarea generală a acționarilor/asociațior, țin de propunerea și 
aprobarea planului de reorganizare.  
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Art. 56 
(1)Administratorul special are următoarele atribuţii: 

a)participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acţiunilor prevăzute 
la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84; 
b)formulează contestaţii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege; 
c)propune un plan de reorganizare; 
d)administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, 
după confirmarea planului, doar în situaţia în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de 
administrare; 
e)după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primeşte raportul final 
şi situaţia financiară de închidere şi participă la şedinţa convocată pentru soluţionarea 
obiecţiunilor şi aprobarea raportului; 
f)primeşte notificarea închiderii procedurii. 
(2)După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care îi conduce şi activitatea de afaceri, 
iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele 
acţionarilor/asociaţilor/membrilor. 
 
 Comentariu 
 
 Atribuţiile administratorului special sunt limitativ prevăzute de art. 56 din 
Legea nr. 85/2014.  
 Legea nu cuprinde modificări esenţiale ale acestora în raport de dispoziţiile 
Legii nr. 85/2006, cu două excepţii: (i) a fost eliminată atribuţia conform căreia acesta 
era îndrituit a exprima intenţia debitorului de a propune un plan de reorganizare și 
(ii) a fost extinsă participarea, în calitate de reprezentant al debitorului, și în privința 
acțiunilor privind efectuarea de plăți sau operațiuni excedentare sau nelegale, ulterior 
deschiderii procedurii. 
 După ridicarea dreptului de administrare, mandatul administratorului special 
este limitat la a reprezenta interesele acţionarilor/asociaţilor/membrilor, iar 
debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care îi 
conduce şi activitatea de afaceri, în timp ce mandatul administratorilor statutari 
încetează fie la data ridicării dreptului de administrare, fie la momentul desemnării 
administratorului special. 
 Pentru prima dată, noua lege prevede că este posibilă angajarea răspunderii 
administratorului special în anumite condiţii. Astfel, potrivit art. 84 alin. (2), 
judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului care decurge din încălcarea 
dispoziţiilor art. 87 să fie suportat de către administratorul special, legitimare 
procesuală activă având administratorul judiciar, adunarea creditorilor, preşedintele 
comitetului creditorilor sau un creditor desemnat de acesta ori creditorul care deţine 
50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală. 
 
 Jurisprudenţă 
 
 Administratorul special nu poate avea alte atribuţii decât cele care rezultă 
expres din prevederile legii, astfel încât acest participant la procedură nu poate fi 
titularul cererii de înlocuire a administratorului judiciar, pentru motive temeinice. 
(Curtea de Apel Cluj, Decizia civilă nr. 2170/18.02.2013). 

 

SUBSECŢIUNEA 5: § 5. Administratorul judiciar 
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Art. 57 

(1)Practicienii în insolvenţă interesaţi vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziţiei 
de administrator judiciar în dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calităţii de 
practician în insolvenţă şi o copie de pe poliţa de asigurare profesională. În ofertă, 
practicianul în insolvenţă interesat va putea arăta şi disponibilitatea de timp şi de 
resurse umane, precum şi experienţa generală sau specifică necesare preluării dosarului 
şi bunei administrări a cazului. În cazul în care debitorul, respectiv creditorii nu au 
formulat propuneri şi nu sunt oferte depuse la dosar, judecătorul-sindic va desemna 
provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un practician în insolvenţă ales în mod 
aleatoriu din Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. 
(2)În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, creditorii care deţin mai mult de 50% 
din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot pot decide desemnarea unui 
administrator judiciar, stabilindu-i şi onorariul. În cazul în care onorariul se va achita 
din fondul constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4), acesta va fi stabilit pe baza 
criteriilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Creditorii pot decide să confirme administratorul 
judiciar sau lichidatorul judiciar desemnat provizoriu, stabilindu-i onorariul. În această 
din urmă situaţie nu va mai fi necesară confirmarea judecătorului-sindic. Prima şedinţă 
a adunării creditorilor va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi atât 
confirmarea/desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, cât şi 
stabilirea onorariului acestuia. 
(3)Creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor poate să 
decidă, fără consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar 
ori lichidator judiciar în locul administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar 
provizoriu ori să confirme administratorul judiciar provizoriu/lichidatorul judiciar 
provizoriu şi să îi stabilească onorariul. 
(4)În orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic, din oficiu sau ca urmare a adoptării 
unei hotărâri a adunării creditorilor în acest sens, cu votul a mai mult de 50% din 
valoarea totală a creanţelor cu drept de vot, îl poate înlocui pe administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar, pentru motive temeinice. Înlocuirea se judecă în camera 
de consiliu, de urgenţă, cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului 
creditorilor. Împotriva încheierii se poate formula apel în termen de 5 zile de la 
comunicare. 
(5)În orice moment al procedurii, la cererea administratorului judiciar/lichidatorului 
judiciar, pentru motive bine justificate, judecătorul-sindic poate încuviinţa înlocuirea 
acestuia, în urma analizei cererii. În acest caz, judecătorul-sindic va desemna un alt 
administrator judiciar/lichidator judiciar provizoriu, în condiţiile prevăzute la art. 45 
alin. (1) lit. d). 
(6)Creditorii pot contesta la judecătorul-sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia 
prevăzută la alin. (2) şi (3), în termen de 5 zile de la data publicării acesteia în BPI. 
Judecătorul va soluţiona, de urgenţă şi deodată, toate contestaţiile printr-o încheiere 
prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul judiciar desemnat sau, după caz, 
va solicita adunării creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator 
judiciar/lichidator judiciar. 
(7)Dacă în termenul stabilit la alin. (6) decizia adunării creditorilor sau a creditorului 
ce deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor nu este contestată, judecătorul-sindic, 
prin încheiere, va numi administratorul judiciar propus de creditori sau de creditorul ce 
deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor, dacă acesta îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de lege, dispunând totodată încetarea atribuţiilor administratorului judiciar 
provizoriu pe care l-a desemnat prin încheierea sau, după caz, sentinţa de deschidere a 
procedurii. 
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(8)Administratorul judiciar, persoană fizică sau persoană juridică, inclusiv 
reprezentantul acesteia, trebuie să aibă calitatea de practician în insolvenţă, potrivit 
legii. 
(9)Înainte de desemnarea sa, administratorul judiciar trebuie să facă dovada că este 
asigurat pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei poliţe de asigurare 
valabile, care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale. 
Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecinţa activităţii administratorului judiciar pe 
perioada exercitării calităţii sale. 
(10)Este interzis administratorului judiciar, sub sancţiunea revocării din funcţie şi a 
reparării eventualelor prejudicii cauzate, să diminueze, în mod direct sau indirect, 
valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. 
(11)Practicianul în insolvenţă, în calitatea sa de organ care aplică procedura, nu va putea 
fi sancţionat sau obligat la plata oricăror cheltuieli de judecată, amenzi, daune sau 
oricăror altor sume, de către instanţa de judecată sau de altă autoritate, pentru fapte sau 
omisiuni imputabile debitorului. 
(12)Dacă adunarea creditorilor a infirmat administratorul judiciar/lichidatorul 
judiciar, înainte de a-i fi stabilit onorariul, pentru activitatea desfăşurată până la data 
infirmării onorariul va fi stabilit de către judecătorul-sindic în conformitate cu criteriile 
stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Din suma aprobată se va scădea onorariul 
aprobat cu titlu provizoriu prin hotărârea judecătorească privind desemnarea, dacă a 
fost încasat. 
(13)În cazul desfiinţării pentru orice motive a hotărârii de deschidere a procedurii, 
instanţa care va desfiinţa hotărârea va decide asupra onorariului practicianului, 
aplicându-se corespunzător alin. (2), iar plata acestui onorariu şi a cheltuielilor de 
procedură va fi suportată de pârât sau de reclamant, potrivit reglementărilor privitoare 
la cheltuielile de judecată din Codul de procedură civilă. 
(14)În cazul în care adunarea creditorilor confirmă administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar, dar nu aprobă oferta de onorariu a acestuia, 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va putea accepta onorariul votat de către 
creditori sau va reconvoca adunarea într-un termen de maximum 30 de zile pentru 
negocierea cu creditorii şi discutarea onorariului. În cazul în care nici la această adunare 
oferta administratorului judiciar/lichidatorului judiciar nu va fi acceptată de către 
creditori, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va putea declara că se retrage. În 
caz de renunţare, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va convoca o nouă 
adunare în termen de maximum 30 de zile, în vederea desemnării noului administrator 
judiciar/lichidator judiciar. Dacă în cadrul acestei adunări nu se desemnează un alt 
administrator judiciar/lichidator judiciar, preşedintele comitetului creditorilor sau, 
dacă nu a fost constituit, un creditor desemnat de adunarea creditorilor va solicita 
judecătorului-sindic desemnarea unui administrator judiciar/lichidator judiciar 
provizoriu, în termen de maximum 5 zile de la data adunării. Judecătorul-sindic va numi 
un administrator judiciar/lichidator judiciar provizoriu în termen de 5 zile de la sesizare, 
în cameră de consiliu. Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător. 
 
Comentariu 
 

Articolul privind desemnarea administratorului judiciar conține completări 

importante față de varianta anterioară a legii insolvenței, care tind să reglementeze 

situațiile apărute în practică în mod frecvent, dar fără soluție legală expresă până la 

intrarea în vigoare a noului act normativ. 

Desigur, Legea nr. 85/2014 se completează, în ceea ce priveşte practicianul în 

insolvenţă, cu O.U.G nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în 
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insolvenţă, care la rândul său se completează cu Statutul de organizare şi funcţionare 

şi Codul de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în 

Insolvenţă din România, aprobate prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a 

Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007, așa cum aceasta a fost ulterior 

modificată și completată. 

Se reconfirmă prin noua reglementare principiul desemnării 

administratorului judiciar de către creditori, judecătorul-sindic având doar rolul de 

a confirma legalitatea acesteia sau de a numi el însuşi administratorul judiciar în 

cazurile în care creditorii rămân în pasivitate.  

Desemnarea practicianului în insolvență comportă două paliere: desemnarea 

administratorului judiciar/lichidatorului provizoriu78 şi desemnarea 

administratorului judiciar/lichidatorului definitiv care poate fi acelaşi cu cel 

provizoriu sau poate fi diferit. 

Pentru a putea fi desemnat, provizoriu sau definitiv, practicianul în insolvență 

trebuie să îndeplinească un număr de condiţii prevăzute în mod imperativ atât de 

Legea nr. 85/2014, cât şi de OUG nr. 86/2006, după cum urmează: 

1. să fie compatibil în momentul desemnării, ceea ce implică deplina capacitate 

de exerciţiu; 

2. să nu se afle în conflict de interese; 

3. să fi depus o ofertă de servicii la dosarul cauzei (cu excepţia desemnării 

aleatorii tocmai pentru lipsa ofertelor de la dosarul cauzei) şi să deţină o asigurare 

pentru răspundere profesională valabilă. 

În ceea ce privește conflictul de interese, conform unui principiu statuat de 

Codul de etica profesionala și disciplină al UNPIR, practicianul în insolvență are 

obligația de a evita, în activitatea sa profesională, poziționarea într-o astfel de 

situație, prin neformularea unei oferte de a prelua un mandat în cazul în care 

conștientizează existența unui astfel de conflict. 

Practicienii interesaţi în a fi numiţi într-un anume dosar depun o ofertă, 

însoţită de dovada calităţii de practician în insolvenţă şi copia poliţei de asigurare 

profesională. Obligaţia depunerii dovezii de practician în insolvenţă şi poliţei de 

asigurare este anterioară desemnării şi imperativă, lipsa oricăreia dintre acestea 

atrăgând respingerea numirii de către judecătorul-sindic. 

 

Jurisprudență 

 

Dacă practicienii indicaţi de creditoare nu au depus oferte de preluare a 

poziţiei de administrator judiciar şi nici documente din care să rezulte abilitarea lor 

legală, conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, în mod corect judecătorul-

sindic nu a ţinut seama de opiniile exprimate de creditoare, neputând desemna ca 

administrator judiciar decât persoana care îndeplineşte condiţiile impuse de lege şi 

face dovada în acest sens. (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a 

comercială, Decizia nr. 91R/23.01.200879)  

 
                                                           
78 A se vedea, în ceea ce privește desemnarea practicianului provizoriu și comentariile de la art. 45 
(atribuțiile judecătorului-sindic). 

79 V. Calimachi Cartas, D. Tufan, Insolvenţă: Practică judiciară 2008 – 2009, Ed. Moroşan – Nicora, 
Bucureşti, 2009. 
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Comentariu 

Aşa cum se prevede atât în Legea nr. 85/2014, cât şi în OUG nr. 86/2006, 

poliţa de asigurare este menită să acopere prejudiciile cauzate de îndeplinirea 

atribuţiilor de către administratorul judiciar sau lichidator, iar riscul asigurat 

trebuie să reprezinte consecinţa activităţii practicianului în insolvență în perioada 

exercitării calităţii sale.  

Poliţa de asigurare valabilă este în acelaşi timp o verificare suplimentară cu 

privire la compatibilitatea practicianului, deoarece potrivit art. 35 lit. e) din OUG nr. 

86/2006, calitatea de practician se suspendă în cazul neplăţii primei de asigurare. 

Atât în cazul în care practicianul nu îşi îndeplineşte obligaţia de subscriere a poliţei 

în termen de 30 de zile de la admiterea în UNPIR (sau 60 de zile, în cazul în care se 

acordă un termen de graţie de către consiliul de conducere al filialei), cât şi în cazul 

în care, ulterior, reînnoirea nu se face la data expirării poliţei, acesta este suspendat 

pentru o perioadă de maximum 6 luni. În cazul neîndeplinirii obligaţiei 

practicianului de asigurare până la expirarea termenului de suspendare, acesta este 

radiat din Tabloul UNPIR. 

De regulă, societăţile de asigurări care furnizează asigurări de răspundere 

civilă profesională au produse adaptate pentru practicienii în insolvenţă. Riscul 

acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale cauzate societăţii 

debitoare, subiect al procedurii de insolvenţă dar şi creditorilor respectivei societăţi. 

Totuşi, condiţiile specifice privind aceste poliţe de asigurare limitează semnificativ 

evenimentele care ar duce la acordarea de despăgubiri, nefiind acoperite prejudiciile 

cauzate de nerespectarea hotărârilor judecătorului-sindic, depăşirea atribuţiilor sau 

nerespectarea prevederilor legale privind vânzarea bunurilor sau ordinea de 

preferinţă a creditorilor. 

 În ceea ce privește desemnarea administratorului judiciar provizoriu, aceasta 

se poate face cu acordul prealabil al practicianului în insolvență, manifestat prin 

depunerea ofertei sale la dosarul cauzei, sau poate fi impusă în mod aleatoriu, în 

cazul în care nu există nicio ofertă la dosar, cu precizarea că – aşa cum se arată la 

secţiunea privind înlocuirea practicianului – practicianul are posibilitatea de a 

refuza numirea. 

Suplimentar față de refuzul de a fi desemnat, care trebuie exprimat în termen 

de 5 zile de la comunicarea numirii, refuz reglementat de art. 60, noua lege acordă 

practicianului în insolvență o nouă posibilitate de a se retrage din cauză: conform 

art. 57 alin. (5), acesta poate solicita în orice moment al procedurii înlocuirea sa 

pentru motive temeinice. Fiind chestiuni de fapt, motivele temeinice urmează a fi 

analizate de judecătorul-sindic. Prevederea realizează o reechilibrare a pozițiilor 

practician în insolvență/creditori, oferind practicianului posibilitatea de a renunța 

la un mandat care îi aduce pierderi.  

Desemnarea provizorie este valabilă până la prima adunare a creditorilor, 

care are posibilitatea de a confirma practicianul numit de judecătorul-sindic prin 

hotărârea de deschidere a procedurii sau de a desemna un altul. 

În ceea ce privește desemnarea administratorului judiciar definitiv, noua lege 

a simplificat procedura prin eliminarea recomandării comitetului creditorilor, ca o 

condiție prealabilă numirii de către adunarea creditorilor. O altă simplificare din 

punct de vedere al condițiilor formale o reprezintă eliminarea confirmării 

practicianului de către judecătorul-sindic în cazul în care acesta este același cu cel 

desemnat provizoriu. 
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S-a adăugat, de asemenea, o precizare în sensul obligativității introducerii pe 

ordinea de zi a primei adunări a creditorilor a desemnării practicianului definitiv și 

stabilirea onorariului acestuia. Acesta este un răspuns la situații din practică în care 

administratorul judiciar menținea provizoratul desemnării sale, continuând, din 

diverse considerente, să își exercite atribuțiile dincolo de momentul până la care ar fi 

fost îndreptățit să o facă în mod normal. 

În privința deciziei creditorului majoritar privind confirmarea 

administratorului judiciar provizoriu sau, după caz, desemnarea unui alt practician 

în insolvență, textul de lege vizează existența unui creditor care deține majoritatea 

calificată a masei credale, și anume ”mai mult de 50% din valoarea totală a 

creanțelor”. Dacă doi sau mai mulți creditori dețin împreună o astfel de majoritate, 

este necesară convocarea unei adunări a creditorilor, situație reglementată de alin. 

(2) al acestui articol. 

Având caracter de noutate, alin. (11) al art. 57 introduce principiul distincției de 
patrimonii și responsabilități în ceea ce privește analiza raportului practician în 
insolvență – debitor. Introducerea acestei dispoziții legale a urmărit evitarea 
situațiilor în care practicianul în insolvență era sancționat pentru fapta debitorului, 
pentru pasivitatea acestuia din urmă în îndeplinirea unor obligații sau era obligat la 
plata cheltuielilor de judecată pentru acțiuni introduse în interesul masei credale, 
rațiunea legii fiind aceea că practicianul în insolvență acționează ca un mandatar al 
justiției în procedura de insolvență, neputându-se confundaa cu debitorul aflat în 
procedură. 

Aceste dispoziții se corelează cu cele ale art. 182 alin. (3), de asemenea având 
caracter de noutate, care stabilesc o protecţie a practicianului în insolvență ce 
acţionează cu bună-credinţă, în limitele atribuţiilor prevăzute de lege şi a informaţiilor 
disponibile, pentru (i) actele procesuale efectuate sau (ii) conţinutul înscrisurilor 
întocmite în cadrul procedurii: „Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar care 
acţionează cu bună-credinţă, în limitele atribuţiilor prevăzute de lege şi a informaţiilor 
disponibile nu poate fi tras la răspundere pentru actele procesuale efectuate ori pentru 
conţinutul înscrisurilor întocmite în cadrul procedurii”. 
 
Jurisprudență 
 

Dacă creditorul a aprobat onorariul administratorului judiciar provizoriu în 
cadrul primei adunări a creditorilor, semnând tabelul, nepunând în discuţie, sub nicio 
formă, înlocuirea sa cu un alt administrator judiciar, decizia sa ulterioară, de înlocuire 
a administratorului judiciar în temeiul art. 19 alin. (2)1 pare abuzivă. Adoptarea 
nediferenţiată a atitudinii contestatoarei ar conduce la crearea unei situaţii şi a unei 
stări de incertitudine şi de îndoială cu privire la desfăşurarea în condiţii de legalitate 
şi de imparţialitate a procedurii de insolvenţă. (Curtea de Apel Ploiești, Decizia 
nr. 599/17.03.2011) 

 
Curtea a mai reţinut că, în ipoteza normei legale criticate, un singur creditor 

deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor, ceea ce face inutilă consultarea 
adunării creditorilor pentru desemnarea unui administrator judiciar sau a unui 
lichidator ori pentru confirmarea celui provizoriu, din moment ce hotărârea s-ar 
putea lua în adunarea creditorilor numai cu majoritatea specială prevăzută de lege, şi 
anume numai cu votul acestui creditor care deţine cel puţin 50% din valoarea totală a 
creanţelor. (Curtea Constituțională a României, Decizia nr. 531 din 9 
octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 545 din 20 noiembrie 
2014) 
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În cauză judecătorul-sindic nu a motivat desemnarea administratorului 

judiciar şi nici nu a făcut referire la cererea creditorului privind desemnarea 
administratorului X, desemnând un alt administrator. Prin urmare, Curtea reţine 
nelegalitatea desemnării administratorului judiciar având în vedere faptul că legea 
obligă judecătorul-sindic să motiveze desemnarea administratorului judiciar, iar în 
cazul în care creditorul care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei cere să fie 
desemnat un anume practician, să procedeze la numirea acelui administrator judiciar. 
(Curtea de Apel Ploiești, Decizia nr. 16/12.01.2010) 

 
În speţă a fost formulată o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei de către 

debitor care a solicitat numirea în calitate de lichidator a cabinetului individual de 
insolvenţă[...] şi o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei de către creditoarea 
DGFP Constanţa, înregistrată cu nr. 1593/118/2009, prin care s-a solicitat numirea în 
calitate de lichidator a [...] SPRL. Cele două dosare au fost conexate prin încheierea 
din 21.09.2009. Potrivit art. 11 alin. (1) lit. c), la numirea lichidatorului se va ţine 
seama de cererea creditorului şi apoi de cererea debitorului, numai dacă nu există o 
cerere formulată de creditor. Dacă există mai multe cereri formulate de creditori, va 
avea întâietate cel cu creanţa cea mai mare. (Curtea de Apel Constanța, 
Hotărârea nr. 134/28.01.2010) 

 
Înlocuirea sau confirmarea administratorului judiciar provizoriu, desemnat 

inițial, este un act de voință al creditorilor sau al creditorului majoritar, reprezentând 
o obligație pentru judecătorul-sindic, iar nu o facultate, prevederile în materie fiind de 
strictă interpretare şi aplicare. Argumentele privind volumul de muncă depus sau 
gradul de implicare în cauză sunt lipsite de relevanță. (Curtea de Apel Alba Iulia, 
Decizia nr. 395 /28.04.2010) 

 
Dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006 au caracter imperativ 

aşa cum rezultă din modul de redactare, astfel că, judecătorul-sindic nu poate refuza 
numirea practicianului în insolvenţă în situaţia în care titularul cererii a solicitat 
desemnarea  unui anume practician în calitate de lichidator judiciar, iar acesta este 
compatibil şi a depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei. (Curtea de 
Apel Galati,  Decizia nr. 154 /22.03.2010)  
 

Art. 58 
(1)Principalele atribuţii ale administratorului judiciar, în cadrul prezentului titlu, 

sunt: 
a)examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse potrivit 
prevederilor art. 67 sau 74, după caz, şi întocmirea unui raport prin care să propună fie 
intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul 
procedurii generale şi supunerea acelui raport aprobării judecătorului-sindic, într-un 
termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea 
administratorului judiciar; 
 
Comentariu 
 

Administratorul judiciar își păstreazaă și în noua reglementare a procedurii 
insolvenței atribuția de a analiza situația debitorului în raport de documentele depuse 
în susținerea cererii de deschidere a procedurii , pe care le regăsim enumerate la art. 
67 alin. (1).  

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.H
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Prin raportul întocmit de către administratorul judiciar se va propune fie 
intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul 
procedurii generale, cu aprobarea judecătorului-sindic. 
 
b)examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra 
cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea 
eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi 
imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, în 
condiţiile prevederilor art. 169-173, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare 
a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi depunerea la 
dosarul cauzei, într-un termen stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăşi 
40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 58 alin.(1) lit.b) preiau prevederile corespondente din Legea nr. 
85/2006  cu o modificare esențială privind atragerea răspunderii persoanelor care au 
contribuit la starea de insolvență. În acest sens, prin raportul întocmit cu privire la 
cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă, administratorul 
judiciar va menţiona doar eventualele indicii sau elemente preliminare privind la 
persoanele cărora le-ar putea fi imputabilă starea de insolvență a debitorului. 
Motivația acestei modificări rezidă în faptul că termenul de 40 de zile este, în mod 
uzual, prea scurt pentru a permite o analiză exhaustivă în privința persoanelor și/sau 
a cauzelor care au condus la starea de insolvență a debitorului. Identificarea unor 
indicii sau elemente preliminare este, însă, posibilă, motiv pentru care legea prevede 
că acestea vor fi cuprinse în raport. 
 
c)întocmirea actelor prevăzute la art. 67 alin. (1), în cazul în care debitorul nu şi-a 
îndeplinit obligaţia respectivă înăuntrul termenelor legale, precum şi verificarea, 
corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective, când acestea au 
fost prezentate de debitor; 
 
Comentariu 
 

O parte dintre documentele enumerate de legiuitor reprezintă înscrisuri de 
natură financiar-contabilă pe care debitorul are obligația să le întocmească periodic 
cu respectarea termenelor legale. Dacă aceste documente nu au fost întocmite, îi revine 
administratorului judiciar această sarcină. În cazul în care acestea au fost întocmite 
de către debitor, administratorul judiciar va proceda la verificarea exactității 
înregistrărilor din contabilitate, corectarea și completarea acestora în mod 
corespunzător.  
  O parte a documentelor nu pot fi corectate sau completate de administratorul 
judiciar, respectiv cele menționate la lit. a), e), g), i), j) și l) din cadrul art. 67 alin. (1). 
 
d) elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului, în funcţie de cuprinsul 
raportului prevăzut la lit. a); 
 
Comentariu 
 

După examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse 
potrivit prevederilor art. 67, administratorul judiciar va propune fie intrarea în 
procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii 
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generale, situație în care legiutorul stabilește în sarcina acestuia elaborarea planului 
de reorganizare. Administratorul judiciar va putea întocmi planul de reorganizare în 
nume propriu sau în colaborare cu o altă parte îndreptățită de dispozițiile legale să 
depună un astfel de plan.  

Dispozițiile art. 58 alin.(1) lit. d) se aplică în corelare și cu dispozițiile art. 97 
alin. (3), potrivit cărora,”în cazul în care, prin raportul său, administratorul judiciar 
arată că activitatea debitorului poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare 
judiciară, acesta va trebui să precizeze dacă recomandă ca planul de reorganizare să 
fie propus de debitor, dacă, la cererea debitorului, colaborează la întocmirea planului 
ori dacă intenţionează să propună un alt plan singur sau împreună cu unul ori mai 
mulţi creditori.” 
 
e)supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 58 alin. (1) lit. e) sunt similare cu cele ale art. 20 lit. e) din Legea 
nr. 85/2006. Noutatea constă în faptul că Legea nr. 85/2014 reglementează expres , 
prin dispozițiile articolului 5 pct. 66 operațiunile efectuate de către administratorul 
judiciar în cadrul activității de supraveghere. 
 
f)conducerea integrală, respectiv în parte, a activităţii debitorului, în acest ultim caz cu 
respectarea precizărilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuţiile sale şi 
la condiţiile de efectuare a plăţilor din contul averii debitorului; 
 
Comentariu 
 

Dispozițițiile art. 58 alin. (1) lit.f) urmează a fi aplicate în corelare cu cele ale 
art. 85 din Legea nr. 85/2014, devenind incidente în funcție de fiecare caz în parte, 
după cum debitorul și-a păstrat dreptul de administrare în tot sau în parte, conform 
dispozițiilor judecătorului-sindic.  
 
g)convocarea, prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinţelor adunării creditorilor 
sau ale acţionarilor, asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică; 
 
Comentariu 
 

Prevederile art. 58 alin.(1) lit. g) se interpretează în corelare cu dispozițiile art. 
48 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, care au conferit administratorului judiciar calitate 
procesuală activă în atacarea hotărârilor adunării creditorilor pentru nelegalitate.  

Astfel, deși această atribuție (convocare, prezidare și asigurarea 
secretariatului) este una de tip static, neparticipativ, posibilitatea de a ataca o 
hotărâre considerată nelegală îi conferă un rol activ, care îl și responsabilizează, în 
egală măsură. Cu alte cuvinte, noua reglementare conferă o soluție în privința 
întrebării ridicate în practică, și anume dacă administratorul judiciar este obligat să 
pună în executare o hotărâre a adunării creditorilor pe care o consideră nelegală. 

În privința atribuției de convocare a adunării generale a acționarilor, se ridică 
problema respectării termenelor de convocare prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind 
societățile sau de actul constitutiv, raportat la unul dintre principiile care guvernează 
procedura insolvenței, și anume celeritatea. Dispozițiile art. 53 alin. (1) reglementează 
situația adunării generale a acționarilor pentru desemnarea administratorului 
special, stabilind faptul că o astfel de convocare trebuie să fie efectuată în termen de 
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10 zile de la deschiderea procedurii. Cu alte cuvinte, textul se referă la termenul în care 
trebuie transmis convocatorul, iar nu la termenul în care trebuie ținută adunarea 
generală a acționarilor. 
 
h)introducerea de acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale 
debitorului, încheiate în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu 
caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii 
unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; 
 
Comentariu 
 

Noua reglementare nu condiționează ca aceste acte, operațiuni sau transferuri 
frauduloase să fie încheiate de către debitor, astfel cum era prevăzut de Legea nr. 
85/2006. Dispozițiile art. 58 alin.(1) lit. h) urmează a fi coroborate cu cele ale art. 117 
și 118, care enumeră actele și operațiunile apreciate ca fiind frauduloase și care fac 
referire, în mod expres, la debitor (”anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale 
debitorului”). 
 
i)sesizarea de urgenţă a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri 
în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de 
procedură; 
Comentariu 
 

Administratorul judiciar are ca principală atribuție, printre altele, și pe aceea 
de a sesiza de urgență judecătorul-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri 
în averea debitorului ori că cele existente sunt insuficiente pentru acoperirea 
cheltuielilor administrative. Sesizarea este necesară pentru ca instanța, în urma 
analizării acestei situații și constatând faptul că nu se dorește de către creditori 
avansarea sumelor necesare, să poată decide închiderea procedurii.  

Dispozițiile art. 58 alin.(1) lit. i) urmează a fi coroborate cu dispozițiile nou 
introduse privitoare închiderea procedurii, și anume art. 174 alin. (1), care, în ipoteza 
inexistenței bunurilor sau a insuficienței acestora pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative, permit audierea creditorilor de către judecătorul-sindic și închiderea 
procedurii dacă aceștia refuză să avanseze sumelor necesare sau nu se prezintă, deși 
au fost legal citați. Pentru a constata existența sau inexistența bunurilor în averea 
debitorului, administratorul judiciar va proceda la inventarierea tuturor bunurilor 
aflate în proprietatea acestuia, potrivit art. 101.  
 
j)denunţarea unor contracte încheiate de debitor; 
 
Comentariu 
 

Aceasta este una dintre atribuțiile administratorului judiciar prin care, în 
vederea creșterii valorii averii debitorului, poate să denunțe orice contract încheiat de 
către debitor, atâta timp cât acest contract nu a fost executat în totalitate ori 
substanțial de către toate părțile implicate. 
 
k)verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, 
notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parţiale a creanţelor, precum 
şi întocmirea tabelelor de creanţe; 
 
Comentariu 
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În cadrul procedurii de insolvență administratorul judiciar procedează la 

verificarea creanțelor prin raportare la documentele depuse de creditori și evidența 
contabilă a debitoarei. Urmare a acestor verificări, procedează la întocmirea tabelelor 
de creanță, notifică creditorii și formulează observații cu privire la creanțele înscrise 
în tabele. 
 
l)încasarea creanţelor, urmărirea încasării creanţelor referitoare la bunurile din averea 
debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea 
procedurii, formularea şi susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor 
debitorului, pentru aceasta putând angaja avocaţi; 
 
m)încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea 
la garanţii reale, cu condiţia confirmării acestor operaţiuni de către judecătorul-sindic; 
 
Comentariu 

 
Actele sau operațiunile enumerate de art. 58 alin.(1) lit. h) vor fi încheiate sub  

condiția confirmării de către judecătorul-sindic. Hotărârea judecătorului-sindic de 
confirmare a unor astfel de acte sau operațiuni, având natura juridică a unor acte de 
dispoziție, poate fi atacată de către orice creditor interesat cu apel. Aceste dispoziții se 
corelează cu cele ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, care stabilesc faptul că 
judecătorul-sindic se pronunță pe considerentele de legalitate, astfel încât în privința 
oportunității încheierii unor astfel de acte sau operațiuni trebuie să se pronunțe 
adunarea creditorilor. 
 
n)sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluţionare 
de către acesta; 
 
Comentariu 
 

Administratorul judiciar poate sesiza judecătorul-sindic în legătură cu orice 
problemă ce are legătură cu buna desfășurare a procedurii și care nu este 
reglementată expres de lege. Această dispoziție califică enumerea din art. 58 alin.(1) 
ca fiind una nelimitativă și se interpretată în corelare cu dispozițiile art. 45 alin. (1) lit. 
r), privitoare la competența judecătorului-sindic. Astfel, aceste două prevederi se 
analizează simetric, în sensul că ceea ce reprezintă o atribuție a administratorului 
judiciar în sesizarea judecătorului – sindic reprezintă o componentă a competenței de 
judecată. 
 
o)inventarierea bunurilor debitorului; 
 
Comentariu 
 

Printre atribuțiile principale ale administratorului judiciar, Legea nr. 85/2014 
reglementează expres și inventarierea bunurilor debitorului. Aceste dispoziții se 
corelează cu dispozițiile art. 101, care stabilesc termenul de 60 de zile de la data 
deschiderii procedurii în care se va proceda la inventarierea bunurilor. 
 
p)dispunerea evaluării bunurilor debitorului, astfel încât aceasta să fie realizată până la 
data stabilită pentru depunerea tabelului definitiv al creanţelor; 
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Comentariu 
 

Administratorul judiciar va dispune efectuarea evaluării bunurilor debitorului 
după întocmirea tabelului preliminar de creanțe al debitorului și înainte de finalizarea 
tabelului definitiv de creanțe. De altfel, art. 112 alin. (1) condiționează întocmirea 
tabelului definitiv atât de soluționarea contestațiilor la tabelul preliminar de creanțe, 
cât și de predarea raportului de evaluare a garanțiilor. Aceste dispoziții se analizează 
în corelație cu dispozițiile art. 103 din Legea nr. 85/2014. 
 
q)transmiterea spre publicare în BPI a unui anunţ cu privire la depunerea la dosar a 
raportului de evaluare, în termen de două zile de la depunere. 
 
Comentariu 
 

Având în vedere importanța evaluarii bunurilor și garanțiilor existente în 
patrimoniul debitorului, noua lege include în enumerarea atribuțiilor principale ale 
administratorului judiciar și obligația de a anunța, prin publicare în BPI, depunerea 
la dosar a raportului de evaluare. 
 
(2)Judecătorul-sindic poate stabili în sarcina administratorului judiciar, prin încheiere, 
orice alte atribuţii în afara celor prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute de lege 
în competenţa exclusivă a acestuia. 
 
Jurisprudenţă 

În calitate de reprezentant al procedurii, implicarea în procedură a unui 
administrator judiciar nu este facultativă, ci obligatorie, învestirea cu această calitate 
realizându-se  prin însăși sentința de deschidere a procedurii. 

Ca manager al procedurii, administratorul judiciar își stabilește o anumită 
strategie în cadrul careia, în exercitarea mandatului încredințat, este obligat să ia 
permanent măsuri în condiții de urgență sau oportunitate, fiind pasibil de sancțiuni 
administrative în cazul în care, din culpă sau cu rea-credință, nu își îndeplinește sau 
îndeplinește cu întârziere atribuțiile prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul -
sindic în derularea procedurii, activitatea sa fiind verificată de către judecătorul -
sindic prin intermediul rapoartelor cuprinzând descrierea modului în care și-a 
îndeplinit obligațiile și măsurile luate de către acesta în executarea atribuțiilor 
conferite de lege. (Curtea de Apel Iași, Decizia nr. 1021/01.06.2009). 

 
Potrivit art. 41 alin. (1) din OUG nr. 86/2006, atribuțiile legale ale 

practicianului în insolvență, precum și cele stabilite exclusiv în sarcina sa de 
judecătorul-sindic în procedurile de insolvență nu pot fi exercitate prin reprezentare. 
Conform art. 41 alin. (4) lit. c) din același act normativ sunt atribuții ale practicianului 
în insolvență care nu pot fi exercitate prin reprezentare, potrivit alin. (3), convocarea 
și prezidarea adunărilor creditorilor, acționarilor, asociaților ori membrilor 
debitorului persoană juridică, daca legea nu dă aceste atribuții în sarcina altor 
persoane. Prin urmare, convocarea și prezidarea adunarilor creditorilor se poate face 
doar de către administratorul judiciar. (Tribunalul București, Sentința Civilă 
nr. 37/CC/28.01.2013). 

 
Legea insolvenței impune administratorului judiciar nu doar verificarea 

executării contractului de către părțile implicate, dar și profitabilitatea menținerii sale 
pentru debitorul aflat în procedură, sens  în care legea prezumă neprofitabile pentru 
debitor acele contracte de închiriere ale debitorului pentru care nivelul chiriei stabilite 
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este inferior prețului pieței. (Curtea de Apel București, Decizia nr. 
347R/07.03.2007). 

 
Noțiunea de supraveghere presupune acordul sau avizul administratorul 

judiciar pentru efectuarea plaților curente, întrucât per a contrario, ar fi golite de 
conținut dispozițiile art. 49 lit. a) și art. 20 lit. e) din Legea nr. 85/2006. În procedura 
specială a insolvenței, oricare ar fi urgența efectuării unei plați sau luării unei măsuri 
ce ține de administrarea curentă a debitoarei, aceasta trebuie dispusă sub 
supravegherea administratorului judiciar. Aceasta cu atât mai mult cu cât legea 
insolvenței prevede sancțiuni pentru neîndeplinirea sau indeplinirea defectuoasă a 
atribuțiilor în sensul prejudicierii intereselor creditorilor, de către administratorul 
judiciar, putându-se solicita chiar înlocuirea acestuia. (Curtea de Apel Craiova, 
Decizia nr.88 din 28.01.2010). 

 
Supravegherea presupune stabilirea unor jaloane de către administratorul 

judiciar, a unor limite în care acesta mandatează banca să facă plăţi. În cazul în care 
banca nesocotește intedicțiile administratorului judiciar, atunci, la cererea acestuia, 
va fi obligată să restituie sumele plătite peste limitele instituite. (Curtea de Apel 
Pitești, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, Decizia 
nr. 645 /9.03. 2011) 
 

Art. 59 
(1)Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului 
în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea 
procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, 
precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. În raport se va menţiona şi 
onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al 
acestuia. 
(2)Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în BPI. 
(3)La fiecare 120 de zile, judecătorul-sindic va analiza şi se va pronunţa asupra stadiului 
continuării procedurii, printr-o rezoluţie, prin care va putea pune în sarcina 
administratorului judiciar anumite măsuri şi va acorda un termen administrativ de 
control sau de judecată, după caz. 
(4)În ipoteza în care există cereri cu caracter contencios sau necontencios, precum şi în 
ipoteza în care judecătorul-sindic consideră necesar, acesta va dispune citarea de 
urgenţă a persoanelor interesate şi a administratorului judiciar, pentru soluţionarea 
cererilor sau pentru dispunerea măsurilor care se impun. 
(5)Debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, 
oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată pot face contestaţie 
împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar. 
(6)Contestaţia trebuie să fie depusă în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a 
extrasului prevăzut la alin. (2). 
(7)Judecătorul-sindic va soluţiona contestaţia, în termen de 15 zile de la înregistrarea 
ei, în camera de consiliu, cu citarea contestatorului, a administratorului judiciar şi a 
comitetului creditorilor, putând, la cererea contestatorului, să suspende executarea 
măsurii contestate. Suspendarea se judecă în camera de consiliu, de îndată, fără citarea 
părţilor. 
(8)Onorariul administratorului judiciar va fi plătit în baza procesului-verbal al adunării 
creditorilor prin care s-a stabilit cuantumul acestuia, în baza deciziei publicate în BPI 
sau pe baza hotărârii judecătoreşti pentru cazurile în care a fost stabilit onorariul 
provizoriu de către judecătorul-sindic. 
 

http://legeaz.net/legea-554-2004/
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Comentariu 
 

În strânsă corelare cu obligaţia de a întocmi un inventar în termen de 60 de zile 
de la data deschiderii procedurii, element de noutate menit să asigure o transparenţă 
timpurie în cadrul procedurii şi totodată o eficienţă a acesteia, administratorul 
judiciar va trebui să includă suplimentar în conţinutul raportului de activitate şi 
stadiul efectuării inventarierii, asigurându-se astfel posibilitatea verificării, de către 
creditori şi de către judecătorul-sindic, a îndeplinirii acestei atribuţii prevăzute de art. 
58 alin. (1) lit. o) raportat la art. 101 din lege. Creditorii au posibilitatea să cunoască 
stadiul inventarierii şi, în cazul în care demersurile nu sunt efectuate ori acestea sunt 
întârziate în mod nejustificat de către administratorul judiciar, au posibilitatea să 
solicite judecătorului-sindic să îl oblige pe administratorul judiciar la îndeplinirea 
obligaţiilor, cu posibilitatea de aplicare a sancţiunilor prevăzute de lege, dacă este 
cazul. În cazul în care iau cunoştinţă despre depunerea inventarului, creditorii pot 
verifica la dosar inventarul și pot formula contestaţii cu privire la acesta.  
Tot pentru respectarea transparenţei faţă de creditori, este asigurată o vizibilitate 
continuă cu privire la onorariul administratorului judiciar, creditorii având 
posibilitatea să conteste onorariul calculat şi încasat nelegal.Cu titlu de noutate, Legea 
nr. 85/2014 prevede la art. 5 pct. 28 definiţia extrasului raportului de activitate, și 
anume un  „rezumat al măsurilor luate de administratorul/lichidatorul judiciar.” 
Textul face referire la anumite elemente obligatorii ale extrasului din raportul de 
activitate, care trebuie să asigure creditorilor minimum de informaţii necesare pentru 
exercitarea drepturilor şi realizarea intereselor, inclusiv pe calea contestaţiei, 
respectiv: 
a) persoanele de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61, precum şi 
onorariul acestora; 
b) actele de dispoziţie asupra averii debitorului şi documentele încheiate în acest sens, 
inclusiv procesul-verbal de adjudecare sau contractul de vânzare, după caz; 
c)încheierea, modificarea sau încetarea unor contracte la care debitorul este parte; 
d) situaţia încasărilor şi plăţilor, în sinteză; 
e) promovarea unor acţiuni prevăzute la art. 117-122 sau la art. 169; 
f) măsuri privind acordarea unei protecţii corespunzătoare creditorului care 
beneficiază de o cauză de preferinţă; 
g) stadiul efectuării inventarierii, dacă este cazul. 

În situația  în care vreunul dintre elementele prevăzute de textul de lege amintit 
nu sunt cuprinse în extrasul raportului de activitate publicat în BPI, creditorul poate 
să solicite repunerea în termenul de contestaţie pentru orice întârziere în formularea 
acesteia cauzată de neinserarea în extrasul la raport a menţiunilor obligatorii. Faptul 
necontestării în termenul legal a unora dintre măsurile prevăzute în raportul de 
activitate conduce la decăderea respectivului creditor din dreptul de a mai contesta 
acea măsură, chiar dacă, în cursul unor înlănţuiri de operaţiuni, măsura respectivă 
va mai fi menţionată şi în cadrul unor rapoarte de activitate ulterioare, dat fiind faptul 
că termenul de contestare are în vedere asigurarea unei stabilităţi pentru derularea 
procedurii şi activitatea administratorului judiciar. 

Noua reglementare renunţă la acordarea de termene de continuare a 
procedurii, statuând în sarcina judecătorului-sindic obligaţia de a analiza la fiecare 
120 de zile documentele depuse la dosar, inclusiv raportul de activitate, şi de a se 
pronunţa asupra stadiului continuării procedurii, printr-o rezoluţie. Prin respectiva 
rezoluţie, judecătorul-sindic, fie va dispune măsuri în sarcina administratorului 
judiciar, acordând un termen administrativ de control, fie va dispune acordarea unui 
termen de judecată în cazul cererilor de natură jurisdicţională formulate în cadrul 
procedurii. În cazul în care consideră necesar, judecătorul-sindic va putea dispune 
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citarea administratorului judiciar şi a creditorilor pentru discutarea măsurilor ce se 
impun a fi adoptate. Întotdeauna, dacă există o cerere cu caracter jurisdicţional, este 
obligatorie citarea de urgenţă a administratorului judiciar şi a persoanelor interesate. 
Contestaţia la măsurile dispuse de administratorul judiciar a primit în cadrul noii 
reglementări un termen mai lung, de 7 zile în loc de termenul de 3 zile, asigurându-se 
astfel o mai bună ocrotire a intereselor creditorilor. Termenul curge de la publicarea 
în BPI a extrasului raportului de activitate, iar nu de la momentul depunerii 
raportului, astfel cum prevedea vechea reglementare, ceea ce conferă transparenţă şi 
posibilitate de reacţie promptă a creditorilor.  

În cadrul noii reglementări a fost prelungit termenul de soluţionare a 
contestaţiei. Pentru celeritate, cererea de suspendare a măsurii contestate se judecă tot 
în camera de consiliu, însă fără a mai fi citate părţile. 

Cu titlu de noutate, alin. (8) al art. 59 stabileşte care sunt înscrisurile care 
reprezintă titlul de creanţă al administratorului judiciar faţă de averea debitorului, cu 
privire la onorariul cuvenit. Astfel cum rezulta şi din textul vechii reglementări, în 
cazul onorariului provizoriu, acesta este datorat în baza hotărârii judecătoreşti prin 
care a fost desemnat administratorul judiciar. În situaţia onorariului 
administratorului judiciar confirmat de creditori, noua reglementare înlătură 
necesitatea confirmării acestuia prin hotărârea judecătorului - sindic. Prevederea nu 
înlătură însă necesitatea confirmării administratorului judiciar de către judecătorul-
sindic, acesta din urmă păstrând această atribuţie conform art. 45 alin. (1) lit. e) din 
lege. Judecătorul-sindic nu va putea cenzura astfel onorariul administratorului 
judiciar aprobat de creditori. Cu toate acestea, împotriva hotărârii adunării 
creditorilor sau a hotărârii prin care creditorii au confirmat administratorul judiciar 
şi au confirmat, totodată, şi onorariul administratorului judiciar, se vor putea formula 
contestaţii pentru motive de nelegalitate.   
 
Jurisprudență 
 

În baza dispozițiilor art. 132 alin. (2) din Legea 85/2006 în mod corect 
judecătorul-sindic a dispus închiderea procedurii insolvenţei debitoarei, reţinând că 
măsurile de lichidare şi distribuire a sumelor obţinute s-au realizat conform raportului 
de atribuire final aprobat. Ca atare, în fapt creditoarea nu s-a prezentat la nicio 
adunare a creditorilor, ceea ce înseamnă că şi-a însuşit tacit rapoartele depuse la 
dosar, astfel încât nu mai poate formula obiecţiuni la Raportul final şi nici nu mai 
poate critica acţiunea lichidatorului în sensul că acesta trebuia să formuleze acţiune 
pentru atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului. (Curtea de Apel 
Ploiești, Hotărârea nr. 147 /28.01.2010) 

 
Referitor la aceste măsuri în mod judicios a reţinut judecătorul-sindic că 

acesta poate cenzura doar legalitatea operaţiunilor efectuate de administratorul 
judiciar/ lichidatorul judiciar nu și oportunitatea acestora, legea insolvenţei 
prevăzând mijloace și proceduri de rezolvare a situaţiilor ivite în cursul insolvenţei, 
aflate la dispoziţia participanţilor în această procedură. Referitor la „încălcarea 
grosolană” a dispoziţiilor Legii 85/2006 de către lichidatorul judiciar, legea 
insolvenţei conţine prevederi în raport de care pot fi sancţionate presupusele abuzuri 
cu condiţia ca cel lezat să uzeze de mijloacele procedurale puse la dispoziţie. (Curtea 
de Apel Constanta, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal, Decizia civilă nr. 516/02.07.2014) 
 

Art. 60 
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(1)În cazul în care administratorul judiciar desemnat prin încheiere pronunţată în 
camera de consiliu fără citarea părţilor, refuză numirea, acesta are obligaţia de a notifica 
instanţa, în termen de 5 zile de la comunicarea numirii. Judecătorul-sindic va sancţiona 
cu amendă judiciară de la 500 lei la 1.000 lei necomunicarea în termen a refuzului, fără 
motive temeinice. Judecătorul-sindic va lua act de refuzul practicianului în insolvenţă, 
şi va desemna un alt practician în insolvenţă în calitate de administrator judiciar 
provizoriu. În cazul în care debitorul, respectiv creditorii nu au formulat propuneri şi nu 
sunt oferte depuse la dosar, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima 
adunare a creditorilor, un practician în insolvenţă ales în mod aleatoriu din Tabloul 
Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. 
(2)Judecătorul-sindic va sancţiona administratorul judiciar cu amendă judiciară de la 
1.000 lei la 5.000 lei în cazul în care acesta, din culpă sau cu rea-credinţă, nu îşi 
îndeplineşte ori îndeplineşte cu întârziere atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de 
judecătorul-sindic. 
(3)Dacă prin fapta prevăzută la alin. (2) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu, 
judecătorul-sindic va putea, la cererea oricărei părţi interesate, să îl oblige pe 
administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs. 
(4)În cazul amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2), respectiv al despăgubirii prevăzute la 
alin. (3), se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 190 şi 191 din Codul de 
procedură civilă. 
 
 
 
 
 
Comentariu 
 

Similar soluției consacrate de Legea nr. 85/2006, dispozițiile art. 60 alin.(1) 
permit administratorului judiciar să refuze numirea în termenul de 5 zile de la 
comunicarea acesteia. Comunicarea numirii trebuie să fie una individuală, adresată 
respectivului practician în insolvenţă, nefiindu-i opozabilă doar hotărârea de la 
momentul publicării acesteia în BPI, în concordanță şi cu dispoziţiile art. 42 alin. (3) 
din lege. Practicianul în insolvență nu poate rămâne obligat în privinţa îndeplinirii 
atribuţiilor fără propriul consimţământ, însă necomunicarea refuzului în termen va 
conduce la aplicarea amenzii. Constituie motive temeinice pentru necomunicarea în 
termen a refuzului acele împrejurări mai presus de voinţa practicianului care au fost 
de natură să împiedice în mod real comunicarea refuzului în termenul legal, în condiţii 
de diligenţă. 

Astfel cum rezultă din dispozițiile art. 60 alin.(2), sancţiunea amenzii are în 
vedere neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a atribuților prevăzute de lege sau 
stabilite de judecătorul-sindic. Pe lângă sancțiunea amenzii, dacă sunt întrunite 
condițiile răspunderii civile delictuale, practicianul în insolvență va putea răspunde 
pentru repararea prejudiciilor cauzate dacă sunt întrunite elementele răspunderii 
civile delictuale. 
 

Art. 61 
În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, administratorul judiciar va putea desemna 
persoane de specialitate precum avocaţi, experţi contabili, evaluatori sau alţi specialişti. 
Numirea şi nivelul remuneraţiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării comitetului 
creditorilor în cazul în care acestea vor fi plătite din averea debitoarei sau se vor supune 
standardelor de cost stabilite de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din 
România, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care se vor remunera 
din fondul de lichidare constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4). 
 
Comentariu 
 

Administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar trebuie să beneficieze de 

concursul unor persoane de specialitate în vederea îndeplinirii atribuţiilor, mai ales 

întrucât pentru exercitarea unor astfel de activităţi este necesară o anumită 

autorizare specială.  

În timp ce art. 23 din Legea nr. 85/2006 prevedea că este necesară o aprobare 

a judecatorului-sindic pentru numirea şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate 

în vederea derulării procedurii dacă plata urma a se face din fondul de lichidare, 

noua reglementare, prin art. 61, elimină o astfel de formalitate fluidizând procedura, 

cu trimiterea efectuată la dispoziţiile OUG nr. 86/2006. 

În ceea ce privește plăție ce urmeaza a fi facute din averea debitoarei pentru 
acoperirea remunerațiilor persoanelor de specialitate, dacă nu se obţine cvorumul 
necesar în adunaera creditorilor, devine aplicabil mecanismul prevăzut la art.  45 (1) 
lit. o) din lege, potrivit căruia, dacă nu se poate lua o hotarâre în adunarea sau în 
comitetul creditorilor din lipsa de cvorum la cel puţin două şedinţe convocate cu 
aceeaşi ordine de zi, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate sesiza 
instanţa în vederea pronunţării unei hotărari cu privire la chestiunile aflate pe ordinea 
de zi.  De asemenea, prevederile legale în discuție pot fi aplicate și în corelare cu cele 
ale art. 62 alin. (6), al căror scop este crearea unui mecanism de deblocare al 
procedurii, pentru situații care generează în sarcina practicianului în insolvență 
obligații legale, pentru a căror îndeplinire este necesară implicarea unor specialiști.  
 

Art. 62 
(1)Administratorul judiciar, precum şi oricare dintre creditori pot formula obiecţiuni 
împotriva rapoartelor de evaluare întocmite în cauză. 
(2)Obiecţiunile se formulează în termen de maximum 5 zile de la publicarea în BPI a 
unui anunţ cu privire la depunerea raportului de evaluare la dosarul cauzei. 
(3)Judecătorul-sindic va soluţiona obiecţiunile în termen de maximum 15 zile de la 
înregistrarea lor, cu citarea celui care a formulat obiecţiunile, a administratorului 
judiciar şi a membrilor comitetului creditorilor. 
(4)Judecătorul-sindic, admiţând cererea, va obliga evaluatorul, sub sancţiunea amenzii, 
să răspundă la obiecţiunile încuviinţate în termen de maximum 5 zile de la primirea, din 
partea instanţei de judecată, a unei adrese în acest sens. 
(5)Pentru motive temeinice, precum şi în cazul în care răspunsul la obiecţiuni nu este 
satisfăcător, judecătorul-sindic va putea dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea 
unei noi evaluări. Judecătorul-sindic va omologa unul dintre rapoartele de evaluare. 
(6)În cazul în care operaţiunile pentru care este necesară angajarea de specialişti sunt 
operaţiuni impuse de lege, cum ar fi, dar nu limitat la acestea, arhivarea documentelor, 
bilanţurile obligatorii de mediu, audit şi alte asemenea, dacă propunerile 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar sunt respinse de către comitetul 
creditorilor, acesta va convoca din nou comitetul în termen de maximum 7 zile, în care 
membrii comitetului vor propune şi vor desemna un specialist, aprobându-i şi onorariul. 
În cazul în care în cele două şedinţe ale comitetului creditorilor nu s-a decis numirea 
unui specialist, practicianul în insolvenţă va putea desemna specialistul cu oferta tehnică 
şi financiară cea mai bună, dintre cele depuse pentru cele două comitete. 
 
Comentariu 
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Întrucât Legea nr. 85/2006 nu prevedea o procedură cu privire la situaţiile în 
care există obiecţiuni din partea creditorilor cu privire la raportul de evaluare, Legea 
nr. 85/2014 a remediat acest aspect, reglementând regimul juridic al unor astfel de 
obiecțiuni. Judecătorul-sindic poate ca, pe baza apărărilor părţilor şi a răspunsului la 
obiecţiuni, să soluţioneze criticile formulate, fără a fi ţinut să dispună o nouă expertiză 
dacă se va considera lămurit de răspunsul la obiecţiuni. Dacă răspunsul la obiecţiuni 
nu va fi considerat suficient, iar judecătorul-sindic, pentru a putea soluţiona 
obiecţiunile, are nevoie de consultarea unui alt expert, la cerere sau din oficiu, poate 
dispune efectuarea unei noi evaluări. În acest caz, judecătorul-sindic va omologa unul 
dintre rapoartele de evaluare.  

Prin dispozițiile art. 62 alin.(6) se asigură deblocarea situaţiilor în care 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar are nevoie de prestaţiile unor 
specialişti pentru activităţi obligatorii, potrivit legii. Astfel, în cazul în care comitetul 
creditorilor nu are o poziţie constructivă, respingând propunerea practicianului în 
insolvență privind desemnarea specialistului şi nu propune în cadrul şedinţei 
următoare un specialist cu stabilirea corespunzătoare a remuneraţiei, rămâne la 
aprecierea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar desemnarea 
specialistului care are oferta financiară cea mai bună.  
 
 
 
 
 

SUBSECŢIUNEA 6: § 6. Lichidatorul judiciar 
 

Art. 63 
(1)În cazul în care dispune trecerea la faliment, judecătorul-sindic va desemna un 
lichidator judiciar, aplicându-se, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 57, art. 59-62 şi 
art. 140 alin. (6). 
(2)Atribuţiile administratorului judiciar încetează la momentul stabilirii atribuţiilor 
lichidatorului judiciar de către judecătorul-sindic. 
(3)Poate fi desemnat lichidator judiciar şi administratorul judiciar desemnat anterior. 
 
Comentariu 
 

Deschiderea procedurii de faliment determină aplicarea dispozițiilor privind 

desemnarea provizorie a lichidatorului judiciar, definitivarea mandatului său prin 

efectul hotărârii adunării creditorilor sau, după caz, a deciziei creditorului majoritar, 

îndeplinirea actelor și a măsurilor procedurale aferente îndeplinirii atribuțiilor, 

textele normative care reglementează funcția administratorului judiciar fiind 

aplicabile în mod corespunzător. De multe ori, pentru asigurarea continuității 

procedurii, și pentru îndeplinirea cu celeritate a etapelor pe care le traversează o 

procedură de insolvență, desemnarea în funcția de lichidator judiciar a fostului 

administrator judiciar, este întâlnită în practică. 

O situaţie aparte este aceea în care se deschide procedura insolvenţei în formă 

simplificată consecutiv dizolvării societăţii în temeiul Legii nr. 359/2004 privind 

simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor 

fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 

precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și 

completările ulterioare. Se pune problema dacă în cazul deschiderii procedurii 

simplificate, în ipoteza în care a fost numit un lichidator, se impune numirea unui nou 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.H
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.H


98 
 

lichidator judiciar prin hotărârea de deschidere a procedurii sau poate fi menținut 

cel deja numit. Nimic nu se opune validării celei din urmă soluții, mai ales având în 

vedere realizarea, pe această cale, a unei continuități a mandatului acestuia. 

Jurisprudență 

 

Este în afară de orice discuție că eficiența procedurii insolvenței poate fi 

influențată de reglementări concurente, cum este cazul unor acte normative speciale. 

Astfel, se apreciză că Legea nr. 359/2004 este o astfel de reglementare specială și că 

aceasta este compatibilă cu Legea nr. 85/2006 în ceea ce privește numirea 

lichidatorului judiciar provizoriu. Niciun text din legea insolvenței nu prevede 

imposibilitatea ca în ipoteza în care a fost numit un lichidator judiciar să se numească 

un altul în condițiile unei astfel de reglementări. [...] A aprecia că s-ar impune 

numirea unui nou lichidator pentru procedura de insolvență deschisă în formă 

simplificată în ce privește o societate comercială prevăzută de art. 1 alin. (2) lit. e) din 

lege înseamnă a lipsi de eficiență declanșarea procedurii și a încălca principiul 

celerității acesteia, care este impus de necesitatea obiectivă a rapidității 

operațiunilor comerciale.  (Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială, de 

contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 1653/25.09.200780)  

 

 

 

Art. 64 
Principalele atribuţii ale lichidatorului judiciar, în cadrul prezentului capitol, sunt: 
a)examinarea activităţii debitorului asupra căruia se iniţiază procedura simplificată în 
raport cu situaţia de fapt şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au dus la insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi 
imputabilă şi a existenţei premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile 
prevederilor art. 169-173, într-un termen stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va 
putea depăşi 40 de zile de la desemnarea lichidatorului judiciar, dacă un raport cu acest 
obiect nu fusese întocmit anterior de administratorul judiciar; 
b)conducerea activităţii debitorului; 
c)introducerea de acţiuni pentru anularea actelor şi operaţiunilor frauduloase încheiate 
de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter 
patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor 
cauze de preferinţă, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; 
d)aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare 
pentru conservarea lor; 
e)denunţarea unor contracte încheiate de debitor; 
f)verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, 
notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parţiale a creanţelor, precum 
şi întocmirea tabelelor de creanţe; 
g)urmărirea încasării creanţelor din averea debitorului, rezultate din transferul de 
bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii, încasarea 
creanţelor, formularea şi susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor 
debitorului, pentru aceasta putând angaja avocaţi; 
h)primirea plăţilor pe seama debitorului şi consemnarea lor în contul averii debitorului; 
i)vânzarea bunurilor din averea debitorului, potrivit prevederilor prezentei legi; 

                                                           
80 citată în M.M. Pivniceru, C.A. Susanu, M. Susanu, Procedura insolvenţei. Practică judiciară 2006 – 
2009, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 122. 
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j)sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic, încheierea de tranzacţii, 
descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale; 
k)sesizarea judecătorului-sindic cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către 
acesta; 
l)orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic. 
 

 
SECŢIUNEA 3: Deschiderea procedurii şi efectele acesteia 

SUBSECŢIUNEA 1: § 1. Cererile introductive 
 

Art. 65 
(1)Procedura începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor, de către 
unul sau mai mulţi creditori, ori de către persoanele sau instituţiile prevăzute expres de 
lege. 
(2)Autoritatea de Supraveghere Financiară introduce cerere împotriva entităţilor 
reglementate şi supravegheate de aceasta care, potrivit datelor de care dispune, 
îndeplinesc criteriile prevăzute de dispoziţiile legale speciale pentru iniţierea procedurii 
prevăzute de prezenta lege. 
 
 
 
 
Comentariu 
 

Prevederile art. 65 din Legea nr. 85/2014  sunt similare cu cele corespondente 
din reglementarea anterioară. Pe lângă chestiunile care ţin de formulare, a intervenit 
o substituire a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare cu Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, ca autoritate ce primeşte legitimare procesuală de a 
formula o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva unui debitor care 
întruneşte criteriile prevăzute de dispoziţiile legale speciale pentru iniţierea unei 
asemenea proceduri, în acord cu noile reglementări în materie, respectiv O.U.G. nr. 
93/2012. Conform acestei reglementări, Autoritatea de Supraveghere Financiară, îşi 
exercită atribuţiile prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi 
prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private. 

Procedura insolvenţei, procedură judiciară, se poate deschide doar în urma 
judecăţii efectuate de către tribunal cu privire la o cerere formulată de către 
persoanele cărora legea le recunoaşte calitatea procesuală activă (debitorul, 
creditorii) sau legitimarea procesuală (Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
Banca Naţională a României) pentru a formula o asemenea cerere. Autorităţile cu 
legitimare procesuală au această prerogativă în virtutea atribuţiilor de supraveghere 
care le revin, în temeiul reglementărilor speciale cu privire la anumite entităţi ce 
funcţionează în domenii specializate.  

Legea nr. 85/2014 a înglobat dispoziţii speciale pentru falimentul băncilor şi al 
societăţilor de asigurare, atât în cadrul definiţiilor reglementate de art. 5,  cât şi în 
Titlul II, Capitolele III şi IV, și a abrogat, conform art. 344, prevederile O.G. nr. 
10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit,  secţiunile 1-3 ale Cap. III, capitolul 
IV şi art. 83 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul,  
dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări. 
 

Art. 66 
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(1)Debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere 
pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la 
apariţia stării de insolvenţă. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada 
notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii 
insolvenţei. 
(2)Dacă la data expirării termenului prevăzut la alin. (1) debitorul este angrenat, cu 
bună-credinţă, în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale, acesta 
are obligaţia de a adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei 
legi, în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor. 
(3)Dacă în cursul negocierilor derulate în cadrul unei proceduri de mandat ad-hoc sau 
de concordat preventiv debitorul ajunge în stare de insolvenţă, dar există presupunerea 
rezonabilă, bazată pe indicii temeinice, că rezultatele negocierilor ar putea fi valorificate 
în termen scurt prin încheierea unui acord extrajudiciar, debitorul, de bună-credinţă, 
trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii în condiţiile şi termenul 
prevăzute la alin. (2). În caz contrar, debitorul trebuie să introducă cererea de deschidere 
a procedurii insolvenţei în termen de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. 
(4)Debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă va putea să 
adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentului titlu. 
(5)Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor 
constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fără a fi necesară o hotărâre a 
asociaţilor/acţionarilor. În cazul în care prin cererea debitorului se solicită aplicarea 
procedurii simplificate, se va depune şi hotărârea adunării generale a 
asociaţilor/acţionarilor în acest sens. 
(6)La înregistrarea cererii, serviciul de registratură va efectua verificări, din oficiu, cu 
privire la existenţa pe rol a unor alte cereri de deschidere a procedurii formulate anterior 
de creditori. În cazul în care sunt înregistrate cereri formulate de creditori, se 
soluţionează cererea debitorului în procedură necontencioasă, prin aceeaşi încheiere 
judecătorul dispunând conexarea cererilor creditorilor, care în cazul deschiderii 
procedurii devin declaraţii de creanţă, iar dacă se respinge cererea debitorului, se 
soluţionează potrivit art. 72 şi următoarele. 
(7)Dacă, ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de soluţionarea acesteia, 
sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de către creditori, acestea se vor 
înregistra direct la cererea formulată de debitor. În acest scop, serviciul de registratură 
va efectua verificări, din oficiu, la data înregistrării cererilor şi va înregistra cererile la 
dosarul ce are ca obiect cererea formulată de debitor. În această situaţie, se va proceda 
la soluţionarea în procedură necontencioasă a cererii debitorului. În cazul admiterii 
acesteia, cererile creditorilor se vor califica drept declaraţii de creanţă, iar în cazul 
respingerii sale, se vor soluţiona cererile creditorilor, potrivit art. 72 şi următoarele. 
(8)În cazul deschiderii procedurii insolvenţei, creanţele ce fac obiectul cererilor de 
deschidere a procedurii care devin declaraţii de creanţă pot fi actualizate cu accesorii 
calculate până la data deschiderii procedurii, în termenul legal stabilit pentru declararea 
creanţelor, potrivit prevederilor art. 102. 
(9)Introducerea prematură, cu rea-credinţă, de către debitor a unei cereri de deschidere 
a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică, 
pentru prejudiciile pricinuite. 
(10)Cererea debitorului se va judeca de urgenţă, în termen de 10 zile, în camera de 
consiliu, fără citarea părţilor. Prin excepţie de la prevederile art. 200 din Codul de 
procedură civilă, judecătorul-sindic va stabili termenul de judecată în camera de 
consiliu, în termen de 10 zile de la depunere, chiar dacă cererea nu îndeplineşte toate 
cerinţele legale şi nu sunt depuse toate documentele. În cazul în care la data depunerii 
cererii debitorului se găsesc înregistrate pe rol cereri ale creditorilor, se va proceda 
potrivit prevederilor alin. (6) teza a II-a. 
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(11)După depunerea cererii de deschidere a procedurii, în cazuri urgente, care ar pune 
în pericol activele debitorului, judecătorul-sindic poate dispune de urgenţă, în camera 
de consiliu şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a oricăror proceduri de 
executare silită a bunurilor debitorului până la pronunţarea hotărârii cu privire la 
respectiva cerere. 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 66 din Legea nr. 85/2014 menţin pentru debitor obligaţia de a 
formula o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, în termen de 30 de zile de la 
instaurarea stării de insolvenţă, astfel cum este aceasta definită de art. 5 pct.29.  

Faţă de termenul de 30 de zile, pentru a acorda şansele unor înţelegeri 
extrajudiciare care să poată contribui mai bine la redresarea debitorului, dar şi la 
recuperarea optimă a creanţelor, legea menţine excepţiile cu privire la termenul în 
care debitorul insolvent este obligat să solicite deschiderea procedurii.  

Astfel, legiuitorul menţine termenul special de graţie cu privire la obligaţia de 
depunere a cererii, de 5 zile de la încetarea negocierilor, în cazul în care: 

- debitorul este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri extrajudiciare pentru 
restructurarea datoriilor sale – reprezentand negocieri în vederea încheierii 
unor contracte cu creditorii, cu privire la modalitatea şi termenul de plată a 
obligaţiilor.  

- în cursul negocierilor derulate în cadrul unei proceduri de mandat ad-hoc sau 
de concordat preventiv debitorul ajunge în stare de insolvenţă, dar există 
presupunerea rezonabilă, bazată pe indicii temeinice, că rezultatele 
negocierilor ar putea fi valorificate în termen scurt prin încheierea unui acord 
extrajudiciar – în această situaţie, presupunerea rezonabilă bazată pe indicii 
temeinice trebuie să fie dovedită de debitor, aceasta putând rezulta din 
înscrisuri, cum ar fi, spre exemplu, înscrisurile care consemnează rezultate 
parţiale ale unor negocieri (ex: minute de negociere), dovada rezultatelor 
testului creditorului privat, etc. 

Aşadar, debitorul este obligat să depună cererea de deschidere a procedurii în 
termenul minimal de 30 de zile de la data instalării insolvenţei, iar în cazul în care 
negocierile se poartă pe o durată ce va depaşi acest termen, va interveni termenul 
special, asttfel încât, debitorul nu va putea introduce cererea mai târziu de termenul 
special de 5 zile de la eşuarea negocierilor. Potrivit art. 14 alin. (2) din Codul civil, buna 
– credinţă se prezumă, . 

În cazul în care debitorul nu îşi execută obligaţia de depunere a cererii de 
deschidere a procedurii în termenul legal, reprezentanţii acestuia vor putea răspunde 
pentru prejudiciile cauzate de încalcarea acestei obligaţii legale, în temeiul unei 
răspunderi civile delictuale, iar în cazul în care neexecutarea acestei obligaţii 
depăşeşte termenul legal cu 6 luni va interveni şi răspunderea penală pentru 
infracţiunea de bancrută simplă, prevăzută şi sancţionată conform art. 240 din Codul 
Penal.  

Legiuitorul menţine pentru debitor facultatea de a introduce o cerere de deschidere 
a procedurii atunci când acesta se află în insolvenţă iminentă, astfel cum aceasta este 
definită de art. 5 pct. 29 lit. b), în scopul protejării averii acestuia de eventuale acţiuni 
ale unor creditori în sensul executării silite,  

Se menţine din vechea reglementare, în oglindă, obligaţia debitorului de a se abţine 
de la introducerea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei premature sau cu 
rea-credinţă, în scopul obstrucţionării exercţiului dreptului unor creditori. După 
respingerea cererii, dacă prin hotărârea judecatorească se constată o astfel de 
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conduită a debitorului, acesta va putea răspunde faţă de creditori în temeiul 
răspunderii civile delictuale.  

Cerinţele formale, menţinute în esenţă de noua reglementare, impun în continuare 
semnarea cererii de deschidere a procedurii formulate de debitorul persoană juridică 
de către persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a 
îl reprezenta. Noua reglementare prevede expres, însă, că hotărârea adunării generale 
a asociaţilor/acţionarilor nu este necesară în cazul cererii de deschidere a procedurii 
generale a insolvenţei debitorului, responsabilizând astfel reprezentanţii acestuia, 
care nu se pot prevala astfel pentru neintroducerea în termen a cererii de lipsa 
aprobării AGA în acest sens. Cu toate acestea, pentru cererea de deschidere a 
procedurii simplificate, s-a reglementat necesitatea aprobării prin hotărârea adunării 
generale a asociaţilor/acţionarilor, întrucât s-au avut în vedere efectele drastice ale 
unei astfel de proceduri pentru persoana juridică, cu alte cuvinte consecințele unui 
faliment, fără posibilitatea unei reorganizări. 

Astfel cum prevede şi  art. 67 alin. (1) lit. n), legiuitorul instituie o obligaţie nouă 
pentru debitorul care depune cererea de deschidere a procedurii, respectiv aceea de a 
ataşa cererii dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de 
deschidere a procedurii insolvenţei. Scopul este acela de a crea organului fiscal 
competent condiţiile pentru a efectua inspecţia fiscală pentru obligaţiile anterioare 
deschiderii procedurii, în termenul de 60 de zile de la publicarea în BPI a notificării de 
deschidere a procedurii, conform art. 102 din lege, acordându-se astfel posibilitatea 
înregistrării respectivei creanţe, constatată în raportul de inspecţie fiscală, la masa 
credală, pe calea unei cereri de admitere a creanţei suplimentare, cu instituirea, din 
considerente de interes general, a unui regim derogatoriu pentru asemenea creanţe 
faţă de celelalte creanţe anterioare deschiderii procedurii.  

În privinţa existenţei unor cereri anterioare ale creditorilor şi a unei cereri 
depuse ulterior de debitor, se menţine practic principiul ce era instituit de art. 31 alin. 
(4) din vechea reglementare, normă derogatorie de la regulile generale în materia 
conexării, prevăzute de Codul de procedură civila. Noua reglementare instituie însă 
unele completări de ordin procedural, cu privire la maniera în care instanţa trebuie să 
procedeze în cazul existenţei mai multor cereri – ale debitorului şi ale creditorilor, 
acestea fiind menite, în primul rând să uniformizeze procedura şi să accelereze 
derularea acesteia.  

Ca element de noutate, legea instituie obligaţii pentru serviciul registratură al 
tribunalului sesizat cu cererea de deschidere de a verifica existenţa mai multor cereri 
de deschidere a procedurii, ale debitorului şi ale creditorilor. În cazul în care există 
cereri anterioare ale creditorilor şi se formulează o cerere a debitorului ulterior, se 
prevede pentru serviciul registratură doar atribuţia verificării existenţei situaţiei 
respective. Instanţa, de urgenţă, în termen de 10 zile, prin încheiere pronunţată în 
camera de consiliu, se va pronunţa asupra cererii debitorului, dispunând conexarea 
dosarelor privind cererile creditorilor.  

Prin excepţie de la prevederile art. 200 din Codul de procedură civilă, 
judecătorul-sindic va stabili termenul de judecată în camera de consiliu, chiar dacă 
cererea nu îndeplineşte toate cerinţele legale şi nu sunt depuse toate documentele, 
pentru considerente de celeritate.  

În cazul în care admite cererea debitorului, judecătorul-sindic dispune prin 
aceeaşi încheiere conexarea cererilor creditorilor la cererea debitorului, urmând ca 
respectivele cereri ale creditorilor să capete regimul unor cereri de admitere a 
creanţei. În cazul respingerii cererii debitorului, cererile creditorilor, conexate prin 
aceeaşi încheiere la cererea debitorului, vor fi judecate potrivit art. 72, la un termen 
ulterior ce se va acorda prin respectiva încheiere, cu citarea părţilor.  
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În situaţia formulării de cereri de către creditori, ulterior cererii debitorului, 
dar înainte de judecarea acesteia, serviciul registratură asigură înregistrarea 
cererilor în dosarul privind cererea debitorului, aceasta din urmă judecându-se în 
camera de consiliu, în procedura necontencioasă. În funcţie de admiterea sau 
respingerea cererii, astfel cum s-a menţionat în ipoteza anterioară, cererile 
creditorilor fie vor fi tratate ca declaraţii de creanţă, fie se vor judeca în condiţiile art. 
72. 

De menţionat este faptul că, indiferent în care dintre cele două ipoteze se află, 
astfel cum era şi firesc, sub aspectul soluţionării cererii principale, pentru celeritate, 
primează cererea debitorului, care practic recunoaşte existenţa stării de insolvenţă 
nefiind necesară o judecată cu privire la cererile creditorilor.  

Reglementarea introduce o instituţie nouă, menită să asigure  protejarea averii 
debitorului faţă de urmăririle individuale ale creditorilor, chiar şi înainte de 
deschiderea procedurii, în scopul asigurării unei eficienţe a reglementării din 
perspectiva acordării şanselor de redresare a debitorului aflat în stare de insolvenţă 
şi pentru asigurarea unei proceduri concursuale, cu acordarea de şanse echitabile 
pentru toţi creditorii respectivului debitor. Instituţia suspendării judiciare a 
executărilor silite chiar şi înainte de intervenirea suspendării de drept, după 
deschiderea procedurii, poate fi utilizată de debitor pe calea ordonanţei preşedinţiale.  

O primă condiţie a admiterii unei asemenea cereri este aceea de a fi înregistrată 
la tribunal cererea de deschidere a procedurii, formulată de debitor. Condiţia urgenţei, 
prevăzută de textul de drept comun al art. 996 din Codul de procedură civilă este 
reiterată şi de textul de lege special. Îndeplinirea acesteia este în strânsă conexiune cu 
condiţia evitării unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara, regăsită la 
nivelul textului de lege general. Cele două condiţii sunt întrunite în condiţiile actului 
normativ special în situaţia în care există executări silite individuale care ar putea fi 
finalizate până la data deschiderii procedurii sau care, chiar dacă nu ar fi finalizate 
până la respectivul moment, ar putea aduce un prejudiciu averii debitorului, 
periclitând redresarea acestuia. 

Condiţia vremelniciei măsurii suspendării este îndeplinită, prin  ipoteză, dat 
fiind că o asemenea măsură se dispune oricum până la pronunţarea în primă instanţă 
a hotărârii cu privire la cererea de deschidere a procedurii. Competenţa de soluţionare 
va aparţine judecătorului-sindic. Noua reglementare a menţinut sancţionarea 
formulării cererii cu rea-credinţă sau prematură, sancţionarea patrimonială a 
debitorului putând fi antrenată în temeiul unei acţiuni de drept comun în răspundere 
civilă delictuală, pe baza considerentelor hotărârii de respingere a cererii debitorului. 
 
Jurisprudență  
 

În situația de fapt în care administratorul societății debitoare refuză să-și 
îndeplinească obligația legală, organul deliberativ și decizional al societății, prin care 
se formează și se exprimă voința socială a unei societăți, respectiv Adunarea Generală 
a Asociaților este îndrituită să adopte hotărârea prin care să mandateze o altă 
persoană decât administratorul societății să aducă la îndeplinire ceea ce era obligat 
să facă potrivit Legii, administratorul societății. 

Detalii: http://legeaz.net/spete-drept-comercial-jurindex/spete-contestatie-la-
executare-348-2008-8z3 (Curtea de Apel București, Secția a VI-a Comercială, 
Decizia nr. 348R/20.03.2008) 

Cererea debitorului privind deschiderea procedurii trebuie să fie formulată la 
momentul optim, adică fie atunci când constată insuficienţa fondurilor băneşti 
disponibile pentru plata datoriilor exigibile, fie atunci când constată că nu va putea 
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plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate cu fondurile băneşti disponibile. Existența 
unei proceduri execuționale nu constituie un impediment în formularea cererii de 
deschidere a procedurii. (Curtea de Apel Constanta, Decizia nr. 1769/ 
05.10.2010) 
 

Cererea de deschidere a procedurii formulată de către debitor constituie o 
recunoaștere a stării de insolvență numai în situatia în care mărturisirea provine de 
la reprezentantul legal al debitoarei. Or, recunoaşterea provine de la lichidatorul 
debitoarei, numit în procedura ORC, care admite că nu cunoaşte situaţia contabilă. În 
consecință se respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenței. (Curtea de 
Apel Constanta,  Decizia nr. 76/25.01.2010) 

Art. 67 
(1)Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte: 

a)ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, 
balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a 
procedurii; 
b)lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile 
prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele 
din registrele de publicitate; 
c)lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub 
condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, 
arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă; 
d)lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni 
anterioare înregistrării cererii introductive; 
e)contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii; 
f)lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu 
răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită; 
g)o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedură simplificată 
sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin 
lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; 
h)o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea 
activităţii; 
i)o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, 
sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului 
comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul profesional/sediul 
social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară 
prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii 
introductive; 
j)o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din 
care să rezulte că el sau administratorii, directorii şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii 
comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, 
de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările 
ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările 
ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în 
ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii; 
k)un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor 
mobiliare sau a altor instrumente financiare emise; 
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l)o declaraţie prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăţi, cu 
precizarea acestora; 
m)dovada codului unic de înregistrare; 
n)dovada notificării organului fiscal competent. 
(2)Documentele prevăzute la alin. (1) se depun odată cu cererea de deschidere a 
procedurii sau, cel mai târziu, până la termenul de judecată stabilit de judecătorul-
sindic. Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-g), k), l), m) atrage 
respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 38 
alin. (2) lit. c) şi d), precum şi a cazului în care cererea de deschidere a procedurii este 
formulată de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nedepunerea 
documentelor prevăzute la lit. h), i) şi j) este sancţionată cu decăderea din dreptul de a 
depune un plan de reorganizare. 
 
Comentariu 
 

Textul noii reglementări îşi menţine în principiu structura, cu unele adăugiri, 
reformulări, în scopul adaptării la ansamblul reglementării şi eliminării unor 
prevederi inutile. Se remarcă faptul că, la  art. 67 alin. (1) lit. d), legiuitorul înlocuieşte 
termenul de 120 cu termenul de 6 luni anterioare deschiderii procedurii, ca termen de 
referinţă pentru lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de 
acesta, adaptând practic cerinţa la noile termene instituite prin prevederile art. 117 din 
lege şi asigurând totuşi caracterul rezonabil al intervalului de timp pentru care se cere 
debitorului o asemenea listă.  

Totodată, reglementarea este adaptată la destinatarii unei asemenea 
proceduri, prevăzând că debitorul trebuie să ataşeze dovezi nu doar de la registrul 
comerţului sau registrul societăţilor agricole, ci şi din orice alte registre în care 
debitorul este obligat să se înregistreze potrivit legii. 

În privinţa declaraţiei pe propria răspundere, autentificată de notar ori 
certificată de avocat, din care să rezulte dacă a existat o condamnare pentru 
săvârşirea unor infracţiuni, noua reglementare nu mai are în vedere doar debitorul, 
considerând relevant a se cunoaște dacă respectivele infracţiuni au fost săvârşite chiar 
şi de administratorii, directorii şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care 
deţin controlul debitorului. Se adaugă, pe lângă cele infracțiunile prevăzute de Legea 
nr. 656/2002, şi cele prevăzute şi pedepsite de Legea nr. 22/1969, Legea nr. 31/1990, 
Legea nr. 82/1991, Legea nr. 21/1996, Legea nr. 78/2000, Legea nr. 571/2003, Legea 
nr. 241/2005, astfel cum acestea au fost modificate şi completate.  

Spre deosebire de vechea reglementare, legiuitorul limitează intervalul pentru 
care se face declaraţia la 5 ani anteriori, termenul fiind similar cu cel ce vizează 
beneficiul unei reorganizari. Evident, dacă este vorba de documente depuse de debitor, 
termenul de 5 ani trebuie să fie unul anterior depunerii cererii şi nu “deschiderii 
procedurii”. 

În scopul derulării coordonate a procedurilor în cazul insolvenţei grupurilor de 
societăţi, se instituie obligativitatea prezentării unei declaraţii prin care debitorul 
arată dacă este membru al unui grup de societăţi, cu precizarea acestora. Dovada 
notificării organului fiscal competent este necesară pentru a se asigura posibilitatea 
ca organul fiscal competent să  iniţieze inspecţia fiscală pentru obligaţiile bugetare 
anterioare deschiderii procedurii şi să finalizeze în termenul legal de 60 de zile 
efectuarea inspecţiei şi constatarea respectivelor obligaţii, pentru înscrierea 
respectivelor creanţe la masa credală în termenul legal. 
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Noua reglementare nuanţează sancţiunile aplicabile, restricţionând dreptul de 
a propune un plan de reorganizare doar în cazul nedepunerii documentelor prevăzute 
de art. 67 alin. (1), lit. h), i) şi j).  
 
Jurisprudență 
 

În cazul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitorului, 
aceasta trebuie să fie însoţită de o serie de documente, prevăzute expres de art. 67 al. 1 
din Legea nr. 85/2014. 
Documentele prevăzute de lege se depun odată cu cererea de deschidere a procedurii 
sau, cel mai târziu, până la termenul de judecată stabilit de judecătorul-sindic. 
Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) - g), k), l), m) atrage 
respingerea cererii de deschidere a procedurii, iar nedepunerea documentelor 
prevăzute la lit. h), i) şi j) este sancţionată cu decăderea din dreptul de a depune un 
plan de reorganizare. 

Sancţiunea prevăzută de lege, aceea a respingerii cererii poate să pară gravă, 
dar este adecvată, întrucât, în cazul cererii debitorului, numai prin depunerea de la 
început a tuturor documentelor prevăzute de lege poate fi apreciată starea de 
insolvenţă a debitorului şi poate fi derulată în mod eficient procedura insolvenţei sub 
controlul practicianului în insolvenţă şi al judecătorului sindic. (Curtea de Apel 
Timişoara, secţia a II-a civilă, Decizia nr. 102/A/29.01.2015) 

 
Nedepunerea listei creditorilor indispensabili, odată cu celelalte documente 

prevăzute de art. 28, precum și lipsa unei referințe la aceștia în cadrul planului de 
reorganizare propus nu îndreptățește debitoarea la invocarea acestei categorii, abia 
în adunarea creditorilor menită a vota planul de reorganizare. În mod greșit s-a 
apreciat, de asemenea, în privința valorii tăcerii creditorului bugetar, întrucât aceasta 
nu poate fi considerată un vot pozitiv pentru planul de reorganizare. Astfel, prin art. 
100 alin. (2) se prevede expres nu numai că fiecare creanță beneficiază de un vot, dar 
și că titularul acestuia ”exercită” votul respectiv, ceea ce înseamnă o manifestare 
expresă de voință. (Curtea de Apel București, Secția a VI-a Civilă, Decizia 
civilă nr. 1359/12.06.2014) 

 
Art. 68 

(1)În cazul unei cereri introduse de o societate în nume colectiv sau în comandită, acea 
cerere nu va fi considerată ca fiind făcută şi de asociaţii cu răspundere nelimitată ori, în 
condiţiile art. 70, şi împotriva lor. 
(2)O cerere introdusă de un asociat cu răspundere nelimitată ori împotriva acestuia 
pentru datoriile sale va fi fără efecte juridice cu privire la societatea în nume colectiv sau 
în comandită din care face parte. 
(3)Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, în privinţa cererilor 
introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora. 
 

Art. 69 
Nu pot fi supuşi reorganizării judiciare debitorii, persoane juridice, care în ultimii 5 ani, 
precedenţi hotărârii de deschidere a procedurii, au mai fost supuşi unei proceduri de 
reorganizare judiciară. 
 

Art. 70 
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(1)Orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezentul 
titlu poate introduce o cerere de deschidere a procedurii împotriva unui debitor 
prezumat în insolvenţă, în care va preciza: 
a)cuantumul şi temeiul creanţei; 
b)existenţa unui drept de preferinţă, constituit de către debitor sau instituit potrivit 
legii; 
c)existenţa unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului; 
d)declaraţia privind eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitorului, caz 
în care va trebui să precizeze, cel puţin la nivel de principiu, modalitatea în care înţelege 
să participe la reorganizare. 
(2)Creditorul va anexa documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire 
a cauzelor de preferinţă. De asemenea, creditorul va depune dovada codului unic de 
înregistrare al debitorului. 
(3)Dacă între momentul înregistrării cererii de către un creditor şi cel al judecării 
acestei cereri sunt formulate cereri de către alţi creditori împotriva aceluiaşi debitor, 
tribunalul, prin serviciul de registratură, va verifica, din oficiu, la data înregistrării, 
existenţa dosarului pe rol şi va înregistra cererea la dosarul existent. Judecătorul-sindic 
va stabili îndeplinirea condiţiilor referitoare la cuantumul minim al creanţelor, în raport 
cu valoarea însumată a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri şi cu 
respectarea valorii-prag prevăzute de prezentul titlu, şi va comunica cererile debitorului. 
(4)Creditorii înregistrează cererea de deschidere a procedurii direct în dosarul ce are ca 
obiect cererea debitorului sau, dacă nu există, în dosarul al cărui obiect îl are cererea 
altui creditor care are stabilit un termen mai scurt. 
(5)Creditorul care are înregistrată o cerere de deschidere a procedurii, în cazuri urgente, 
până la data judecării cererii, poate solicita judecătorului-sindic pronunţarea unei 
ordonanţe preşedinţiale prin care să dispună măsuri vremelnice, în scopul suspendării 
operaţiunilor de înstrăinare a unor bunuri sau drepturi patrimoniale importante din 
averea debitorului, sub sancţiunea nulităţii, precum şi măsuri de conservare a acestor 
bunuri. 
(6)Judecata cererii prevăzute la alin. (5) se face de urgenţă, în camera de consiliu, fără 
citarea creditorului care a formulat cererea şi nici a debitorului. Măsura va fi încuviinţată 
vremelnic, până la data soluţionării cererii de deschidere a procedurii. Creditorul poate 
fi obligat la plata unei cauţiuni de până la 10% din valoarea creanţei pretinse, care va 
putea fi folosită de debitor pentru acoperirea daunelor produse în cazul respingerii 
cererii de deschidere a procedurii. 
 
Comentariu 
 

Dispoziţiile privind formularea cererii creditorului şi documentele ce trebuie 
anexate nu au suferit modificări faţă de prevederile vechii reglementari. 

În privinţa procedurii de înregistrare şi soluţionare a cererilor, se preia 
principiul înregistrării cererilor creditorilor în dosarul privind cererea debitorului, 
conform art. 66, cu aplicarea regulii conexării la cererea creditorului care are termen 
mai scurt, în cazul în care nu este înregistrată o cerere a debitorului. 

Instituirea ordonanţei preşedinţiale la alin. (5) şi (6) vizează suspendarea 
temporară a actelor de înstrăinare voluntară pe care debitorul le-ar putea efectua în 
detrimentul unei eventuale deschideri a procedurii insolvenţei, anterior pronuţării 
hotărârii cu privire la cererea creditorului de deschidere a procedurii. Urgenţa 
măsurii trebuie dovedită de creditor, la fel şi paguba iminentă pentru averea 
debitoarei şi pentru creditori implicit, în condiţiile art. 996 din Codul de procedură 
civilă, fiind necesar ca bunurile să aibă o importanţă semnificativă pentru averea 
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debitorului în raport de creanţele cunoscute până la acel moment. De asemenea, 
dispozițiile art. 998 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile. 

Judecatorul-sindic are un drept de apreciere asupra necesităţii obligării 
creditorului la plata unei cauţiuni de 10 % din valoarea creanţei pretinse. 
 
Jurisprudență 
 

Cum creanţa pe care contractul de credit o atestă, deşi contestată de societatea 
debitoare potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, modificată, nu 
a fost achitată până la momentul pronunţării în fond, în mod corect judecătorul-
sindic a apreciat că recurenta este în încetare de plăţi şi a dispus deschiderea 
procedurii insolvenţei împotriva sa. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a 
civilă, Decizia civilă nr. 1360/23.08. 2012) 

 
SUBSECŢIUNEA 2: § 2. Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii 

procedurii 
 

Art. 71 
(1)Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 66, judecătorul-
sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin 
declaraţia făcută potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. g) debitorul îşi arată intenţia de 
a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la 
art. 38 alin. (2), judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii 
simplificate. Minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei se comunică, 
de îndată, administratorului judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu numit 
de către judecătorul-sindic. 
(2)Prin încheierea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va dispune 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar să efectueze notificările prevăzute la 
art. 100. În cazul în care, în termen de 10 zile de la primirea notificării, creditorii se opun 
deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va ţine, în termen de 5 zile, o şedinţă la care 
vor fi citaţi administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, debitorul şi creditorii care se 
opun deschiderii procedurii, în urma căreia va soluţiona deodată, printr-o sentinţă, 
toate opoziţiile. Admiţând opoziţia, judecătorul-sindic va revoca încheierea de 
deschidere a procedurii. 
 
Comentariu 
 

Cererea debitorului se soluţionează în procedură necontencioasă, prin 
încheiere. În cazul în care judecătorul-sindic dispune deschiderea procedurii generale 
a insolvenţei, respectiva procedură va putea parcurge una sau toate etapele 
procedurale prevăzute de lege pentru atingerea scopului prevăzut de art. 2 al 
reglementării, respectiv: 1. perioada de observaţie; 2. reorganizarea; 3. falimentul.  
Procedura simplificată constituie o situaţie de excepţie şi implică fie acceptul 
debitorului prin însăşi cererea de deschidere a procedurii, fie încadrarea debitorului, 
potrivit cererii depuse şi a documentelor pe care este obligat să le ataşeze, în criteriile 
prevăzute de art. 38 alin. (2).  
Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) - g), k), l), m) atrage 
respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 
38 alin. (2) lit. c) şi d), precum şi a cazului în care cererea de deschidere a procedurii 
este formulată de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar nedepunerea 
documentelor prevăzute la lit. h), i) şi j) este sancţionată doar cu decăderea din dreptul 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM


109 
 

de a depune un plan de reorganizare, lăsându-se totuşi posibilitatea ca oricare dintre 
celelalte subiecte îndreptăţite să propună un plan de reorganizare. 

Cu toate că cererea debitorului se judecă în procedură necontencioasă, 
legiuitorul pune la dispoziţia creditorilor posibilitatea să formuleze opoziţie la 
încheierea de deschidere a procedurii. Aceasta este soluţia aleasă de legiuitor pentru a 
se verifica, pe baza probelor suplimentare propuse de creditori, dacă debitorul este 
într-adevăr în stare de insolvenţă potrivit prevederilor legale, inclusiv dacă cererea 
debitorului a fost formulată cu rea-credinţă. 
 
Jurisprudență 
 

Creditorii care se opun deschiderii procedurii insolvenței la cererea debitoarei 
(potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 – actualul 71 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014) au deschisă calea de atac a opoziției împotriva hotărârii. Pe de altă parte, 
potrivit Codului de procedură civilă, subiectele recursului sunt părțile din litigiul 
soluționat de prima instanță a cărei hotărâre a fost atacată cu recurs. Ca atare, 
creditorii recurenți sunt terți față de hotărârea pronunțată, astfel încât nu dețin 
calitate procesuală activă în calea de atac a recursului. (Curtea de Apel București, 
Secția a VI-a Comercială, Decizia comercială nr. 1082/14.09.2010 ) 

 
Din examinarea cererii raportat la actele depuse şi în lumina dispoziţiilor 

legale din materia insolvenţei, judecătorul-sindic constată că sunt îndeplinite 
condiţiile cerute de art. 66-67 din Legea nr. 85/2014, în sensul că acţiunea 
introductivă este formulată de un debitor aflat în stare de insolvenţă, printr-o 
persoană care are calitatea de reprezentant legal, cererea fiind însoţită  de actele 
necesare. Judecătorul sindic mai observă că prin cererea introductivă s-a solicitat, 
începerea procedurii în formă simplificată, aspect pe care legea insolvenţei 
nr.85/2014  îl permite. (Tribunalul Vrancea, Secţia A II-A Civilă și de 
Contencios Administrativ Fiscal, Sentinţa civilă nr. 165/09.072014) 

 
Art. 72 

(1)În cazul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditor, la 
cererea debitorului, formulată în termenul prevăzut la alin. (3), judecătorul-sindic poate 
dispune, prin încheiere, în sarcina creditorului consemnarea la o bancă a unei cauţiuni 
de până la 10% din valoarea creanţei, dar nu mai mult de 40.000 lei. Cauţiunea va fi 
consemnată în termen de 5 zile de la comunicarea măsurii, sub sancţiunea respingerii 
cererii de deschidere a procedurii. 
(2)În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorului, instanţa o va comunica 
debitorului şi organului fiscal competent. 
(3)În termen de 10 zile de la primirea cererii, debitorul trebuie fie să conteste, fie să 
recunoască existenţa stării de insolvenţă. În cadrul judecării contestaţiei, va putea fi 
administrată doar proba cu înscrisuri. 
(4)Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul nu este în stare de insolvenţă, 
respinge cererea creditorului, care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la 
înregistrarea ei. În acest caz, cauţiunea va fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite 
de debitor, pentru introducerea cu rea-credinţă a unei astfel de cereri, conform 
dispoziţiei judecătorului-sindic. 
(5)În cazul achitării, până la închiderea dezbaterilor, a creanţei creditorului care a 
solicitat deschiderea procedurii, judecătorul-sindic va respinge cererea ca rămasă fără 
obiect, cauţiunea depusă fiind restituită în mod corespunzător. 
(6)Dacă debitorul nu plăteşte creanţa creditorului până la închiderea dezbaterilor, iar 
judecătorul-sindic stabileşte că debitorul este în stare de insolvenţă, va admite cererea 
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de deschidere a procedurii formulate de acesta şi va deschide, prin sentinţă, fie 
procedura generală a insolvenţei, fie procedura simplificată, după caz. În acest caz, 
cauţiunea va fi restituită creditorului. 
 
Comentariu 
 

Obligarea creditorului la plata cauţiunii este şi în actuala reglementare o 
facultate pentru judecătorul-sindic şi nu o obligaţie, această chestiune fiind lăsată la 
aprecierea sa. În această situație, judecătorul-sindic ar urma să ţină seama şi de 
informaţii care privesc conduita debitorului faţă de respectivul creditor sau alţi 
creditori. Cu toate că nu se poate admite că judecătorul-sindic se antepronunţă prin 
obligarea creditorului la plata unei cauţiuni, trebuie acceptat că, în practică, acesta 
analizează, implicit, şi fondul cererii de deschidere a procedurii în mod implicit atunci 
când decide obligarea la plata unei cauţiuni, iar soluţia asupra cererii de deschidere a 
procedurii, în final, va fi pronunţată în mod obiectiv, pe baza probatoriului ce se va 
administra şi a apărărilor părţilor.  

Cauţiunea va putea fi utilizată doar pentru prejudiciul suferit efectiv de debitor, 
care va trebui demonstrat de acesta, în situaţia în care cererea a fost formulată cu rea 
– credinţă de către creditor. Între depunerea cererii cu rea-credinţă şi prejudiciu 
trebuie să existe o legătură de cauzalitate. Competenţa soluţionării cererii de utilizare 
sau de restituire a cauţiunii revine judecătorului-sindic. 

De remarcat faptul că noua reglementare încearcă să creeze un echilibru între 
asigurarea unei surse de acoperire a unui eventual prejudiciu pentru debitor şi accesul 
la o asemenea procedură pentru creditor, limitând cauţiunea ce va putea să fie fixată 
de instanţă nu doar procentual, la 10% din valoarea creanţei, ci şi la valoarea maximă 
de 40.000 lei dacă prin aplicarea procentului legal valoarea cauţiunii ar depăşi 
această sumă. 

Termenul de plată al cauţiunii este destul de scurt, scopul său fiind de a asigura 
celeritatea fără a îngrădi excesiv dreptul creditorului, care ar trebui să prevadă la 
momentul formulării cererii posibilitatea obligării sale la plata cauţiunii, având la 
dispoziţie toate elementele pentru ca valoarea maximă a cauţiunii să fie predictibilă. 
Sancţiunea nedepunerii în termen de 5 zie de la comunicare a cauţiunii va fi 
respingerea cererii.  
 

Noua reglementare adaugă la destinatarii comunicării cererii de deschidere a 
procedurii insolvenței, pe lângă debitor, şi pe organul fiscal competent, pentru ca, în 
eventualitatea în care cererea ar fi admisă, să efectueze din timp inspecţia fiscală şi să 
fie în măsură să depună în termen cererea de admitere a creanţei (inclusiv cea 
suplimentară). 

Debitorul va putea să conteste în termen de 10 zile de la primirea cererii starea 
de insolvenţă. În cursul judecăţii, potrivit noii reglementări, pentru celeritate, se va 
putea administra doar proba cu înscrisuri.  
 
Jurisprudență  
 

Faptul că a achitat creanţa solicitată de creditoare prin cererea introductivă, 
după deschiderea procedurii şi nu înainte de această dată, cum susţine în motivarea 
recursului, nu este de natură să atragă modificarea sentinţei, aceste plăţi urmând a fi 
analizate de judecătorul-sindic, care va verifica şi dacă nu s-au înregistrat cereri de 
admitere a creanţelor în termenul limită stabilit prin sentinţa de deschidere a 
procedurii. (Curtea de Apel Oradea, Secţia comercială şi de contencios 
administrativ şi fiscal, Decizia nr. 340/C/2007)  



111 
 

 
Caracterul cert al creanţei este dedus din cuprinsul procesului verbal încheiat 

între părţi, de unde rezultă obligaţia de plată a unui sold. Scrisorile de bonitate 
bancară nu reprezintă mijloace apte de a răsturna prezumţia de insolvenţă, acestea 
demonstrând doar că relaţia cu banca s-a desfăşurat fără incidente. De asemenea, 
rulajul conturilor nu demonstrează existenţa unor lichidităţi suficiente pentru 
acoperirea soldului recunoscut. (Curtea de Apel Cluj, Hotararea nr. 
895/01.03.2011) 

 
Stornarea facturii pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii şi existenţa 

unor neînţelegeri şi contradicţii între creditor şi debitoare imprimă un caracter incert 
creanţei prin care se solicită deschiderea procedurii. (Curtea de Apel Ploiesti, 
Decizia nr. 98/22.01.2010). 

 
În speţă, judecătorul sindic a reținut că cererea introductivă a fost comunicată 

debitoarei atât potrivit Codului de procedură civilă, cât şi potrivit dispoziţiilor art. 
33 din Legea 85/2006, iar de la acea dată debitoarea avea la dispoziţie un termen de 
10 zile în care să conteste starea de insolvenţă. Termenul stabilit de legiuitor este unul 
de decădere, iar neexercitarea dreptului de a contesta starea de insolvenţă în acest 
termen este de natură să conducă la respingerea contestaţiei, ca fiind tardiv 
formulată. Cât priveşte cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de 
creditoare, analizând-o, judecătorul sindic a constatat şi a reţinut că este întemeiată. 
(Tribunalul Comercial Argeş, Sentinţa Comercială Nr. 17/F/06.01.2010) 

 
S-a apreciat ca încetarea de plăți constituie în opinia creditorului o prezumţie 

de insolventa, motiv pentru care a fost promovata prezenta cerere. Debitorul nu a 
contestat starea de insolventa în termenul prev. de art.33 alin.2 din Legea cu nr. 
85/2006. (Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Comercială, Sentinţa 
comerciala nr. 5830/20.11.2009) 

 
 Tribunalul Prahova a reţinut că debitorul se află în încetare de plăţi, stare de 
fapt reieşind din neefectuarea de plăţi de mai mult de 30 de zile faţă de creditor, iar 
creditoarea are o creanţă comercială, certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului 
în cuantum de 20.524,78 lei, dovedită cu contractul de vânzare-cumpărare din data 
de 20.09.2005 şi facturile fiscale depuse la dosar, condiţii îndeplinite pentru care a 
admis cererea. Împotriva sentinţei pronunţată de judecătorul sindic din cadrul 
Tribunalului Prahova a formulat recurs debitoarea, criticând-o ca nelegală şi 
netemeinică prin aspectul împrejurării că, nu se afla în stare de insolvenţă, ea 
achitându-şi datoria. În recurs creditoarea a depus un înscris prin care a arătat că 
înţelege să renunţe la judecată, întrucât în urma unei înţelegeri debitoarea recurentă 
şi-a plătit datoria. Văzând înscrisul nou depus la dosar din care rezultă ca debitoarea 
şi-a plătit datoria şi intimata creditoare renunţă la judecată, nemaifiind întrunite 
condiţiile de deschidere a procedurii de faliment, Curtea a admis recursul şi a  respins 
cererea creditoarei ca rămasă fără obiect. (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia 
Comercială şi de Contencios Administrativ, Decizia nr. 144/28.01.2010) 
 

Creditorul nu poate declanşa procedura nici pentru  o datorie neajunsă la 
scadenţă, nici pentru o datorie a cărei scadenţă nu a fost încă determinată, după cum 
nu poate obţine deschiderea procedurii nici pentru o creanţă pentru care s-a prescris 
dreptul său de a cere executarea silită. (Curtea de Apel Galaţi, Secţia 
Comercială, Maritimă şi Fluvială,  Decizia nr. 674/11.12.2009)  
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Art. 73 
Prin sentinţa de deschidere a procedurii generale, judecătorul-sindic desemnează un 
administrator judiciar provizoriu, iar în cazul deschiderii procedurii simplificate 
desemnează un lichidator judiciar provizoriu, dispunând efectuarea notificărilor 
prevăzute la art. 100. Desemnarea se face potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) 
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (1). Prevederile art. 60 rămân aplicabile. 
 
Comentariu 
 

Referitor la această atribuție a judecătorului sindic se vor vedea comentariile  
art. 45 alin. (1) lit. d) şi art. 57 alin. (1) din lege cu privire la condiţiile desemnării 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar provizoriu, dar şi comentariile de la 
art. 60.  

Administratorul judiciar răspunde pentru neefectuarea comunicării 
notificărilor prevăzute de art. 100, cele mai importante acte de după deschiderea 
procedurii, sau pentru orice neîndeplinire în termen legal a unei atribuţii,  în măsura 
în care acesta nu dovedeşte că lipsa comunicării în termenul legal a hotărârii de 
deschidere a procedurii l-a împiedicat să îndeplinească în termen respectivul act de 
procedură. 
 

Art. 74 
În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul este obligat să depună la 
dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1). 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 74 din Legea nr. 85/2014 păstrează structura dispozițiilor 
corespondente ale art. 5 din Legea nr. 85/2006.  Actele şi informaţiile respective au 
rolul de a asigura desfăşurarea în parametrii normali a procedurii insolvenţei şi în 
situaţia în care procedura este deschisă ca urmare a cererii creditorului. 

Debitorul/conducerea acestuia, pentru nedepunerea informaţiilor prevăzute de 
lege în termenul legal, vor putea fi sancţionaţi cu aplicarea amenzii. Nedepunerea 
documentelor prevăzte la art. 67 alin. (1). lit. h), i) şi j) este sancţionată cu decăderea 
debitorului din dreptul de a depune un plan de reorganizare, în mod similar cu situaţia 
în care cererea ar fi fost deschisă la iniţiativa sa. 
 
 
 
 
 

Art. 7581 
(1)De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, 
extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii 
debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii 
insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a 
acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a 
revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în 
condiţiile art. 178. În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este desfiinţată 

                                                           
81 Potrivit art. 351 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare “Prin derogare 
de la dispoziţiile art. 75 din Legea nr. 85/2014, actele administrative fiscale emise înainte şi după 
intrarea în insolvenţă se supun controlului instanţelor specializate de contencios administrativ fiscal.” 
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sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea 
creanţelor asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită 
pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât 
acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează. 

(2)Nu sunt supuse suspendării de drept prevăzute la alin. (1): 
a)căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor unui/unor creditor/creditori 
începute înaintea deschiderii procedurii şi nici acţiunile civile din procesele penale 
îndreptate împotriva debitorului; 
b)acţiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi. 
(3)Nu sunt supuse suspendării prevăzute la alin. (1) acţiunile judiciare pentru 
determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute 
după data deschiderii procedurii. Pentru astfel de acţiuni se va putea formula, pe 
parcursul perioadei de observaţie şi de reorganizare, cerere de plată ce va fi analizată de 
către administratorul judiciar cu respectarea prevederilor art. 106 alin. (1), care se aplică 
în mod corespunzător, fără ca aceste creanţe să fie înscrise în tabelul de creanţe. 
Împotriva măsurii dispuse de către administratorul judiciar se va putea formula 
contestaţie cu respectarea art. 59 alin. (5), (6) şi (7). 
(4)Titularul unei creanţe curente, certe, lichide şi exigibile ce a fost recunoscută de către 
administratorul judiciar sau de către judecătorul-sindic potrivit alin. (3) şi al cărei 
cuantum depăşeşte valoarea-prag poate solicita pe parcursul duratei perioadei de 
observaţie deschiderea procedurii de faliment al debitorului dacă aceste creanţe nu sunt 
achitate în termen de 60 de zile de la data luării măsurii de către administratorul judiciar 
sau a hotărârii instanţei de judecată. Prevederile art. 143 alin. (2) şi (3) se vor aplica în 
mod corespunzător. 
(5)În cazul bunurilor debitorului deja adjudecate sau al sumelor indisponibilizate prin 
proceduri de executare silită până la data deschiderii procedurii, organele de executare 
vor vira sumele corespunzătoare în contul prevăzut la art. 39 alin. (2), mai puţin 
onorariul acestora şi celelalte cheltuieli de executare efectuate; debitorul îşi păstrează 
toate drepturile prevăzute de respectiva procedură. 
(6)Sumele provenite din executările silite vor fi plătite de administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar către creditorii titulari ai cauzei de preferinţă asupra 
bunurilor adjudecate în termen de 30 de zile, chiar şi în perioada de observaţie. Asupra 
acestor sume nu se vor aplica onorariul şi cheltuielile aferente procedurii insolvenţei. 
(7)Sumele de bani existente în contul debitorului la data deschiderii procedurii şi asupra 
cărora este constituită o ipotecă mobiliară, precum şi garanţiile în numerar (cash 
colateral) vor fi distribuite la simpla cerere a creditorului de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar creditorului titular al ipotecii mobiliare, pentru acoperirea 
creanţelor exigibile ale acestuia, în termen de 5 zile de la cererea creditorului. În cazul 
sumelor aferente unui cont escrow, în caz de opoziţie, acestea vor fi transferate în contul 
prevăzut la art. 39 după verificarea de către judecătorul-sindic a îndeplinirii condiţiilor 
de fond ale contractului. 
(8)Sumele de bani existente în contul debitorului la data deschiderii procedurii şi 
asupra cărora este constituită o ipotecă mobiliară, precum şi garanţiile în numerar (cash 
colateral) vor fi distribuite la simpla cerere a creditorului de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar creditorului titular al ipotecii mobiliare, pentru acoperirea 
creanţelor exigibile ale acestuia, în termen de 5 zile de la cererea creditorului. În cazul 
sumelor aferente unui cont escrow, în caz de opoziţie, acestea vor fi transferate în contul 
prevăzut la art. 39 alin. (2) după verificarea de către judecătorul-sindic a îndeplinirii 
condiţiilor de fond ale contractului. 
(9)Pentru asigurarea resurselor în vederea continuării activităţii curente a debitorului 
în perioada de observaţie, sumele de bani care fac obiectul cauzelor de preferinţă 
prevăzute la acest articol vor putea fi folosite de către administratorul judiciar cu acordul 
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creditorului titular al garanţiei. În cazul refuzului acestui acord, judecătorul-sindic poate 
autoriza folosirea acestor sume de bani, cu acordarea în beneficiul creditorului titular al 
garanţiei a protecţiei corespunzătoare, conform prevederilor art. 87 alin. (3). 
 
Comentariu 
 

Domeniul  de aplicare al suspendării reglementate de  art. 75 alin. (1) din lege îl 
reprezintă  acţiunile care privesc ”creanţele asupra averii debitorului”. Din acest punct 
de vedere, principiul rămâne neschimbat faţă de reglementarea Legii nr. 85/2006, 
suspendarea fiind menită a asigura o eficientă derulare a procedurii insolvenţei, dat 
fiind caracterul de procedură colectivă şi concursuală.  

Pentru conturarea mai riguroasă a domeniului suspendării de drept nu se mai 
foloseşte sintagma „împotriva debitorului sau bunurilor sale”, reformularea fiind 
menită să evite orice interpretări care ar putea extinde nejustificat domeniul 
suspendării şi la acţiuni pentru care nu s–ar jusitifca o asemenea solutie (ex: acţiuni 
în revendicare, în constatare, etc.). 

Suspendarea intervine de drept, de la data pronunţării hotărârii de deschidere 
a procedurii insolvenţei. Orice acte de cotinuare a procedurilor individuale după data 
deschiderii procedurii împotriva debitorului, ulterior intervenirii suspendării, este 
lovit de nulitate absolută, actele permise de prevederile art. 75 alin. (6) fiind exceptate 
de la aplicarea acestei sanţiuni. 

Păstrând principiile vechii norme, se reglementează  expres faptul că  orice 
creanţe se pot valorifica numai în cadrul procedurii insolvenţei  prin depunerea 
cererilor de admitere a creanţelor, corelat cu decăderea şi imposibilitatea urmăririi 
debitorului ulterior închiderii procedurii, în condiţiile art. 114. 
Noua lege reglementează expres durata suspendării. În acest context, suspendarea va 
dura până la : 
- desfiinţarea hotărârii de deschidere a procedurii; 
- revocarea încheierii de deschidere a procedurii;  
- închiderea procedurii conform art. 178, pentru situaţia în care creditorii înscrişi în 
tabelul definitiv al creanţelor primesc sumele cuvenite în perioada de observaţie sau 
renunţă la cerere. 

În aceste cazuri acţiunile suspendate pot fi repuse pe rol. Cu toate acestea, 
pentru situaţia închiderii procedurii în condiţiile art. 178, în cazul în care creditorii la 
cererea cărora se derulau respectivele proceduri de realizare a creanțelor sau 
executionale nu au formulat cerere de admitere a creanţelor în procedura insolvenței, 
în termenul legal, deşi au fost notificaţi conform legii, aceştia vor suporta efectul 
decăderii din dreptul de a mai  urmări pe debitor, în condiţiile art. 114 (cu excepţiile de 
rigoare).  

În cazul confirmării unui plan de reorganizare, repunerea pe rol nu mai este 
posibilă. Prin hotărârea de confirmare a planului se stabileşte o modificare a 
cuantumului şi a termenului de plată privind respectivele obligaţii conform planului 
de reorganizare iar îndeplinirea întocmai a obligaţiilor din plan conduce la închiderea 
procedurii conform art. 175 alin. (1), cu descărcarea diferenţei dintre valoarea 
obligaţiilor pe care debitorul le avea înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută 
prin plan, conform art. 181 alin. (2). În fine, dacă s-a trecut la faliment, direct sau ca 
urmare a nerespectarii planului de reorganizare, odata cu închiderea procedurii de 
faliment, debitorul persoană juridică va fi radiat, iar debitorul persoană fizică va fi 
descărcat de obligaţii în condiţiile şi cu excepţiile prevăzute de art. 181 din lege. Mai 
mult, în situaţia rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii legiuitorul 
reglementează expres o încetare a acţiunilor judiciare sau extrajudiciare şi a 
executărilor silite. 
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În plus faţă de vechea soluție a Legii nr. 85/2006, actuala reglementare prevede 
expres ca fiind excepţii de la intervenirea suspendării de drept:  
a) căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor unui creditor, îndreptate 
împotriva sa, începute înaintea deschiderii procedurii – conform art. 75 alin. (2) lit. a).  
Creanţele respective vor putea să fie înscrise pe baza hotărârii judecătoreşti, iar în 
cazul în care, după exercitarea căii de atac, aceasta este admisă pe fond, tabelul de 
creanţe va fi rectificat în mod corepunzător. În caz de anulare sau casare fără judecată 
pe fond, respectivele creanţe vor trebui să fie supuse verificării de către practician, 
întrucât o rejudecare pe fond, în prima instanta, va intra sub incidenţa suspendării. 
În privinţa creanţelor bugetare, acestea nu se vor verifica în cazul în care provin din 
titluri necontestate în termenul legal, ci vor fi înscrise în acord cu titlurile de creanţă. 
b) acţiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva debitorului  
Stabilirea cuantumului unei asemenea creanţe urmează a se face în cadrul acţiunii 
civile din procesul penal, în considerarea legăturii indisolubile dintre latura penală şi 
cea civilă. O asemenea verificare nu s-ar putea face, aşadar, în cadrul procedurii de 
insolvenţă. 
Creditorii care au formulat o acţiune civilă în procesul penal trebuie însă să-şi 
conserve dreptul de a participa la procedura insolvenţei, sens în care au obligatia ca 
la randul lor să depună o cerere de admitere a creanţei în procedură, sub sancţiunea 
decăderii reglementate de art.114 din lege. Astfel, cu toate că legea le exceptează de la 
suspendare, astfel de creanţe trebuie să fie înscrise în termen în procedură, sub 
sancţiunea decăderii, dacă a fost asigurată notificarea potrivit legii.  
  Se asigură posibilitatea ca astfel de creanţe să fie înscrise în procedură chiar şi dacă 
posibilitatea de a primi sume de bani în cadrul acesteia este condiţionată de obţinerea 
hotărârii din procesul penal. Soluţia asigură predictibilitate în procedură, sumele 
obţinute din valorificarea bunurilor debitorului putând sa fie provizionate în condiţiile 
art. 165 din lege.  
c) Acţiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi (art. 75 
alin. (2) lit. b). Deşi soluţia era subînţeleasă, dat fiind că necesitatea suspendării 
intervine  în contextul în care procedura colectivă se desfasoara doar fata de averea 
debitorului, clarificarea se impunea, pentru o mai bună înţelegere şi pentru asigurarea 
unei practici  unitare.  
d) Acţiunile pentru determinarea existenţei/cuantumului creanţelor născute după 
data deschiderii procedurii insolvenţei 

Pentru protecţia drepturilor creditorilor deținând creanţe născute în timpul 
procedurii se menţine regula plății, conform documentelor din care rezultă. Pentru 
realizarea acestor creanţe în timpul procedurii, noua reglementare instituie expres o 
procedură care presupune că, în cazul în care acestea nu sunt achitate de către debitor 
potrivit documentelor din care rezultă, creditorul cu creanţe curente va trebui să 
formuleze o cerere de plată care va fi verificată de administratorul judiciar, fără 
înscriere în tabelul de creanţe.  

Respingerea poate fi contestată ca orice măsură a administratorului judiciar 
conform art. 75 alin. (3) raportat la art. 59 alin. (5), alin. (6) și alin. (7) din lege. Tot în 
sprijinul creditorilor curenţi, care acorda suport debitorului în perioada de observaţie, 
legiuitorul le pune dispoziţie posibilitatea ca, pentru neplata după 60 de zile de la 
recunoaşterea creanţei şi a cuantumului acesteia, de către administratorul judiciar 
sau prin hotărârea judecătorului-sindic, să poată cere falimentul pentru creanţele 
superioare valorii prag, conform art. 75 alin. (4).  

Se reglementează anumite drepturi pentru creditorii beneficiari ai cauzelor de 
preferinţă anterioare deschiderii procedurii: 
a) dreptul de a primi sumele provenite din executări silite [art. 75 alin. (5) şi alin. (6)]. 
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Soluţia constituie un element de noutate pentru procedura insolvenţei şi este menită să 
conserve efectele unei proceduri execuţionale finalizate..  

După primirea sumelor de la organele de executare, care sunt obligate să le 
vireze debitoarei supuse procedurii, administratorul judiciar le va plăti respectivilor 
creditori în termen de 30 de zile de la încasare, chiar dacă se deschide procedura 
generală şi  aceasta se află în perioada de observaţie. 
b) dreptul de a primi : 
- sumele de bani existente în contul debitorului la data deschiderii procedurii şi asupra 
cărora este constituită o ipotecă mobiliară; 
- garanţiile în numerar (cash colateral). 

Legea impune administratorului judiciar să distribuie sumele în termen de 5 zile 
de la simpla cerere a creditorului, conform art. 75 alin. (7) şi alin. (8). Creditorii trebuie 
să formuleze cerere de admitere a creanţei în condiţiile legii, intervenirea sancţiunii de 
la art. 114 împiedicând efectuarea unei asemenea distribuiri.  

Totodată legiuitorul impune condiţia ca aceste creanţe să fie exigibile, pentru ca 
titularii lor să aibă un drept efectiv de a uza de ipoteca mobiliară. Faptul că tabelul de 
creanţe nu a fost intocmit și publicat nu împiedică administratorul judiciar să dea curs 
cererii potrivit legii, sens în care va trebui să facă şi o verificare a creanţei înainte de 
a elibera sumele de bani. Administratorul judiciar nu poate refuza efectuarea plăţii în 
termenul stabilit de lege, pe motiv că respectiva creanţă nu a fost verificată, diminuând 
în acest timp garanţia cu sumele de bani utilizate în procedură, întrucât ar fi înfrânt 
scopul reglementării.  

În scopul sprijinirii şanselor de redresare a debitorului şi de maximizare pe 
calea reorganizării, sumele de bani sunt vitale în perioada de observaţie. Din acest 
considerent,  reglementarea instituie o procedură excepţională pentru asigurarea 
resuselor necesare continuării activităţii doar pentru perioada de observaţie (nu se 
justifica să fie aplicată în procedura simplificată), procedură prin efectul căreia 
debitorul va putea utiliza în continuare sumele de bani în acest scop, iar creditorii nu 
vor mai primi sumele de bani respective conform regulii de mai sus [art. 75 alin. (9)]. 

Una dintre condiţiile acestei excepţii este aceea a manifestării exprese a 
acordului creditorului beneficiar al cauzei de preferinţă, căruia, la solicitare, i se va 
oferi o protecţie corespunzătoare în condiţiile art. 87 alin. (3) din lege. În cazul lipsei 
acordului creditorului, administratorul judiciar va trebui să formuleze o cerere către 
judecătorul-sindic, în care, pentru a fi admisă, va trebui, pe de o parte, să justifice 
faptul că acele sume de bani sunt necesare pentru derularea activităţii curente în 
perioada de observaţie și fără aceste sume de bani ar fi efectiv periclitate şansele de 
reorganizare a debitorului, iar pe de altă parte, să propună acordarea unei protecţii 
corespunzătoare conform art. 87 alin. (3) din lege. Desigur, controlul judecătorului-
sindic este unul de legalitate, în cauză existând însă posibilitatea administrării unui 
probatoriu.  

Noua lege reglementează regimul sumelor aferente unui cont escrow. 
În cazul unor contracte de cont escrow, agentul, care este o bancă la care este 

deschis un asemenea cont, este ţinut a elibera suma de bani aflată în cont, uneia dintre 
părţile contractante, la îndeplinirea unor condiţii prestabilite, pe baza unor documente 
prevăzute de contractul respectiv, în acord cu raportul juridic fundamental ce a 
determinat încheierea unui asemenea contract. 

În cadrul  art. 75 alin. (7) şi alin. (8) legiuitorul reglementează condiţiile şi 
procedura pe baza căreia debitorul, prin administratorul judiciar, va putea să 
folosească astfel de sume de bani disponibilizate cu afectaţiune specială, consemnate 
într-un cont escrow. Pentru ca debitorul să poată beneficia de transferul acestor sume 
de bani în contul de avere, administratorul judiciar va trebui să facă o cerere agentului 
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escow, care gestionează eliberarea respectivelor sume potrivit contractului de cont 
escrow.  

În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile contractului de cont escrow, după 
verificare, agentul escrow va putea elibera sumele  de bani către debitoare, în 
condiţiile contractului de cont escrow. În situaţia refuzului agentului escrow, desigur, 
administratorul judiciar va putea solicita acordul părţii contractante, care, dacă este 
de acord, va putea da instrucţiuni agentului escrow în sensul eliberării sumei către 
debitor.  

Pornind de la cele menţionate, sintagma „opoziţie” semnifică refuzul agentului 
escrow şi al  părţii contractante de a elibera sumele respective către debitorul supus 
procedurii, la cererea administratorului judiciar. Într-o atare situaţie, 
administratorul judiciar va trebui să formuleze o cerere în contradictoriu cu agentul 
escrow şi cu partea contratcantă, prin care va solicita judecătorului-sindic obligarea 
agentului escrow la eliberarea respectivei sume de bani , caz în care, în vederea  
admiterii cerereii, urmează a se verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de fond ale 
contractului de cont escrow.  

 

Jurisprudență  
 

În speța dedusă judecății, data deschiderii procedurii reprezintă data 
pronunțării sentinței judecătorului-sindic, dată de la care suspendarea tuturor 
acțiunilor judiciare și extrajudiciare, inclusiv a celor de executare silită, operează de 
drept, prin efectul legii, și nu trebuie să fie dispusă de vreo instanță judecătorească sau 
de către executorul judecătoresc, ci numai constatată de aceștia, la cererea persoanei 
interesate. (Tribunalul București, Secția a IV-a Civilă, Decizia civilă nr. 
1626R/23.11.2005) 

 
Prima instanţă a interpretat corect dispozițiile art. 36 din Legea nr. 85/2006, 

considerând că deschiderea procedurii falimentului are ca efect doar suspendarea 
executării silite cu privire la bunurile societăţii aflate în faliment nu şi cu privire la 
bunurile aparţinând garanţilor ipotecari. Susţinerea recurenţilor în sensul că textul de 
lege nu face distincţie între debitorul principal şi debitorii garanţi, este eronată, 
întrucât Legea nr. 85/2006 este o lege specială şi aceasta reglementează o procedură 
specială de executare silită împotriva debitorului aflat în insolvenţă, nu şi împotriva 
propriilor debitori ai societăţii falite, aceştia din urmă fiind supuşi regulilor generale 
privind executarea silită. Faptul că debitorul principal a fost supus procedurii 
insolvenţei începând cu data de 05.09.2005, este lipsit de orice relevanţă, neavând 
nicio influenţă asupra obligaţiilor pe care debitorii garanţi le au faţă de instituţia 
bancară de la care acesta contractase anterior un împrumut şi chiar dacă instituţia 
bancară ar fi cunoscut această împrejurare, situaţia ar rămas neschimbată. 
(Tribunalul Alba, Decizia nr. 328/R/ 18.02.2008) 

 
Acţiunile judiciare precum şi măsurile de executare silită împotriva debitorului 

aflat în procedura insolvenţei se suspendă de drept. Măsura suspendării are ca scop 
evitarea acţiunilor individuale ale creditorilor pentru asigurarea caracterului colectiv 
şi egalitar al procedurii insolvenţei. Pentru a opera de plin drept suspendarea, se 
impune ca acţiunea judiciară să aibă ca obiect un drept de creanţă sau un bun al 
debitorului. Acţiunea având ca obiect constatarea nulităţii unui act cu consecinţa 
repunerii părţilor în situaţia anterioară nu se înscrie în sfera acelora pentru care 
operează suspendarea de drept potrivit art.36 din Legea nr.85/2006, privind 
procedura insolvenţei.(Curtea de Apel Pitești, Decizia civilă 
nr.861/17.04.2014) 

http://legeaz.net/legea-188-2000-executorilor/
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În conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.85/2006, creditorul titular 

al unei creanţe garantate cu ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept 
de retenţie de orice fel, poate solicita judecătorului sindic ridicarea suspendării 
prevăzute la art. 36 cu privire la creanţa sa şi valorificarea imediată în cadrul 
procedurii, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 116-118 şi cu condiţia 
achitării din preţ a cheltuielilor prevăzute la art. 121 alin. (1) pct. 1, a bunului asupra 
căruia poartă garanţia sau dreptul de retenţie, în una din situaţiile prevăzute la 
literele a şi b. (Curtea de Apel Oradea Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Decizia nr. 8/C/2010-R/11.01. 2010) 

 
Art. 76 

În vederea aplicării prevederilor art. 75, prin hotărârea de deschidere a procedurii, 
judecătorul-sindic va dispune comunicarea acesteia către instanţele judecătoreşti în a 
căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor 
băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
 
Comentariu 
 

Prevederea este practic neschimbată, faţă de dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 
85/2006, înlocuirea sintagmei „registrul comerţului” cu sintagma „registrul 
corespunzator” fiind un demers de asigurare a acurateţii textului faţă de sfera 
persoanelor care pot fi supuse procedurii insolvenţei potrivit art. 3 din lege.  

Necesitatea efectuării respectivelor demersuri este aceea de a asigura 
informarea cu privire la deschiderea procedurii către anumite entităţi foarte 
importante în acest context. Astfel, registrul în care persoana supusă procedurii este 
înregistrat va fi obligat să efectueze menţiunea corespunzătoare, pentru asigurarea 
publicității faţă de terţii contractanţi, iar băncile unde debitorul are deschise conturi, 
astfel cum acestea rezultă din documentele depuse de debitor conform art. 67 alin. (1) 
lit. b), vor fi obligate să respecte prevederile procedurii, fără a mai putea elibera sume 
de bani în condiţii obişnuite şi fără a mai da curs eventualelor popriri sau executări 
silite individuale asupra conturilor.  
 

Art. 77 
(1)Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice sau 
altele asemenea - nu are dreptul, în perioada de observaţie şi în perioada de 
reorganizare, să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către 
debitor sau averea acestuia, în cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv, 
potrivit legii. 
(2)Pentru serviciile furnizate în condiţiile alin. (1), debitorul are obligaţia de a achita 
contravaloarea acestora, având dreptul la un termen de plată de 90 de zile. În cazul în 
care contractele pe care debitorul le avea încheiate cu furnizorii de servicii menţionaţi la 
alin. (1) prevăd un termen de plată mai mic de 90 de zile, acesta se va modifica 
corespunzător la data deschiderii procedurii de insolvenţă. 
(3)Nerespectarea obligaţiilor contractuale de furnizare a utilităţilor, în caz de menţinere 
a contractului în condiţiile prezentei legi, atrage răspunderea pentru acoperirea 
prejudiciilor aduse averii debitorului şi aplicarea unei amenzi judiciare de la 10.000 lei 
la 30.000 lei pentru fiecare încălcare a obligaţiilor, sub condiţia ca furnizorul de utilităţi 
să fi fost notificat în prealabil cu privire la deschiderea procedurii, potrivit art. 42 alin. 
(3). Lipsa remedierii încălcării obligaţiilor sau neexecutarea obligaţiei de reluare a 
furnizării utilităţilor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la notificarea 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
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primită de la administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar constituie în sine o nouă 
încălcare şi se va sancţiona cu o nouă amendă. 
(4)Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), dacă debitorul nu achită creanţele născute 
după deschiderea procedurii insolvenţei, aferente serviciilor prestate, în termenul 
prevăzut de alin. (2), furnizorul de utilităţi este îndreptăţit să întrerupă furnizarea 
serviciilor. 
(5)Furnizarea serviciului va fi reluată după achitarea creanţelor născute după data 
deschiderii procedurii insolvenţei. 
(6)Debitorul aflat în procedura insolvenţei nu poate fi împiedicat să participe la licitaţii 
publice pentru motivul deschiderii procedurii. 
 
Comentariu: 
 

Legiuitorul menţine interdicţia instituită conform vechii reglementări a art. 38 
din Legea nr. 85/2006, în perioada de observaţie şi reorganizare, pentru furnizorii 
faţă de care debitorul este client captiv: 
- de a refuza furnizarea, pentru situaţia în care debitorul nu avea încheiat un contract 
de furnizare sau, deşi avea încheiat un asemenea contract, livrarea furnizării nu 
începuse a se efectua; 
- de a întrerupe furnizarea; 
- de a schimba condiţiile furnizării; 

Toate aceste interdicţii, instituite pentru sprijinirea desfăşurării procedurii 
insolvenţei, se aplică de drept, indiferent de eventuale prevederi contractuale 
potrivnice, reglementarea fiind imperativă.  

În vederea eficientizării instituţiei, legiuitorul instituie anumite sancţiuni. 
Pentru încălcarea acestor obligaţii, respectivul furnizor răspunde pentru acoperirea 
prejudiciilor aduse averii debitorului, dar reglementarea expresă e mai eficientă 
pentru o mai bună prevenţie. Cu privire la natura răspunderii, dat fiind că respectivele 
interdicţii izvorăsc din lege, dincolo de relaţiile contractuale dintre părţi, aceasta este 
una de răspundere civilă delictuală, ale cărei elemente vor trebui întrunite în cazul 
formulării unei acţiuni împotriva furnizorului. 

Legiuitorul instituie, în plus, şi sancţiunea amenzii judiciare, de 10.000 - 30.000 
lei pentru fiecare încălcare a obligaţiilor. Sancţiunea de acest tip, în completarea 
răspunderii pentru repararea prejudiciului, este determinată de faptul că este vorba 
despre o încălcare a unei prevederi legale de interes general. Tot în scopul descurajării 
unor practici nelegale, legiuitorul prevede şi că lipsa remedierii încălcării sau 
neexecutarea obligaţiei de reluare a furnizării utilităţilor în termen de maximum 10 
zile calendaristice de la notificarea de punere în intarziere primită de la 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar constituie o nouă încălcare şi se va 
sancţiona cu o nouă amendă. 
Reglementarea art. 77 instituie o modificare a obligaţiilor părţilor din contractele de 
furnizare. În acest sens, se  instituie un termen legal minimal de plată a obligaţiilor, de 
90 de zile. Scadenţele se vor modifica de drept odată cu deschiderea procedurii, 
indiferent de alte prevederi contractuale existente, în scopul protejării debitorului aflat 
în dificultate, pentru termenele care nu au fost împlinite deja la data deschiderii 
procedurii, pe parcursul acesteia. De modificarea termenelor de scadență depinde, 
evident, aplicarea penalităților sau majorărilor de întarziere contractuale.  

În contrapondere, pentru asigurarea unui echilibru între protecţia conferită 
debitorului supus procedurii şi drepturile furnizorilor, se reglementează expres 
posibilitatea întreruperii furnizării în caz de nerespectare a obligaţiilor de plată 
născute după data deschiderii procedurii, furnizorul fiind obligat să reia furnizarea 
întreruptă doar după achitarea obligaţiilor născute în procedură (art. 77 alin. 4 şi 5). 
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În acest caz, în doctrină s-a apreciat ca intervine o suspendare a efectelor contractului, 
iar nu rezilierea contractului82. Raportul de forţe este echilibrat şi de acordarea 
posibilității solicitării trecerii la faliment în cazul neachitării obligaţiilor curente, 
certe, lichide şi exigibile al căror cuantum depăşeşte valoarea- prag, dacă acestea nu 
sunt achitate în termen de 60 de zile de la scadenţă, conform art. 143 alin. 3 din lege.  

În cazul particular al furnizorilor faţă de care debitorul este client captiv, 
legiuitorul a menţinut prevederea de principiu de la alin. 1 al art. 77 preluată din art. 
38 al Legii nr. 85/2006, referitoare la obligaţii ce vizează perioada de observaţie şi 
reorganizare, prevedere care nu se referă doar la respectarea contractelor menţinute 
de către de furnizori, ci şi la refuzul furnizării, ceea ce include și situaţiile în care nu 
există contracte în derulare la acea dată.  

În schimb, din textul alin. 3 al aceluiaşi articol se observă faptul că legiuitorul 
se referă la respectarea obligaţiilor furnizorilor de utilităţi (textul, fiind aplicabil 
tuturor furnizorilor de utilitati, nu doar celor faţă de care debitorul este client captiv, 
fără a distinge între furnizorii de utilităţi), raportandu-se generic la situatia 
contractelor în derulare menţinute şi reglementează obligaţia remedierii unei 
încălcări în termen de 10 zile, raportându-se nu doar la notificarea primită de la 
administratorul judiciar ci şi la cea primita de la lichidatorul judiciar. Desigur, 
conditia este aceea a achitarii obligatiilor de plată curente, considerent pentru care 
art. 123 alin. (2) din lege impune ca, dacă menține contractul, administratorul judiciar  
sau lichidatorul sa precizeze trimestrial, în cadrul rapoartelor de activitate, dacă 
debitorul dispune de fondurile băneşti necesare achitării contravalorii bunurilor sau 
prestaţiilor furnizate de cocontractant. 

În fine,  trebuie avut  în vedere că o întrerupere a furnizării în temeiul unor 
prevederi contractuale  care vizează situaţia deschiderii procedurii sau a falimentului, 
cu toate că nu există obligaţii curente neachitate, nu ar mai asigura îndeplinirea 
scopului procedurii şi ar prejudicia maximizarea averii debitorului.  
 

Art. 78 
(1)Creditorul titular al unei creanţe ce beneficiază de o cauză de preferinţă poate 

solicita judecătorului-sindic, cu citarea comitetului creditorilor, a administratorului 
special şi a administratorului judiciar, ridicarea suspendării prevăzute la art. 75 alin. (1) 
cu privire la creanţa sa şi valorificarea imediată, în cadrul procedurii, cu aplicarea 
corespunzătoare a dispoziţiilor art. 154-158 şi cu condiţia achitării din preţ a cheltuielilor 
prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1, a bunului asupra căruia poartă cauza de preferinţă, 
în una dintre următoarele situaţii: 

A.atunci când valoarea obiectului garanţiei, determinată de un evaluator conform 
standardelor internaţionale de evaluare, este pe deplin acoperită de valoarea totală a 
creanţelor şi a părţilor de creanţe garantate cu acel obiect, dacă: 
a)obiectul garanţiei nu prezintă o importanţă determinantă pentru reuşita planului de 
reorganizare propus; 
b)obiectul garanţiei face parte dintr-un subansamblu funcţional, iar prin desprinderea 
şi vânzarea lui separată, valoarea bunurilor rămase nu se diminuează; 

B.atunci când nu există o protecţie corespunzătoare a creanţei garantate în raport cu 
obiectul garanţiei, din cauza: 
a)diminuării valorii obiectului garanţiei sau existenţei unui pericol real ca aceasta să 
sufere o diminuare apreciabilă; 

                                                           
82 St. D. Carpenaru, Mihai Adrian Hotca; Codul insolventei comentat; Ed. Universul juridic, Bucuresti, 
2014, pag. 236. 
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b)diminuării valorii părţii garantate dintr-o creanţă cu rang inferior, ca urmare a 
acumulării dobânzilor, majorărilor şi penalităţilor de orice fel la o creanţă garantată cu 
rang superior; 
c)lipsei unei asigurări a obiectului garanţiei împotriva riscului pieirii sau deteriorării. 

(2)În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. B, judecătorul-sindic va putea respinge cererea 
de ridicare a suspendării formulate de creditor, dacă administratorul judiciar/debitorul 
propune în schimb adoptarea uneia sau mai multor măsuri menite să ofere protecţie 
corespunzătoare creanţei garantate a creditorului, precum: 
a)efectuarea de plăţi periodice în favoarea creditorului pentru acoperirea diminuării 
valorii obiectului garanţiei ori a valorii părţii garantate dintr-o creanţă cu rang inferior; 
b)efectuarea de plăţi periodice în favoarea creditorului pentru satisfacerea dobânzilor, 
majorărilor şi penalităţilor de orice fel şi, respectiv, pentru reducerea capitalului 
creanţei sub cota de diminuare a valorii obiectului garanţiei ori a valorii părţii garantate 
dintr-o creanţă cu rang inferior; 
c)novaţia obligaţiei de garanţie prin constituirea unei garanţii suplimentare, reale sau 
personale ori prin substituirea obiectului garanţiei cu un alt obiect. 
(3)În cererea de ridicare a suspendării creditorul trebuie să facă dovada faptului 
prevăzut la alin. (1) lit. A pct. b), rămânându-i debitorului/administratorului judiciar 
sau altei părţi interesate sarcina producerii dovezii contrare şi, respectiv, a celorlalte 
elemente. 
(4)Valoarea bunului asupra căruia poartă cauza de preferinţă se va stabili printr-o 
evaluare efectuată de către un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. 
 
Comentariu 
 

Prevederile art. 78 din lege păstrează aproape nemodificat textul art. 39 din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, modificările fiind efectuate, în mod 
excepţional, pentru o aliniere a limbajului la prevederile noului Cod civil. 

Cu toate că în noua reglementare se menţin condiţiile de formulare a cererii şi 
se defineşte la fel protecţia corespunzătoare pe care un creditor beneficiar de cauze de 
preferinţă ar putea să o primească pentru ca cererea să îi fie respinsă, un element 
important de noutate al actualei reglementari îl constituie reglementarea expresă a 
cadrului procesual. Se prevede astfel că judecarea cererii se va face cu citarea 
respectivului creditor, a comitetului creditorilor, a administratorului special şi a 
administratorului judiciar. 

Cu toate că legea nu prevede şi citarea altor creditori, aceştia ar putea formula 
cereri de intervenţie în cauză. 

Condiţiile de la lit. A şi cele de la lit. B ale art. 78 alin. (1) din lege nu sunt  cerinţe 
cumulative, creditorul putând să justifice cererea de întrunire fie a uneia dintre 
condiţiile de la lit. A, fie a uneia de la litera B. 

Noţiunea de “ansamblu funcţional” este înlocuită la art. 78 alin. (1) lit. A, b) cu 
noţiunea de “subansamblu funcţional”, ceea ce se întâmplă  şi la art. 154, comparativ 
cu vechea reglementare a art. 116, pentru evitarea unor interpretări care să aibă în 
vedere totalitatea bunurilor debitorului.  

Protecţia corespunzătoare se poate acorda prin oricare dintre metodele 
prevăzute de art. 78 alin. (2) . 

Pentru transparenţa procedurii, a fost stabilită obligativitatea efectuării 
evaluării bunului asupra caruia poarta cauza de preferinta de către un evaluator a 
cărui numire şi remuneraţie să fie aprobate de comitetul creditorilor, conform art. 61 
din lege, corelat cu art. 154 alin. (2) din lege. 
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Art. 79 

Deschiderea procedurii suspendă orice termene de prescripţie a acţiunilor prevăzute la 
art. 75 alin. (1). 
 
Comentariu 
 

Noua lege menţine regula suspendării termenelor de prescripţie pentru 
acţiunile suspendate de drept de la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva 
debitorului.  

Astfel, în cazul desfiinţării sau revocării hotărârii de deschidere a procedurii 
insolvenţei, soluţia adoptării termenului de suspendare este cea mai  adecvată, dat 
fiind faptul că acţiunile iniţiate pot fi reluate chiar dacă respectivul creditor nu a 
formulat cerere de admitere a creanţei în procedură.  
În cazul închiderii procedurii potrivit art. 178 din lege însă, nedepunerea cererii de 
admitere a creanţei în termen atrage decăderea creditorului în condiţiile prevăzute de 
art. 114 din lege, cu excepţiile prevăzute de acest din urmă text de lege, astfel că, în 
asemenea situaţii,  suspendarea acţiunilor judiciare sau extrajudiciare nu va produce 
un efect faţă de acesti creditori.  

Odată ce urmărirea codebitorilor şi/sau terţilor garanţi nu intră sub incidenţa 
suspendării acţiunilor judiciare sau extrajudiciare prevazută de art.75 din lege, 
acţiunile îndreptate împotriva acestora nu vor suferi nici efectul art. 79 din lege.  

Pe de altă parte, nu se mai pune problema unei suspendari a termenelor de 
prescripţie odată ce, în actuala reglementare, respectiva acţiune suspendată încetează 
de drept de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii. 
 

Art. 80 
(1)Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic 
accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii 
procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103. 
(2)În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori 
penalităţile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei 
deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu actele din care rezultă şi cu 
prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, acestea se datorează 
până la data deschiderii procedurii falimentului. 
 
Comentariu 
 

Textul vizează regimul accesoriilor la creanţele născute anterior datei 
deschiderii procedurii. 

Creanţele născute anterior deschiderii procedurii sunt acele creanţe pentru care 
raportul juridic obligaţional a luat naștere anterior datei deschiderii procedurii, 
indiferent că acestea sunt scadente sau neajunse la termen ori afectate de o condiţie 
suspensivă.  

Se observă că se menţine aceeaşi regulă din vechea reglementare a art. 41 alin.1 
din Legea nr. 85/2006, a interdicţiei calculului accesoriilor la astfel de creanţe după 
data deschiderii procedurii, conform art. 80 alin.(1) din lege. 

Se menţine însă şi excepţia, conscrată de art. 42 alin. (2) din vechea 
reglementare, respectiv posibilitatea calculului accesoriilor pentru creanţele 
beneficiare de cauze de preferinţă, ceea ce presupune oferirea posibilităţii de înscriere 
în tabelul de creanţe în limita valorii de evaluare, urmând ca, la valorificarea 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM


123 
 

bunurilor grevate în favoarea lor, creditorii să poată calcula accesorii, beneficiind de 
diferenţa favorabilă dintre valoarea de valorificare şi valoarea de evaluare.  

În cazul reorganizării judiciare, dacă a fost confirmat un plan ce presupune 
reducerea creanţelor cu reducerea accesoriilor, acestea nu se vor mai putea calcula, 
cu excepţia situaţiei în care planul eşuează, caz în care orice reducere a creanţelor 
prevăzută în plan, se reversează conform art. 140 alin. (1) teza 2, astfel cum rezultă şi 
din prevederile art. 80 alin.(1) coroborat cu art. 103 din lege.  
 

Art. 81 
(1)Ca urmare a deschiderii procedurii şi până la data confirmării planului de 
reorganizare, acţiunile societăţilor emitente, în sensul Legii nr. 297/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, se suspendă de la tranzacţionare cu începere de 
la data primirii comunicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
(2)La data primirii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicării 
privind intrarea în procedura falimentului intervine retragerea valorilor mobiliare de pe 
piaţa reglementată pe care acestea se tranzacţionează. 
 
Comentariu 
 

Se menţine obligaţia suspendării de la tranzacţionare a acţiunilor societăţilor 
emitente, în sensul Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, după data deschiderii 
procedurii, dar după primirea comunicării de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (art. 81). Se menţine, de asemenea, consecinţa retragerii valorilor 
mobiliare de pe piaţa reglementată pe care acestea se tranzacţionează, aceasta 
intervenind la data primirii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a 
comunicării privind intrarea în procedura falimentului. 

Aceste atribuţii sunt preluate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
instituție succesoare a Comisiei Nationale de Valori Mobiliare. Măsura, statuată şi de 
vechea reglementare, are rolul de a proteja participanţii pe piaţă de riscul unor 
pierderi cauzate de deschiderea procedurii insolvenţei.  
Pe de altă parte, după data trecerii la faliment a societaţii, acesteia i se restrânge 
personalitatea juridică doar pentru nevoile lichidării, considerent pentru care nu se 
mai justifică o cotare a acesteia pe vreo piaţă privind tranzacţionarea acţiunilor, atâta 
timp cât entitatea nu va mai desfașura activitate, devenind incidente prevederile art. 
85 alin. (7) din prezenta reglementare şi art. 233 din Legea nr. 31/1990. 
 

Art. 82 
(1)Debitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar şi a creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea 
totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi 
documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista 
cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi 
transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub 
sancţiunea ridicării dreptului de administrare. 
(2)Pentru nepunerea la dispoziţia administratorului judiciar/lichidatorului judiciar a 
informaţiilor şi documentelor de către persoanele responsabile, judecătorul-sindic va 
face aplicarea amenzii prevăzute la art. 60 alin. (2), în mod corespunzător. 
 
Comentariu 

 
Pe lângă obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar 

informaţiile şi documentele prevăzute de lege, noua lege instituie obligaţia debitorului 
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de a furniza aceleaşi informaţii şi documente şi creditorului ce deţine cel puţin 20 % 
din valoarea creanţelor cuprinse în tabelul definitiv.  

Această completare a noii reglementări are ca scop asigurarea caracterului 
efectiv al unor drepturi şi eficientizarea procedurii, dat fiind că astfel de creditori sunt 
îndreptăţiţi la rândul lor să propună un plan de reorganizare, ori un asemenea 
document nu poate fi conceput şi fundamentat în lipsa anumitor informaţii şi 
documente. 

Sancţiunea amenzii pentru nefurnizarea informaţiilor şi documentelor 
menţionate către administratorul judiciar sau lichidator, este dublată şi de sancţiunea 
ridicării dreptului de administrare.  

Această sancţiune este aplicabilă indiferent dacă furnizarea documentelor este 
refuzată a se efectua către administratorul judiciar sau catre creditorul ce detine 
minim 20 % din valoarea creanțelor.  
 

Art. 83 
(1)După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele şi 
corespondenţa emise de debitor, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar vor 
cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile română, engleză şi 
franceză, menţiunea "în insolvenţă", "in insolvency", "en procedure collective". 
(2)După intrarea în reorganizare judiciară sau faliment, actele şi corespondenţa vor 
purta, în condiţiile prevăzute la alin. (1), menţiunea "în reorganizare judiciară", "in 
judicial reorganisation", "en redressement" sau, după caz, "în faliment", "in 
bankruptcy", "en faillite". După intrarea în procedura simplificată se va face, de 
asemenea, menţiunea "în faliment", "in bankruptcy", "en faillite". 
(3)Dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, 
organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe paginile de internet 
proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a 
procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi 
instanţa care a pronunţat hotărârea. 
(4)Prejudiciile suferite de terţii de bună-credinţă ca urmare a nerespectării obligaţiilor 
prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi reparate în mod exclusiv de persoanele care au încheiat 
actele ca reprezentanţi legali ai debitorului, fără a fi atinsă averea debitorului. 
 
Comentariu 
 

Se menţine din vechea reglementare obligaţia inserării menţiunilor privind 
publicitatea stării de insolvenţă – în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, 
sau în reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement ori în 
faliment, in bankruptcy, en fallite (art. 83 alin. 3).  
Aceste menţiuni vor trebui să figureze, după deschiderea procedurii insolvenţei, atât 
în actele juridice încheiate de debitor, cât şi în corespondenţa transmisă de debitor ori 
de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, în numele acestuia, precum şi pe 
paginile de internet deţinute sau administrate. 

Se menţine din vechea reglementare regula repararării, în mod exclusiv, a 
prejudiciilor produse de cei care au încheiat actele ca reprezentanţi ai debitorului, fără 
respectarea obligațiilor de asigurare a publicității, în condițiile legii art. 83 alin. (1)-
(3) din lege. 

 
 
 

Art. 84 
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(1)În afară de cazurile prevăzute la art. 87, de cele autorizate de judecătorul-sindic sau 
avizate de către administratorul judiciar, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de 
debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule de drept. 
(2)Administratorul special desemnat într-o procedură de insolvenţă răspunde pentru 
încălcarea dispoziţiilor art. 87, judecătorul-sindic, la cererea administratorului judiciar, 
a adunării creditorilor, formulată de preşedintele comitetului creditorilor sau de un alt 
creditor desemnat de aceasta, sau la cererea creditorului ce deţine 50% din valoarea 
creanţelor înscrise la masa credală, putând dispune ca o parte din pasivul astfel produs 
să fie suportat de către administratorul special, fără să depăşească prejudiciul aflat în 
legătură de cauzalitate cu actele sau operaţiunile astfel desfăşurate. 
(3)Debitorul şi/sau, după caz, administratorul judiciar sunt/este obligaţi/obligat să 
întocmească şi să păstreze o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora, precum 
şi a datelor de identificare a cocontractanţilor. 
 
Comentariu 
 

Legiuitorul a menţinut sancţiunea nulităţii actelor, operaţiunilor şi plăţilor 
efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii, cu excepţia actelor ce se încadrează 
în limitele prevazute de art. 84, respectiv: 
 a) activităţile curente –  definite de art.5 pct.2 , ca şi în art. 3 din Legea 85/2006, al 
caror regim se menţine la art. 87 ; 
b) actele ce depăşesc  cadrul activităţilor  curente – pentru care şi actuala 
reglementare impune condiţia aprobării comitetului creditorilor; 
c) acte autorizate de judecătorul sindic – la solicitarea administratorului judiciar sau 
a lichidatorului ori la cererea creditorului sau a unei persoane interesate. 

Noua reglementare a adăugat, ca exceptii,  actele avizate de administratorul 
judiciar. Textul este astfel corelat cu prevederile în materia supravegherii/conducerii 
activităţii debitoarei de către administratorul judiciar, administratorul judiciar având 
rolul de a supraveghea/conduce activitatea debitorului, după cum dreptul de 
administrare este ridicat sau nu, dar şi de a autoriza actele care depăşesc limitele 
activităţilor curente, cu aprobarea comitetului creditorilor, conform art. 87 (2) din 
lege. 

Dat fiind faptul că răspunde unei nevoi de protejare a interesului concursual al 
creditorilor de actele juridice ce ar putea aduce pierderi grave averii debitorului, 
norma ce instituie interdicţia este una de interes general, iar regimul juridic aplicabil 
nulităţii este cel specific nulitatii absolute. 

Cu titlu de noutate față de vechea reglementare a art. 46 din Legea nr. 85/2006, 
se reglementează răspunderea adminstratorului special pentru actele încheiate cu 
nerespectarea regimului amintit. Soluția apare ca o consecință a faptului că, după 
deschiderea procedurii, administratorul special este desemnat să reprezinte debitorul 
dacă acestuia nu i-a fost ridicat dreptul de administrare.  

Evident, răspunzător poate fi şi orice reprezentant al debitorului care încheie 
astfel de acte interzise până la numirea administratorului special sau dupa aceea, 
până la momentul în care numirea devine opozabilă. Pentru că intervine pentru 
încheierea unor acte juridice prohibite de lege şi nu în temeiul unor prevderi 
contractuale, răspunderea se va angaja în condiţiile răspunderii civile delictuale. 

Cu privire la cuantumul despăgubirilor, se reglementează expres faptul că sunt 
aplicabile regulile clasice în materia răspunderii civile delictuale, trebuind să fie 
acoperit prejudiciul produs, dacă se dovedeşte legătura de cauzalitate dintre faptă şi 
prejudiciu.  



126 
 

Competenţa de soluţionare a unei asemenea acţiuni aparţine judecătorului 
sindic. Legea prevede că au legitimare procesuală administratorul judiciar, adunarea 
creditorilor (prin preşedintele  Comitetului creditorilor  sau alt creditor desemnat) și 
creditorul ce deţine 50% din valoarea masei credale. 
 

Art. 85 
(1)Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de administrare, constând în 
dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune 
de acestea dacă nu şi-a declarat intenţia de reorganizare, în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. 
g). Ridicarea dreptului de administrare se dispune şi în cazul în care debitorul nu şi-a 
declarat intenţia de reorganizare în termenul prevăzut la art. 74. 
(2)Cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi 
în legătură cu bunurile pe care debitorul le-ar dobândi ulterior deschiderii procedurii. 
(3)Judecătorul-sindic va putea ordona ridicarea, în tot sau în parte, a dreptului de 
administrare al debitorului odată cu desemnarea unui administrator judiciar, indicând 
totodată şi condiţiile de exercitare a conducerii activităţii debitorului. 
(4)Dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune 
deschiderea falimentului. 
(5)Creditorii, comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot oricând adresa 
judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, cu 
condiţia dovedirii pierderilor continue din averea debitorului sau lipsa probabilităţii de 
realizare a unui plan raţional de activitate. 
(6)Judecătorul-sindic va examina, în termen de 15 zile, cererea prevăzută la alin. (5), 
într-o şedinţă la care vor fi citaţi administratorul judiciar, comitetul creditorilor şi 
administratorul special. 
(7)De la data intrării în faliment, debitorul va putea desfăşura doar activităţile ce sunt 
necesare derulării operaţiunilor lichidării. 
 
Comentariu 
 

Legea prevede cazurile în care opereaza ridicarea dreptului de administrare: i) 
cazul în care debitorul nu și-a exprimat intentia de reorganizare odata cu cererea de 
deschidere a procedurii, cand aceasta ii apartine, sau în termen de 10 zile de la data 
deschiderii procedurii, în cazul în care aceasta este declanșată la cererea creditorului; 
ii) în cazul intrarii în faliment; iii) în cazul pierderilor continue, situaţie în care textul 
nou precizează faptul că acestea trebuie dovedite de autorul cererii – creditori, comitet 
de creditori sau administrator judiciar .  
 

Art. 86 
(1)Prin sentinţa sau, după caz, încheierea având drept efect ridicarea dreptului de 
administrare, judecătorul-sindic va da dispoziţii tuturor băncilor la care debitorul are 
deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar. Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va 
comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii. 
(2)Încălcarea interdicţiei comunicate de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 
atrage răspunderea băncilor pentru prejudiciul creat, precum şi o amendă judiciară de 
la 4.000 lei la 10.000 lei. 
 
Comentariu 
 

Noua reglementare menţine efectul hotărârii prin care se ridică dreptul de 
administrare al debitorului (de drept, în faliment). Ca urmarese mentine și prevederea 
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potrivit căreia judecătorul sindic va da dispoziții băncilor  de a nu dispune de 
respectivele sumele de bani fără ordinul administratorului judiciar/lichidatorului.  

Actuala reglementare este însă mai nuanţată. Pentru a evita orice interpretări 
divergente,  noua reglementare prevede că interdictia de a dispune de sume se aplică 
tuturor bancilor la care debitorul are conturi (în care se regăsesc sau s-ar putea regăsi 
în viitor sume de bani), nefiind suficient sau relevant faptul că în respectivele conturi 
se află disponibilităţi la momentul primirii încheierii judecătorului sindic. 

Orice sume care vor alimenta conturile debitorului se vor afla sub incidenţa 
aceleiaşi interdicţii.  

Prevederea legală are în vedere, în esenţă, plăţile şi operațiunile prin care 
debitorul ar dispune de disponibilităţile din conturi cu încălcarea prerogativei de 
conducere a activității debitorului pe care administratorul judiciar sau lichidatorul o 
capătă odată cu ridicarea dreptului de administrare. Obligaţia comunicării 
interdicţiei revine tot administratorului judiciar/lichidatorului. Noua reglementare 
menţine sancţiunile din vechea reglementare pentru încălcarea interdicţiei, respectiv 
obligarea la daune-interese şi sancţiunea amenzii de 4000 - 10.000 lei. 
 

Art. 87 
(1)În perioada de observaţie, debitorul va putea să continue desfăşurarea activităţilor 

curente şi poate efectua plăţi către creditorii cunoscuţi, care se încadrează în condiţiile 
obişnuite de exercitare a activităţii curente, după cum urmează: 
a)sub supravegherea administratorului judiciar, dacă debitorul a făcut o cerere de 
reorganizare, în sensul art. 67 alin. (1) lit. g), şi nu i-a fost ridicat dreptul de 
administrare; 
b)sub conducerea administratorului judiciar, dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de 
administrare. 
(2)Actele, operaţiunile şi plăţile care depăşesc condiţiile prevăzute la alin. (1) vor putea 
fi autorizate în exercitarea atribuţiilor de supraveghere de administratorul judiciar; 
acesta va convoca o şedinţă a comitetului creditorilor în vederea supunerii spre aprobare 
a cererii administratorului special, în termen de maximum 5 zile de la data primirii 
acesteia. În cazul în care o anumită operaţiune care excedează activităţii curente este 
recomandată de către administratorul judiciar, iar propunerea este aprobată de către 
comitetul creditorilor, aceasta va fi îndeplinită obligatoriu de administratorul special. În 
cazul în care activitatea este condusă de către administratorul judiciar, operaţiunea va fi 
efectuată de către acesta cu aprobarea comitetului creditorilor, fără a fi necesară cererea 
administratorului special. 

(3)În cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de 
cauze de preferinţă, creditorul titular are următoarele drepturi: 
a)dreptul de a beneficia de o protecţie corespunzătoare a creanţei sale, potrivit 
prevederilor art. 78; 
b)dreptul de a beneficia de distribuiri de sume în condiţiile art. 159 alin. (1) pct. 3 şi art. 
161 pct. 1, în condiţiile în care nu poate beneficia de o protecţie corespunzătoare a 
creanţei, beneficiind de o cauză de preferinţă, conform prevederilor art. 78. 
(4)Finanţările acordate debitorului în perioada de observaţie în vederea desfăşurării 
activităţilor curente, cu aprobarea adunării creditorilor, beneficiază de prioritate la 
restituire, potrivit prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 2 sau, după caz, potrivit prevederilor 
art. 161 pct. 2. Aceste finanţări se vor garanta, în principal, prin afectarea unor bunuri 
sau drepturi care nu formează obiectul unor cauze de preferinţă, iar în subsidiar, dacă 
nu există astfel de bunuri sau drepturi disponibile, cu acordul creditorilor beneficiari ai 
respectivelor cauze de preferinţă. În ipoteza în care acordul acestor creditori nu va fi 
obţinut, prioritatea la restituire a acestor creanţe, prevăzută de art. 159 alin. (1) pct. 2, 
va diminua regimul de îndestulare al creditorilor beneficiari ai cauzelor de preferinţă, 
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proporţional, prin raportare la întreaga valoare a bunurilor sau drepturilor care 
formează obiectul acestor cauze de preferinţă. În cazul inexistenţei sau al insuficienţei 
bunurilor care să fie grevate de cauze de preferinţă în favoarea creditorilor ce acordă 
finanţare în perioada de observaţie în vederea desfăşurării activităţilor curente, pentru 
partea negarantată a creanţei, aceştia vor beneficia de prioritate potrivit prevederilor 
art. 161 pct. 2. 
 
Comentariu 
 
În perioada de observaţie  activitatea debitorului se va desfăşura: 
- sub supravegherea administratorului judiciar, dacă debitorul a formulat fie odată 

cu cererea de deschidere a procedurii, fie ulterior, în termenul legal, intenţia de 
reorganizare şi dreptul de administrare nu i-a fost ridicat; 

- sub conducerea administratorului judiciar, dacă debitorului i-a fost ridicat dreptul 
de administrare prin hotărârea judecatorului sindic. 
Reglementarea menţine un regim juridic distinct pentru operaţiunile curente şi 

pentru cele care depăşesc cadrul operaţiunilor curente, în scopul protejării averii 
debitorului, în interesul creditorilor. Întrucât cele din ultima categorie comportă un 
risc ridicat pentru averea debitorului, acestea sunt supuse unui regim de exigenţă 
superior, ce implică şi aprobarea comitetului creditorilor, ca organ colectiv 
reprezentativ al creditorilor. 

Pentru distincţia celor două categorii de operaţiuni, noua reglementare menţine 
definiţia activităţilor curente, care este reglementată de art. 5 pct. 2 – „activităţi de 
producţie, comerţ sau prestări de servicii şi operaţiuni financiare propuse a fi 
efectuate de debitor în perioada de observaţie, în cursul normal al activităţii sale, cum 
ar fi: 

a) continuarea activităţilor contractate, conform obiectului de activitate; 
b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora; 
c) asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente. 

În aprecierea categoriei în care se încadrează o anume operaţiune  trebuie avut 
în vedere caracterul exemplificativ şi nu limitativ al enumerării, care rezultă din 
interpretarea literală a textului legal („cum ar fi”).  

Formalitatea aprobării finanţării în adunarea creditorilor este impusă din 
considerente de echitate şi de asigurare a unui echilibru între cele doua scopuri ale 
procedurii institute de art. 2 din lege, pentru ca, finalmente, o superprioritate acordată 
creditorului ce sprijină redresarea, finanţând pe debitor în perioada de observaţie, să 
fie asigurată doar în contextul în care o diminuare a şanselor de recuperare a 
creanţelor pentru creditorii cu creanţă anterioară deschiderii procedurii este asumată 
de adunarea creditorilor.  

Mai mult, norma  are în vedere ca, o diminuare a substanţei cauzei de preferinţă 
conservată cu diligenţa de un creditor cu creanţa anterioară deschiderii procedurii să 
nu se producă decât: 
- în cazul inexistenţei bunurilor negrevate care să fie suficiente, prin valoare, pentru 

un asemenea scop; 
- în situaţia în care prima condiţie nu este îndeplinită, în cazul existenţei acordului 

creditorului beneficiar de cauze de preferintă asupra acelui bun; 
- în lipsa acordului creditorilor beneficiari de cauze de preferinţă, superprioritatea 

creditorului finanţator, instituită potrivit art. 159 alin. (1) pct. 2 din lege, urmează 
să fie suportată proporţional de creditorii beneficiari de cauze de preferinţă, prin 
raportare la valoarea bunurilor sau drepturilor ce formează obiectul respectivelor 
cauze de preferinţă, stabilită de un evaluator, în cadrul procedurii, prevederile art. 
61 și 62 din lege fiind aplicabile. 
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În lipsa bunurilor care să fie grevate de o asemenea cauză de preferinţă în favoarea 
finanţatorului la momentul finanţării, superprioritatea este adaptată de legiuitor ca 
fiind extinsă şi asupra bunurilor sau drepturilor negrevate, conform ordinii de 
prioritate instituită  de art. 161 pct. 2 din lege. Evident, este vorba despre bunuri care  
eventual ar urma să intre ulterior în patrimoniul debitorului, iar finanţatorul va 
trebui să analizeze şi să îşi asume o asemenea situaţie. 

În ceea ce priveşte supravegherea activităţii debitorului de către 
administratorul judiciar, art. 5 pct. 66 conferă o mai precisă şi strictă definire şi 
reglementare a acestei instituţii, cu precizarea că aceasta constă în: analiza 
permanentă a activităţii debitorului și avizarea prealabilă a măsurilor care implică 
patrimonial debitorul şi a măsurilor menite să conducă la restructurare/reorganizare.  

Cu toate că operaţiunile pe care administratorul judiciar le avizează prealabil 
au căpătat o enumerare foarte detaliată  şi aceasta nu are un caracter limitativ, 
analiza permanentă a activitatii debitorului are un rol foarte important, dat fiind 
faptul că, pe de o parte, administratorul judiciar va trebui sa se implice în observarea 
activităţii debitorului cu privire la respectarea obligatiilor legale ale acestuia, inclusiv 
la încadrarea activităţii sale în activitatea curentă, la continuarea operaţiunilor în 
perioada de observatie în acord cu scopul redresării, la prevenirea diminuării 
patrimoniului debitoarei prin acte sau fapte nelegale, acţionand în scopul prevenirii 
sau inlaturării oricaror consecinte contrare legii.  

Din această perspectivă, în situaţia pierderilor continue, falimentul fiind 
inevitabil, administratorul judiciar are pusa la indemana de legiuitor și prerogativa 
solicitării trecerii la faliment, protejand astfel averea debitorului şi interesul 
creditorilor. Nu trebuie omis că acordarea prin noua reglementare a unor prerogative 
extinse în activitatea de supraveghere exercitată de către administratorul judiciar, pe 
componenta avizării operaţiunilor, nu se putea face fără un suport acordat de legiuitor 
prin responsabilizarea administratorului special, care va trebui să efectueze o 
raportare prealabilă atunci cand solicita în acest sens concursul administratorului 
judiciar, prin care să menţioneze şi faptul că au fost verificate şi că sunt îndeplinite 
condiţiile privind realitatea şi oportunitatea operaţiunilor juridice supuse avizării.  

Cu privire la chestiunea asumării oportunităţii operaţiunilor, prevederea legală 
are rolul de a determina mai degrabă o conştientizare a importanţei activităţii 
administratorului special şi un sprijin acordat administratorului judiciar, care va 
putea refuza avizarea unei operaţiuni propuse şi asumate de administratorul special 
în măsura în care consideră că operaţiunea nu este oportună.  

În privinţa efectuării operaţiunilor care excedează limitelor activităţii curente, 
noua reglementare oferă o mai clară definire a rolului administratorului special şi a 
administratorului judiciar în cadrul unei asemenea proceduri. Se observă că nu 
întotdeauna iniţiativa unor asemenea acte sau operaţiuni trebuie să aparţină 
administratorului special. Reglementarea prevede o nuanţare a atribuţiilor înainte şi 
după ridicarea dreptului de administrare (art. 87 alin. 2). Astfel: 
a) dacă debitorul are dreptul de administrare: 
- fie administratorul special poate solicita efectuarea unei asemenea operaţiuni către 
administratorul judiciar iar administratorul judiciar o va supune spre aprobare 
comitetului creditorilor,  urmând ca după aprobarea comitetului creditorilor 
administratorul special să aplice respectiva decizie şi să dispună efectuarea 
operaţiunii; 
- fie administratorul judiciar recomandă operaţiunea supunând-o votului Comitetului 
creditorilor, iar administratorul special va efectua demersurile necesare pentru 
efectuarea operaţiunii, în caz de aprobare. 
b) dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare, o procedură de aprobare a 
unei asemenea operaţiuni va putea fi iniţiată doar de către administratorul judiciar 
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care are atribuţia conducerii în tot a activităţii debitorului, ceea ce exclude orice rol al 
administratorului special în această privinţă.  

O asemenea operaţiune va putea fi  propusă a se aproba comitetului creditorilor 
doar de către admnistratorul judiciar, urmând ca tot administratorul judiciar să o 
aplice în caz de aprobare. 
În privinţa protecţiei corespunzătoare acordată creditorilor beneficiari ai unei cauze 
de preferinţă în cazul înstrăinării activelor grevate în favoarea lor, reglementarea este 
de asemenea îmbunătăţită. Astfel, pe lângă menţinerea prevederilor referitoare la 
necesitatea supunerii unei asemenea operaţiuni votului comitetului creditorilor,  
creditorii respectivi vor beneficia: 
- de conferirea unei protecţii corespunzătoare, conform art. 78 (protecţia 

corespunzătoare reglementată la instituţia ridicării suspendării – plăţi periodice 
din partea debitorului, novarea obligaţiei de garanţie prin substituirea obiectului 
garanţiei,etc.), masura menținută din vechea reglementare 

- în completare, noua reglementare prevede pentru acești creditori dreptul de a 
beneficia de distribuiri de sume, în condiţiile art. 159 alin. (1) pct. 3  şi art. 161 pct. 
1 (poziţia prioritară, similară cheltuielilor de procedură, pentru bunuri 
negrevate).  
Prevederea de la art. 87 alin. (3) presupune înstrăinarea bunului grevat liber de 

sarcini în condiţiile art. 91 din lege și substituirea  dreptului la îndestulare din 
valorificarea acelui bun cu una dintre măsurile de protecţie prevazute de art. 78.  Doar 
în măsura în care nu se poate conferi o măsură prevăzută de art. 78, respectivul 
creditor va beneficia de distribuiri de sume din bunul valorificat, cu respectarea 
ordinii de preferinta prevazute la art. 159 alin. (1) pct. 3 , respectiv art. 161 pct.1.  

Legiuitorul conferă  o protecţie creditorului beneficiar de cauze de preferinţă, dar 
pe de alta parte, în condiţiile în care scopul valorificării în perioada de observaţie este 
acela de a asigura surse necesare continuării activităţii, legiuitorul asumă o 
prevalenţă a dezideratului continuării activităţii, în sprijinul redresării. drepturilor 
creditorului beneficiar de cauze de preferinţă. 

De aceea, legiuitorul cumulează ca măsuri de protecţie distribuirile de sume din 
bunul valorificat conform art. 159 alin. (1) pct. 3  cu cele conform art. 161 pct.1. 
Distribuirea în condiţiile art. 161 pct.1 din lege vine să completeze protecţia conferită 
creditorilor beneficiari de cauze de preferinţă, pentru situaţia în care celelalte măsuri 
de protecţie nu sunt realizate.  
 
Jurisprudență 
 

S-a apreciat că este lovit de nulitate absolută  un contract de închiriere încheiat 
după deschiderea procedurii, fără autorizarea judecătorului sindic sau aprobarea 
comitetului creditorilor, conform dispoziţiilor art. 49 alin. (2) în măsura în care, 
pentru debitorul în cauză, respectivul contract nu se încadrează în  categoria 
„activităţilor curente. (Curtea de Apel Craiova, Decizia nr. 1435/20.12.2010). 
 

Art. 88 
Dacă la data deschiderii procedurii un drept, act sau fapt juridic nu devenise opozabil 
terţilor, înscrierile, transcrierile, intabulările şi orice alte formalităţi specifice necesare 
acestui scop, inclusiv cele dispuse în cursul unui proces penal în vederea confiscării 
speciale şi/sau extinse, efectuate după data deschiderii procedurii, sunt fără efect faţă 
de creditori, cu excepţia cazului în care cererea sau sesizarea, legal formulată, a fost 
primită de instanţă, autoritatea ori instituţia competentă cel mai târziu în ziua 
premergătoare hotărârii de deschidere a procedurii. Înscrierile efectuate cu încălcarea 
acestui articol se radiază de drept. 
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Comentariu 
 

Articolul reglementeaza conditiile de opozabilitatefaţă de procedură a 
drepturilor, actelor şi faptelor juridice anterioare deschiderii procedurii, în scopul 
asigurării predictibilităţii, atât în interesul creditorilor diligenţi, îndreptăţiţi să 
participe la procedura insolvenţei, astfel cum sunt definiţi potrivit art. 5 pct. 19 din 
lege, cât şi în scopul protejării averii debitorului, după deschiderea procedurii, de 
acţiuni care ar putea să îi diminueze acestuia şansele de redresare. 

Se instituie astfel ca regulă de opozabilitate faptul că drepturile, actele şi faptele 
juridice anterioare deschiderii procedurii sunt opozabile şi produc efecte în cadrul 
procedurii faţă de debitor sau creditori doar dacă formalităţile necesare pentru ca 
respectivele acte să devină opozabile fuseseră deja îndeplinite la data deschiderii 
procedurii.  

Prin exceptie, cu toate că respectivele drepturi, acte şi fapte juridice anterioare 
deschiderii nu au devenit opozabile până la data deschiderii procedurii, potrivit 
regulilor în materie, legiuitorul instituie o regulă de opozabilitate specială echitabilă, 
pentru situaţia în care cererea sau sesizarea, legal formulată, a fost primită de 
instanţă, autoritatea ori instituţia competentă cel mai târziu în ziua premergătoare 
hotărârii de deschidere a procedurii. Pentru situaţia în care, pentru opozabilitate, sunt 
necesare astfel de formalităţi, evident că susbzistă condiţia ca respectiva cerere să fie 
admisă de autoritatea sau instituţia competentă sau de către instanţa de judecată, în 
condiţiile legii. 
 

Art. 89 
(1)Orice transfer, îndeplinire a unei obligaţii, exercitare a unui drept, act sau fapt 
realizat în temeiul unor contracte financiare calificate, precum şi orice acord de 
compensare bilaterală sunt valabile, pot fi executate şi/sau opuse unui cocontractant 
insolvent ori unui garant insolvent al unui cocontractant, conform condiţiilor rezultând 
din înţelegerea părţilor, fiind recunoscute ca bază de înscriere a creanţei în procedurile 
prevăzute de prezentul capitol. 
(2)Singura obligaţie, dacă există în cuprinsul contractului, ca urmare a realizării unei 
compensări bilaterale - netting - în condiţiile prevăzute de un contract financiar calificat, 
a unei părţi la contract va fi aceea de a presta obligaţia netă, respectiv suma de plată sau 
obligaţia de a face, rezultată în urma nettingului către cocontractantul său. 
(3)Singurul drept, dacă există în cuprinsul contractului, ca urmare a realizării unui 
netting în condiţiile prevăzute de un contract financiar calificat, a unei părţi la contract, 
va fi acela de a primi dreptul net, respectiv suma de plată sau obligaţia de a face, care 
rezultă în urma nettingului de la cocontractantul său. 
(4)Nicio atribuţie conferită prin prezenta lege unui organ care aplică procedura 
insolvenţei nu va împiedica încetarea contractului financiar calificat şi/sau accelerarea 
îndeplinirii obligaţiilor de plată ori a îndeplinirii obligaţiilor de a face sau a realizării 
unui drept în baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate, având ca temei 
un acord de netting, aceste puteri fiind limitate la suma netă rezultată în urma aplicării 
acordului de netting. 
(5)Cu excepţia dovedirii intenţiei frauduloase a debitorului în sensul art. 117 alin. (2) lit. 
g), administratorul judiciar/lichidatorul judiciar sau, după caz, instanţa judecătorească 
nu poate împiedica, cere anularea ori decide desfacerea unor operaţiuni cu instrumente 
financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de netting, realizate în 
baza unui contract financiar calificat. 
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Comentariu 
 

Se păstrează regimul juridic şi efectele contractelor financiare calificate şi ale 
acordurilor de compensare bilaterală (netting), justificat de efectele lor benefice 
asupra stabilităţii sistemului financiar, în deplina concordanta cu Principiul nr. 7 
enuntat la art. 4 din lege. Legiuitorul protejaza astfel securitatea dinamica a 
opratiunilor juridice de natura financiara şi tinde practic la o certificare netă a 
raportului juridic dintre debitor şi cocontractanţii sai în cazul unor contracte 
financiare complexe. Practic, ca urmare a compensării cu exigibilitate imediată, toate 
contractele dintre părţi sunt încetate, determinându-se valoarea de piaţă a fiecăruia 
(pe baza unui mecanism de evaluare stabilit contractual), suma tuturor acestor 
contracte este apoi adunată, calculandu-se expunerea netă dintre părţi în urma 
incetarii tuturor contractelor dintre parti, rezultând o singură obligaţie de plată 
("suma netă"). Această sumă netă este singura obligaţie care trebuie plătită şi este, de 
regulă, datorată imediat după momentul determinării, ea fiind fie datorata de 
debitorul insolvent, fie platibilă acestuia. Măsura va putea aduce un plus de resurse 
financiare debitorului, necesare în scopul redresării, în cazul în care, în urma 
compensării, va rezulta o creanţă pentru acesta. 
 

Art. 90 
(1)Deschiderea procedurii de insolvenţă nu afectează dreptul niciunui creditor de a 
invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile 
prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii 
procedurii. Compensarea poate fi constatată şi de administratorul judiciar sau 
lichidatorul judiciar. 
(2)Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi creanţelor reciproce născute 
după data deschiderii procedurii insolvenţei. 
 
Comentariu 
 

Se păstrează regula compensării legale, dacă sunt întrunite condiţiile acesteia 
la data deschiderii procedurii. Condiţiile compensării sunt cele prevăzute de art. 1617 
din Codul Civil.  

Prin derogare de la prevederile de drept comun, textul de lege instituie anumite 
limitări în materia compensării de drept a creanţelor reciproce dintre debitorul supus 
procedurii insolvenţei şi un terţ care are la rândul său calitatea de debitor şi totodată 
de creditor al celui dintâi. Regula specială nu îngăduie compensarea creanţelor 
reciproce care nu îndeplineau condiţiile de drept comun pentru a interveni 
compensarea legală fie la data deschiderii procedurii – ceea ce prevedea şi textul de 
lege anterior, respectiv art. 52  din Legea nr. 85/2006- , fie, pentru creanţele născute 
ulterior deschiderii procedurii, situaţie adăugată de noua reglementare.  

De aici rezultă că restricţia are în vedere situaţia în care creanţa uneia dintre 
părţile raportului juridic era certă lichidă şi exigibilă anterior deschiderii procedurii 
iar cealaltă creanţă îndeplineşte aceste cerinţe abia după data deschiderii procedurii 
(deși ambele creanțe sunt anterioare deschiderii).  
Această prevedere are în vedere eliminarea posibilităţii compensării unor astfel de 
creanţe, în condiţiile în care, în cadrul procedurii concursuale şi colective a 
insolvenţei, leguitorul instituie, pentru executarea indirectă a obligaţilor, în cadrul  
art. 159 şi art. 161, o ordine de prioritate la distribuire, care nu poate fi eludată de 
astfel de compensări. 
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De asemenea, restricția are în vedere și situația în care una dintre creanțe, 
îndeplinind condițiile de a fi certă, lichidă și exigibilă, este născută anterior deschiderii 
procedurii, având drept cauză un raport juridic obligațional anterior, iar cealaltă 
creanță, de asemenea beneficiind de aceleași condiții, se naște ulterior deschiderii, 
dintr-un raport juridic obligațional ulterior. 

Compensarea nu poate opera în această situație pentru faptul că s-ar încălca 
ordinea de distribuție a creanțelor, permisiunea compensării semnificând stingerea 
unei creanțe (cea compensabilă) înaintea altora, prioritare în rang, și într-o cotă mai 
mare decât cea care i s-ar fi cuvenit. 

Permisiunea aplicării totuşi a compensării legale în contextul insolvenţei uneia 
dintre părţile raportului juridic, în cazurile date, are în vedere considerente care 
vizează simplificarea din punct de vedere procedural, a raporturilor dintre părți, 
context în care nu se mai impune parcurgerea unei proceduri inutile, în care un terţ 
este obligat să formuleze cerere de admitere a creanţei în procedură pentru realizarea 
creanţei sale, cu riscul ca el să nu îşi mai recupereze creanţa anterioară deschiderii 
procedurii, în timp ce debitorul va putea sa isi recupereze creanta impotriva sa ; 

De asemenea, se realizează o fluidizare a raporturilor juridice şi după data deschiderii 
procedurii, ceea ce este benefic averii debitorului şi scopului procedurii, încurajând 
parteneriatul cu debitorul în condiţii normale şi după data deschiderii procedurii. 
 
Jurisprudență 
 

Prevederile art. 52 din Legea nr. 85/2006 […] instituie posibilitatea invocării de 
către un creditor a dreptului său de a cere compensarea creanţei sale cu cea a 
debitorului atunci când sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 1143 şi 1144 din 
Codul civil în materie de compensare legală. Prin aceasta prevedere se garantează 
dreptul de creanţă al creditorului asupra patrimoniului debitorului. […] Afirmaţia 
apelantei referitoare la termenul limită până la care pârâta putea invoca 
compensarea nu are niciun suport legal nici în legea insolvenţei, articolul art. 52 din 
Legea nr. 85/2006 neinstituind un astfel de termen. În opinia instanţei de apel, nu 
prezintă nicio relevanţă faptul că pârâta […] nu a indicat în declaraţia de creanţă că 
debitoarea […] deţine la rândul său aceeaşi calitate şi nu a invocat compensarea, de 
vreme ce compensare legală operează de drept conform art. 1144 Cod civil şi poate fi 
invocată pe cale de apărare. De altfel, revenea lichidatorului judiciar al apelantei […] 
obligaţia de a analiza raporturile contractuale derulate între părţi, cu ocazia 
verificărilor efectuate în temeiul art. 66 din Legea nr. 85/2006, şi de a sesiza caracterul 
reciproc al creanţelor înregistrate în evidenţele contabile ale debitoarei, debitoarea 
fiind cea care avea tot interesul să invoce compensarea la momentul declarării 
creanţei pârâtei (Curtea de Apel Cluj, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, Decizia civilă nr. 308/05.09.2015) 
 

Art. 91 
(1)Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în 
exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice 
sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenţie, sechestre, de orice fel. 
Fac excepţie de la acest regim măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea 
confiscării speciale şi/sau confiscării extinse. 
(2)Prin excepţie de la dispoziţiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, radierea din cartea 
funciară a oricăror sarcini şi interdicţii prevăzute la alin. (1) se face în temeiul actului de 
înstrăinare semnat de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar. 
 
Comentariu 
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Înstrăinarea de active din averea debitorului de către administratorul judiciar 

sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor, face ca acestea să fie dobândite libere de orice 
sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenţie, sechestre, de orice 
fel. 

Regula este preluată, în rațiunea ei, din vechea reglementare a art. 53 din Legea 
nr. 85/2006. Respectiva regulă, întâlnită şi în prevederile art. 773 și art. 856 alin. (3) 
din Codul de procedura civila, are rolul de a încuraja dobândirea bunurilor în astfel 
de proceduri şi de a maximiza astfel gradul recuperării creanţelor creditorilor, fiind 
totodată o soluţie firească dupa ce o procedură execuţională a fost finalizată.  

Faţă de vechea reglementare a art. 53 din Legea nr. 85/2006,  realizează o 
adaptare terminologică la limbajul noului Cod civil, modificând  denumirea sarcinilor 
enumerate.  

Pe de altă parte, noua reglementare renunţă la a excepta de la această regulă 
orice măsură asigurătorie sau măsură preventivă specifică, instituită în cursul 
procesului penal. Mai mult, noua reglementare include în enumerarea sarcinilor care 
nu vor mai urmări bunul vândut în cadrul procedurii sechestrele de orice fel, 
menţinând în sfera excepţiilor doar măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în 
vederea confiscării speciale şi/sau confiscării extinse.  

Trebuie avut în vedere că prevederea este aplicabilă fără excepţie, tuturor 
înstrăinărilor efectuate de debitor în timpul procedurii insolvenţei, indiferent de faptul 
că înstrăinarea a fost efectuată în perioada de observaţie, în reorganizare sau în 
faliment. Reglementarea instituie măsuri de protecţie a creditorilor beneficiari de 
cauze de preferinţă, la art. 87 alin. (2) și (3) și art. 131. 

În  fine, în plus faţă de precedenta reglementare, textul actual rezolvă o 
problemă practică, legată de facilitarea îndeplinirii formalităţilor de publicitate 
imobiliară în interesul terţului dobânditor al unui bun în cadrul procedurii.  

Cu toate că înstrăinarea bunurilor se face “liberă de sarcini” prin efectul legii 
(ope legis), noua reglementare şi-a propus să pună la îndemâna dobânditorului 
instrumentul cel mai simplu cu putinţă pentru ca în cartea funciară a imobilului 
înstrăinat să opereze radierea sarcinilor fără alte formalităţi inutile. În  acest sens, 
prin derogare de la prevederile art. 885 alin. (2) din Codul Civil (consimțământul 
titularului în formă autentică), în cazul înstrăinărilor în procedura insolvenţei, nu mai 
este necesară nicio altă formalitate, fiind suficient actul de înstrăinare semnat de 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar pentru ca sarcinile să poată fi 
radiate din cartea funciară. 
 

Art. 92 
(1)Administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului-sindic, în termenul 
stabilit de acesta, care nu va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea sa, un raport prin 
care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de 
observaţie din procedura generală. 
(2)Raportul va indica dacă debitorul se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 
alin. (2) şi, în consecinţă, trebuie supus procedurii simplificate prevăzute de prezenta 
lege, caz în care va cuprinde documentele doveditoare şi propunerea de intrare în 
faliment în procedura simplificată. Administratorul judiciar va notifica propunerea de 
intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere 
introductivă şi debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu 
cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare. 
(3)Judecătorul-sindic supune propunerea prevăzută la alin. (2), privind intrarea în 
faliment a debitorului în procedura simplificată, dezbaterii părţilor în şedinţă publică, 
în maximum 15 zile de la primirea raportului administratorului judiciar. 
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(4)În cadrul şedinţei de judecată prevăzute la alin. (3), judecătorul-sindic, după 
ascultarea părţilor interesate, va da o sentinţă prin care va aproba sau va respinge, după 
caz, concluziile raportului supus dezbaterii. 
(5)În cazul aprobării raportului prevăzut la alin. (4), judecătorul-sindic va decide, prin 
aceeaşi sentinţă, intrarea în faliment a debitorului, în condiţiile art. 145 alin. (1) lit. D. 
 
 
Comentariu 
 

Legiuitorul păstrează, în esență, prevederile vechii reglementări a art. 54 din 
Legea nr. 85/2006. 

Documentul reprezentând raportul privind trecerea la procedura simplificată 
sau continuarea activității este instrumentul prin care, procedura generală a 
insolvenței poate lua turnura către faliment, pe calea procedurii simplificate,  în 
situațiile în care debitorul se încadrează într-una dintre categoriile prevăzute de art. 
38 alin. (2) din lege, situații în care se consideră ca debitorul nu ar putea fi supus 
procedurii reorganizarii.  

Conținutul raportului va justifica, dacă este cazul, îndeplinirea condițiilor 
privind trecerea la faliment în  forma simplificată și propunerea administratorului 
judiciar de trecere la faliment, urmând a se anexa respectivului raport documentele 
doveditoare cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute de art. 38 alin. (2) din lege.  

Legiuitorul impune un asemenea demers procedural pentru considerentul 
celerității și al eliminării parcurgerii unei proceduri de reorganizare inutilă, dar și 
pentru că unele dintre informațiile cu privire la încadrarea debitorului în categoriile 
cărora legea le prohibește reorganizarea pot fi identificate de către administratorul 
judiciar doar pe parcursul derularii procedurii, prin investigațiile și solicitările pe care 
acesta le poate adresa atât debitorului, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de art. 82, 
cât și diverselor autorități, în condițiile prevăzute de art. 96 din lege. În fapt, astfel 
cum precizează și definiția procedurii simplificate reglementată la art. 5 pct. 47 din 
lege, doar informațiile prevăzute de art. 38 alin. (2) lit. c) și d) pot surveni ulterior 
deschiderii procedurii.  

Dat fiind că prevederile art. 38 alin. 2 nu mai includ în categoria debitorilor față 
de care se va deschide procedura simplificată pe cei care nu depun documentele, astfel 
cum prevedea vechiul text al art. 1 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2006, împotriva 
acestor debitori nu se poate propune prin acest raport trecerea la procedura 
simplificată. Scopul reglementarii este acela al sporirii sanselor de reorganizare în 
comparație cu ceea ce prevedea vechea reglementare. Astfel, cu toate ca debitorul este 
decazut din dreptul de a depune un plan de reorganizare, se acorda sansa salvarii 
afecerii prin reorganziare daca un plan va fi depus de orice alta persoana care are 
legitimarea legala. 

Formalitatea publicităţii va fi îndeplinită prin BPI, în condițiile art. 42 alin. 1 
din lege, de depunerea raportului putând lua cunoştinţă astfel oricare dintre creditori. 
 

Art. 93 
Ulterior intrării în procedura simplificată, în cazul în care documentele prevăzute la art. 
67 alin. (1) lit. b)-f) şi l) nu sunt prezentate de către debitor, lichidatorul judiciar 
desemnat va reconstitui, în măsura posibilului, acele documente, cheltuielile astfel 
efectuate urmând a fi suportate din averea debitorului. 
 
Comentariu 
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Textul de lege nu comportă nicio modificare față de prevederile art. 55 din Legea 
nr. 85/2006. 

Pentru a se conferi posibilitatea continuării procedurii în parametrii fireşti, cum 
ar fi spre exemplu necesitatea identificării activelor, a identificării operaţiunilor 
suspecte care intră în domeniul acţiunilor prevăzute de art. 117, dar şi a faptelor care 
atrag răspunderea persoanelor vinovate de starea de insolvență conform art. 169 din 
lege, legea nu îngăduie pasivitate din partea lichidatorului judiciar, instituind o 
obligaţie expresă în sarcina acestuia, menită să contribuie finalmente la atingerea 
sopului procedurii reglementat de art. 2. 

Art. 94 
Pentru celeritatea procedurii de insolvenţă, în condiţiile art. 38 alin. (2) lit. c), instanţa 
poate stabili, pentru creditorul care a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă sau 
administratorul judiciar desemnat, îndatoriri în ceea ce priveşte prezentarea probelor 
cu înscrisuri, relaţii scrise, poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca 
făcând parte din conducerea societăţii, poate solicita asistenţa şi concursul acestora la 
efectuarea actelor de procedură, precum şi orice alte demersuri necesare soluţionării 
cauzei. 
 
Comentariu 
 

Textul de lege nu este modificat, în esenţă, faţă de prevederile art. 56 din Legea 
nr. 85/2006 şi constituie un instrument pentru judecătorul-sindic în scopul obţinerii 
cu celeritate a înscrisurilor şi probelor care să accelereze deschiderea unei proceduri 
simplificate în cazul în care aceasta este aplicabilă.  
 

Art. 95 
Atunci când la sediul înregistrat în registrul corespunzător debitorul nu mai desfăşoară 
activitate, iar creditorul care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu cunoaşte 
un alt sediu, punct de lucru sau de desfăşurare a activităţii şi după ascultarea raportului 
administratorului judiciar, prevăzut la art. 97, prin care se constată că debitorul se 
găseşte în una dintre categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c), comunicarea, 
notificarea oricărui act de procedură faţă de debitor, inclusiv a celor privind deschiderea 
procedurii, se va efectua numai prin BPI. 
 

Art. 96 
În aplicarea prevederilor prezentei legi, administratorul judiciar va solicita relaţii 
privind sediul principal al societăţii, punctele de lucru sau alte locaţii în care se află 
bunuri ale debitorului ori se desfăşoară activităţi ale acestuia, precum şi date privind 
administraţia societăţii, relaţii privind bunurile patrimoniale şi documentele privind 
activitatea societăţii de la autorităţile care deţin sau ar putea să deţină informaţiile 
solicitate. Acestea vor elibera informaţiile solicitate fără a percepe eventualele taxe, 
onorarii sau comisioane, prevăzute de alte acte normative aferente acestor activităţi. 
 
Comentariu 
 

Noua reglementare instituie aceeași obligație pentru administratorul judiciar 
în scopul derulării cu celeritate a procedurii și al maximizarii averii debitoarei, 
prevederea reprezentand totodată un temei și un instrument care să asigure 
solicitarea și primirea unor asemenea informații, de natura celor enumerate, de la 
anumite  autorităţi.  

În  plus faţă de vechea reglementare a art. 58 din Legea nr. 85/2006, art. 96 
instituie o măsură specială ce sprijină financiar procedura, mai ales în situaţia în care, 
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fără informaţiile de natura celor prevăzute de acest text de lege, administratorul 
judiciar nu ar avea cunostință de existența unor bunuri sau fonduri din care debitorul 
să poată face plata unor asemenea taxe. În  acest sens, textul îngăduie primirea 
oricăror asemenea informaţii fără a se percepe eventualele taxe, onorarii sau 
comisioane, prevăzute de alte acte normative aferente acestor activităţi. 
 
 
 
 
Jurisprudență 
 
Reprezentantul lichidatorului judiciar arată că, în vederea identificării unor eventuale 
bunuri în patrimoniul debitoarei, a emis o adresă la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, cu solicitarea de a comunica dacă în evidențele acestei instituții, respectiv 
a birourilor de carte funciară din subordinea sa, sunt înregistrate bunuri de natura 
imobilelor în favoarea debitoarei. Raportat la răspunsul primit, respectiv refuzul 
acestei instituții de a furniza informațiile solicitate în baza art. 96 din Legea nr. 
85/2014, reprezentantul lichidatorului judiciar solicită emiterea acestei adrese către 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară [...]. După deliberare, în vederea 
identificării unor eventuale bunuri în patrimoniul debitoarei, din oficiu, judecătorul 
sindic dispune efectuarea unei adrese către Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară [...], respectiv în atenția [...], cu solicitarea de a comunica lichidatorului 
judiciar informațiile solicitate, raportat la dispozițiile art. 96 din Legea nr. 85/2014, 
în caz contrar urmând să i se aplice o amendă judiciară în cuantum de [...] 
(Tribunalul Specializat Cluj, Încheierea din 11 februarie 2015). 
 

Art. 97 
(1)Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar, în cazul procedurii simplificate, va 
întocmi şi va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de judecătorul-sindic, dar 
care nu va putea depăşi 40 de zile de la data desemnării, un raport asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea 
persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. La cererea motivată a administratorului judiciar 
sau a lichidatorului judiciar, în cazuri de o complexitate ridicată, termenul poate fi 
prelungit de către judecătorul-sindic cu o perioadă de maximum 40 de zile. 
(2)În cazul în care debitorul nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2), 
raportul va indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităţii 
debitorului ori, după caz, motivele care nu permit reorganizarea şi, în acest caz, va 
propune intrarea în faliment. 
(3)În cazul în care, prin raportul său, administratorul judiciar arată că activitatea 
debitorului poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară, acesta va 
trebui să precizeze dacă recomandă ca planul de reorganizare să fie propus de debitor, 
dacă, la cererea debitorului, colaborează la întocmirea planului ori dacă intenţionează 
să propună un alt plan singur sau împreună cu unul ori mai mulţi creditori. 
(4)Propunerea privind intrarea în faliment a debitorului, potrivit alin. (2), va fi supusă 
aprobării adunării generale a creditorilor la prima şedinţă a acesteia. La şedinţă va putea 
participa şi administratorul special, fără drept de vot. 
(5)În cazul în care raportul administratorului judiciar va face propunerea de intrare în 
faliment, acesta va publica un anunţ referitor la raport în BPI, cu indicarea datei primei 
adunări a creditorilor, sau va convoca adunarea creditorilor, dacă raportul va fi depus 
după data primei adunări. La această adunare va supune votului adunării creditorilor 
propunerea de intrare în faliment. 
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(6)Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultării raportului prevăzut la 
alin. (1) la sediul său, pe cheltuiala solicitantului. O copie de pe raport va fi depusă la 
grefa tribunalului şi la registrul comerţului sau, după caz, la registrul în care este 
înregistrat debitorul şi va fi comunicată debitorului. 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 97 păstrează, în general, structura art. 59 din Legea nr. 
85/2006. 
Indiferent de ipoteza în care debitorul se află, raportul va conţine în mod obligatoriu: 
- indicarea cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului 

– fie că acestea sunt obiective şi nu implică vreo culpă a unei persoane implicate în 
conducerea activităţii debitorului, fie că există o culpă la nivelul conducerii 
debitorului sau a altor persoane ce şi-au desfăşurat activitatea în cadrul 
respectivei entităţi debitoare, caz în care, cea mai mare importanţă o are indicarea 
faptelor care se încadrează în categoria celor reglementate de art. 169 din lege, de 
natură a conduce la atragerea răspunderii persoanelor vinovate pentru starea de 
insoilvenţă a debitorului; 

- indicarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă starea de insolvență – cu toate ca 
raportul ar putea indica drept cauze ale insolvenței fapte de orice natură, 
incluzând, spre exemplu, și un manager cu performanțe mai slabe, interesează, în 
special, pentru respectivul raport indicarea persoanelor care au cauzat starea de 
insolvență prin fapte reglementate de prevederile speciale ale art. 169 din lege. 

În  scopul asigurării unui termen adecvat complexităţii cauzei, noua reglementare 
îngăduie, ca, în măsura  în care este vorba despre cazuri de o complexitate ridicată, 
după  aprecierea judecătorului sindic, termenul să poată fi prelungit cu o perioadă de 
maximum 40 de zile. Cererea ar trebui depusă de lichidatorul judiciar, înainte de 
expirarea termenului de 40 de zile. 

În cazul în care  administratorul judiciar arată că activitatea debitorului poate 
fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară, acesta va trebui să precizeze 
recomandarea sa privind persoana care va formula și depune planul (debitorul 
singur, administratorul judiciar singur sau împreună cu debitorul, la solicitarea celui 
din urma, sau administratorul judiciar împreună cu unul sau mai mulți creditori 
îndreptățiți să depună un plan). 

Propunerea de intrare în faliment va fi supusă votului în cadrul primei şedinţe 
a adunării  creditorilor în cazul în care nu există impedimente obiective în acest sens 
care să îngăduie o prelungire a termenului de către judecătorul sindic după data 
ţinerii primei şedinţe a adunării creditorilor. 

Dispozițiile alin. 4 prevăd, cu titlu de noutate, faptul că administratorul special 
poate participa la ședința adunarii creditorilor, ceea ce face posibil ca acesta să 
furnizeze informațiile și explicațiile necesare, dar se asigură și un echilibru al 
pozițiilor și propunerilor debitorului și administratorului judiciar, echilibru care, în 
cele din urma, ar putea profita creditorilor. 

Raportul va fi depus la grefa instanţei, administratorul fiind obligat la 
publicarea unui anunţ în  BPI, administratorul judiciar având obligaţia de a comunica 
raportul în copie registrului comerţului sau, după caz, la registrul în care este 
înregistrat debitorul, însă mai ales debitorului care trebuie să aibă posibilitatea de a 
cunoaşte conţinutul acestuia pentru a îşi putea realiza interesele în procedură, 
inclusiv pentru a îţi putea susţine poziţia prin intermediul administratorului special, 
dacă nu i-a fost ridicat dreptul de administrare, în cadrul adunării creditorilor. 

Creditorii, luând cunoştinţă de anunţul din BPI, vor putea solicita consultarea 
raportului, la sediul administratorului judiciar, pe cheltuială proprie. 
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Jurisprudență 
 

Curtea reține că legea nu prevede obligativitatea aprobării în adunarea 
generală a creditorilor a raportului asupra cauzelor și a împrejurărilor ce au condus 
la insolvență, decât în ipoteza generală prevăzută de art. 59 alin. (2) – art. 59 alin. (4) 
din Legea nr. 85/2006, dar nici nu interzice supunerea acestui raport dezbaterilor și 
votului adunării generale. (Curtea de Apel Craiova, Secția a II-a Civilă, 
Decizia nr. 199/2013) 
 
 
 
 

Art. 98 
(1)În cadrul şedinţei adunării creditorilor prevăzute la art. 97 alin. (4), administratorul 
judiciar îi va informa pe creditorii prezenţi despre voturile valabile primite în scris cu 
privire la propunerea de intrare în faliment a debitorului în procedură generală. 
(2)Adunarea creditorilor va aproba propunerea administratorului judiciar, prevăzută la 
art. 97 alin. (2), prin votul titularilor a cel puţin două treimi din creanţele prezente la 
vot. Indiferent de rezultatul votului, propunerea nu va fi aprobată în cazul în care unul 
sau mai mulţi creditori, deţinând împreună peste 20% din creanţele cuprinse în tabelul 
preliminar de creanţe, îşi anunţă intenţia de a depune, în termenul legal, un plan de 
reorganizare a debitorului. 
(3)În cazul aprobării de către adunarea creditorilor a propunerii administratorului 
judiciar prevăzute la art. 97 alin. (2), judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă, intrarea 
în faliment a debitorului, în condiţiile art. 145 alin. (1) lit. D. 
(4)Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică pentru raportul prevăzut la art. 97 alin. (2), în 
cazul în care, până la data şedinţei adunării creditorilor de aprobare a acestui raport, a 
fost confirmat un plan de reorganizare. 
Comentariu 
 

Prevederea legală păstrează aceleaşi reguli de desfăşurare a adunării 
creditorilor privind aprobarea raportului privind trecerea la faliment şi efectele 
acesteia. Această adunare a creditorilor are reguli speciale, diferite de cele ale art. 49 
alin. (1) în privinţa majorităţii cerute pentru adoptarea unei decizii.  

Pentru a fi aprobată trecerea la faliment este impusă îndeplinirea următoarelor 
condiţii cumulative: 
- aprobarea trecerii la faliment de catre 2/3 din valoarea creanțelor ce compun 

masa credala cu drept de vot; 
- lipsa manifestarii intenției de a depune, în termen legal, un plan de reorganizare 

de către unul sau mai mulţi creditori, deţinând împreună peste 20% din creanţele 
cuprinse în tabelul preliminar de creanţe, intenție exprimată până la momentul 
sedinței sau în timpul acesteia; 

- până la data şedinţei adunării creditorilor de aprobare a acestui raport nu a fost 
confirmat un plan de reorganizare. 

În  cazul în care adunarea creditorilor a aprobat trecerea la faliment, 
judecătorul sindic va decide, prin sentință, trecerea la faliment, conform art. 145 alin. 
(1) lit. D. 
 
 

SECŢIUNEA 4: Primele măsuri. Întocmirea tabelului de creanţe. 
Contestaţiile 
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Odată deschisă procedura insolvenței, urmează una dintre cele mai importante 

etape ale acesteia, și anume stabilirea pasivului debitorului. 
În funcție de rezultatul acestei evaluări și prin raportare la activul patrimonial, va 
putea fi stabilită strategia de urmat de către debitor, respectiv reorganizare sau 
faliment. De asemenea, în ipoteza reorganizării,  se va putea aprecia cu privire la 
procentul de creanțe care vor putea fi eliminate de la plată, pentru a permite stingerea 
acestora și redresarea debitorului, eliberat de povara așa- numitului „pasiv toxic”. 

Această instituție a ștergerii unei părți a datoriei este de inspirație americană, 
așa numita operațiune de ”haircut” de creanțe, scopul fundamental al legilor federale 
de faliment fiind acela de a asigura debitorilor un nou început al afacerilor (”fresh 
start”), eliberat de povara datoriilor anterioare.83  

Acest element definitoriu al reorganizării este foarte bine surprins într-o decizie 
de speță a Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite din anul 1934, în care se prezintă 
avantajele reorganizării, arătându-se ca aceasta „dă debitorului onest aflat într-o 
situație nefericită, o nouă oportunitate în viață și orizont liber viitoarelor sale eforturi, 
nemarcate de presiunea și descurajarea generate de debitele preexistente.” 

Sintetizând, principalele etape ale stabilirii pasivului sunt următoarele: 1. 
Notificarea creditorilor (art. 99); 2. Solicitarea inscrierii la masa credala (art. 102); 3. 
Verificarea creanțelor (art. 105); 4. Inregistrarea la masa credala: Tabelul preliminar 
(art. 110); 5. Contestarea creanțelor: Tabelul definitiv (art. 111); Tabel definitiv 
actualizat (art. 113); 6. Faliment: Intocmirea tabelului suplimentar de creanțe -art. 146 
alin. (1)- și Contestarea Tabelului Suplimentar de Creanțe – art. 146 alin. (2) lit. C) și 
alin. (4); 7. Întocmirea tabelului definitiv consolidat de creanțe - art. 146 alin. (5); 8. 
Contestarea tabelului definitiv de creanțe în cazurile limitativ prevazute de lege. 
 

Art. 99 
(1)În urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare 
tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit prevederilor art. 67 
alin. (1) lit. c) ori, după caz, potrivit prevederilor art. 74, debitorului şi oficiului 
registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor registre 
unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii. 
(2)Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanţi în ţară, 
notificarea va fi trimisă acestora din urmă. 
(3)Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează potrivit prevederilor Codului de 
procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar 
de largă circulaţie şi în BPI. 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 100 coroborat cu prevederile art. 181 alin. (2) din Codul de 
procedură civilă prevăd că termenul de efectuare a notificării creditorilor se realizează 
cu cel putin 10 zile înainte de împlinirea termenului - limită pentru înregistrarea 
cererilor de admitere a creanțelor. Notificarea se transmite creditorilor conform art. 
99 alin. (2) și alin. (3). Notificarea se transmite individual, conform Codului de 
procedură civilă, creditorilor interni și externi, și, totodată, se publică în BPI. 

Conform dispozițiilor art. 100, această notificare va conține: termenul pentru 
depunerea opozitiilor; termenul pentru inregistrarea cererii creanta; cerințele pentru 
inregistrarea creanței; termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a 

                                                           
83 Coordonator Prof. Univ. Dr. Radu Bufan, op. cit., p. 583 
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tabelului de creanțe; termenul definitivare a tabelui de creanțe; locul, data, ora primei 
sedinte a adunarii creditorilor.  
Lipsa notificării individuale a creditorilor atrage repunerea de drept în termen a 
creditorului, conform art. 42 alin. (3).  

În structura analizei creanțelor, prima verificare pe care o face practicianul în 
insolvență este cu privire la depunerea sau nu a cererii de admitere a creanței în 
termenul stabilit de judecatorul-sindic, conform art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
85/2014. În această materie, dispozițiile art. 186 alin. (1) NCPC, care reglementează 
incidența repunerii în termen, stabilesc astfel: ”Partea care a pierdut un termen 
procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedește că întârzierea se datorează 
unor motive temeinic justificate”.  

Însă pe tărâmul procedurii de insolvență, noua reglementare a stabilit faptul că 
analiza unor ”motive temeinic justificate” nu mai are sens, întrucât rațiunea repunerii 
în termen este una de drept: lipsa notificării echivalează lipsei curgerii termenului84.  

Dispoziţiile art. 42 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2014 stabilesc astfel: 
„Creditorii care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt 
consideraţi de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanţelor, prin 
depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua procedura în stadiul 
în care se afla în momentul înscrierii lor la masa credală.” 

La originea acestei opţiuni de redactare au stat o serie de analize şi dezbateri, 
care au avut în vedere şi necesitatea de a nu se prelungi sine die momentul „apariţiei” 
unui creditor nou în procedură. Pe de altă parte, „preluarea procedurii” poate 
reprezenta un dezavantaj, prin pierderea posibilităţii de participare la efectuarea 
unor acte procedurale importante.  

Argumentul în defavoarea soluției normei a constat, în esență, în faptul că un 
astfel de creditor ar putea interveni în procedură într-un stadiu foarte avansat – cum 
ar fi într-o procedură cu plan de reorganizare confirmat – și ar limita șansele de a-și 
recupera creanța și de a participa la anumite etape procedurale importante.În acest 
sens, în doctrină85 s-a arătat „că noua soluție legislativă va avea un impact negativ 
asupra desfășurării procedurii, deoarce masa posivă se va putea modifica, în sensul 
măririi continue, pe tot parcursul procedurii, ceea ce va schimba permanent atât 
programul de plăți cuprins în plan, cât și distribuirile de sume. Considerăm că trebuia 
impus măcar un termen – limită pentru înscrierea la masa pasivă, în raport de data 
deschiderii procedurii.” 

Cu toate acestea, legea a reţinut această soluţie, un regim similar fiind aplicat 
și într-o  ipoteză similară, și anume în cazul în care planul de reorganizare a fost 
confirmat – având ca bază tabelul definitiv rezultat în urma soluționării în fond a 
contestațiilor iar ulterior, în recurs, conținutul tabelului definitiv a suferit modificări 
substanțiale așa încât și într-o astfel de situație, jurisprudența a remediat neajunsul 
creat, în sensul introducerii sau eliminării, după caz, din graficul de plati a creanței ce 
fusese admisă sau dimpotrivă, respinsă în calea de atac a recursului.  
În susţinerea soluţiei reţinute în lege este şi argumentul potrivit căruia creditorii sunt 
în marea lor majoritate profesionişti, ca atare au obligaţia de a urmări cu diligenţa 
specifică soarta creanţelor deţinute în patrimoniu, mai ales că există obligaţia 
debitorului de a posta pe site-ul propriu hotărârea de deschidere a procedurii. 

În identificarea unui echilibru între (i) stabilirea unui moment limită până la 
care să fie acceptate astfel de cereri de admitere a creanţelor şi (ii) eliminarea unui 

                                                           
84 Simona Maria Miloș și Andreea Deli-Diaconescu; Noua lege a insolvenţei şi reglementările anterioare. 
Studiu Introductiv; Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014; pag. XVIII. 

85 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 97 
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astfel de moment limitativ, justificat de inexistenţa unei culpe în necunoaştere, cu 
reversul corelativ al asumării riscului „preluării procedurii în stadiul în care se află”, 
prezintă relevanță și concluziile și recomandările Băncii Mondiale, cuprinse în 
Raportul privind respectarea standardelor și codurilor. Regimul juridic al insolvenței 
și drepturile debitorilor/creditorilor (aprilie 2014)86: „protecția efectiva a drepturilor 
persoanelor interesate în procedură impune ca aceste părți să aibă dreptul de a fi 
notificați într-o manieră corectă cu privire la chestiunile care le afectează drepturile.” 
 

 

Jurisprudență 

(...) ca regulă, citarea părţilor şi comunicarea actelor de procedură, a 
convocărilor şi notificărilor se realizează prin intermediul publicaţiei Buletinul 
procedurilor de insolvenţă şi în mod excepţional se va recurge la dispoziţiile Codului 
de procedură civilă. Este cunoscut că legiuitorul a avut în vedere ca modalităţile şi 
mijloacele de citare şi comunicare a actelor de procedură să reprezinte expresia 
principiului celerităţii procedurilor insolvenţei. În conţinutul art. 7 alin. (3) din Legea 
nr. 85/2006, legiuitorul a prevăzut prin excepţie de la prevederile alin. (1) că citarea 
părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi 
notificărilor, se vor realiza „conform Codului de procedură civilă”, pentru situaţia 
anterioară deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii, „însă pentru 
creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută la art.28 alin. (1) lit. c), 
procedura notificării prevăzute la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost 
efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. (Curtea de Apel Constanţa, 
Secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi 
fiscal, Decizia civilă nr. 59/COM/21.01. 2010)  

Instanța de recurs nu apreciază faptul că reaua credință a administratorului 

statutar al debitoarei ar înlătura aplicabilitatea textului enunțat (n.b. art. 7 alin. 3 

din Legea nr. 85/2006), deoarece chiar ipoteza textului are în vedere mai ales reaua 

credință a acestuia. Astfel, în quasitotalitatea situațiilor în care nu se predă lista 

creditorilor sau lista predată este incompletă, acest fapt este pe deplin imputabil 

administratorului statutar al debitoarei (sau administratorilor statutari). Protejarea 

creditorilor în această situație se realizează prin notificarea acestora prin BPI, 

publicație pe care au obligația conferită de calitatea de profesionist de a o studia. 

  Calitatea de profesionist a creditoarei recurente o obligă să urmarească 

încasarea creanțelor pe care le deține, iar în ipoteza în care un creditor întarzie plata 

mai mult de 30 de zile de la data scadenței obligației de plată cu mai mult de 30 de 

zile de la data scadentei obligației de plată, are sarcina de a începe demersurile 

pentru recuperarea creanței, demers care implică în primul rând verificarea 

solvabilitatii debitoarei și a măsurii în care aceasta intelege să-și onoreze obligațiile 

de plată față de toti partenerii comerciali. Acest rezultat se atinge cu usurință prin 

accesarea Buletinului Procedurilor de Insolventa, care are ca rol principal ținerea 

unei evidențe complete a tuturor comercianților care au ajuns în incapacitate de 

plată și împotriva cărora s-a deschis procedura insolventei (Curtea de Apel Cluj, 

Decizia nr. 11644/2013) 

 

                                                           
86http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/rosc/Romania%20IC
R%20ROSC%20Final-April%202014%20COMPLET_clean_ro.pdf 
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Art. 100 
(1)Notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 

zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a 
creanţelor şi va cuprinde: 
a)termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere 
a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 
alin. (1), precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la 
data expirării termenului de depunere a acestora; 
b)87termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii 
debitorului, care va fi de maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii, precum şi 
cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă; 
c)termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului 
preliminar de creanţe, care nu va depăşi 20 de zile pentru procedura generală sau, 
respectiv, 10 zile, în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului prevăzut la 
lit. b); 
d)termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care nu va depăşi 25 de zile, în cazul 
procedurii generale şi al celei simplificate, de la expirarea termenului corespunzător 
fiecărei proceduri, prevăzut la lit. c); 
e)locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc în maximum 
5 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c). 
(2)În funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive temeinice, judecătorul-sindic va 
putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e) cu maximum 
30 de zile. 
 
Jurisprudență 
 

Depunerea cu intârziere a listei creditorilor poate fi apreciată ca un motiv 
temeinic care să justifice prelungirea termenelor, cu condiţia ca, la momentul 
formularii cererii, să nu fi fost depasit maximul cu care se poate majora termenul 
respectiv. (Curtea de Apel Constanta, Decizia nr. 209/17.02.2010) 

Art. 101 
(1)Administratorul judiciar va efectua, în termen de 60 de zile de la data deschiderii 
procedurii, procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului, pe baza 
informaţiilor primite de la debitor în condiţiile art. 67 sau 74 şi/sau pe baza oricăror 
informaţii şi documente solicitate autorităţilor competente potrivit legii. Termenul de 
60 de zile poate fi prelungit la cererea administratorului judiciar, pentru motive 
temeinice, de către judecătorul-sindic. 
(2)Dacă debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în 
registrele de publicitate, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va trimite 
instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea 
de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune. 
 
Comentariu 
 

                                                           
87 Potrivit art. 18 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, publicată 

în Monitorul Oficial al României nr. 550 din 24 iulie 2015 “(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 100 

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, Fondul poate înregistra la masa credală, în tot cursul procedurii 

de faliment, în vederea recuperării lor, orice sume, dobânzi şi/sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat 

din resursele sale.” 
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Un aspect de noutate față de vechea reglementare îl constituie prevederea 
cuprinsă în art. 101 alin. (1) privind obligativitatea efectuării inventarierii de către 
administratorul judiciar în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii (cu 
posibilitatea prelungirii termenului de către judecătorul-sindic, pentru motive 
temeinice). 
 

Art. 102 
(1)Cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul 
judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt 
anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor 
în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; cererile de admitere a 
creanţelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. Sunt 
creanţe anterioare şi creanţele bugetare constatate printr-un raport de inspecţie fiscală 
întocmit ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioară a 
debitorului. În termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind 
deschiderea procedurii, organele de inspecţie fiscală vor efectua inspecţia fiscală şi vor 
întocmi raportul de inspecţie fiscală, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanţei în termenul 
prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), urmând ca, în termen de 60 de zile de la data 
publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, să înregistreze un 
supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, dacă este cazul. 
(2)Creanţa în baza căreia s-a deschis procedura insolvenţei este înregistrată de 
administratorul judiciar, în baza documentelor justificative ataşate cererii de deschidere 
a procedurii şi în urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, 
potrivit alin. (1), cu excepţia cazului în care se calculează accesorii până la data 
deschiderii procedurii. 
(3)Cererea de admitere a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite 
printr-un titlu. 
(4)Creanţele nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise la 
masa credală şi vor fi îndreptăţite să participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită 
de prezentul titlu. 
(5)Dreptul de vot şi dreptul la distribuţie ale titularilor creanţelor sub condiţie 
suspensivă la data deschiderii procedurii, inclusiv ale titularilor creanţelor a căror 
valorificare este condiţionată de executarea în prealabil a debitorului principal, se nasc 
numai după îndeplinirea condiţiei respective. 
(6)Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în 
procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, 
nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător 
pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de faliment. 
(7)În cazul în care se deschide procedura de faliment după perioada de observaţie sau 
reorganizare, creditorii vor solicita înscrierea în tabelul suplimentar pentru creanţele 
născute după data deschiderii procedurii insolvenţei ce nu au fost plătite. 
(8)Creanţa unei părţi vătămate din procesul penal se înscrie sub condiţie suspensivă, 
până la soluţionarea definitivă a acţiunii civile în procesul penal în favoarea părţii 
vătămate, prin depunerea unei cereri de admitere a creanţei. În cazul în care acţiunea 
civilă în procesul penal nu se finalizează până la închiderea procedurii insolvenţei, fie ca 
urmare a reuşitei planului de reorganizare, fie ca urmare a lichidării, eventualele creanţe 
rezultate din procesul penal vor fi acoperite din averea persoanei juridice reorganizate 
sau, dacă este cazul, din sumele obţinute din acţiunea în atragerea răspunderii 
patrimoniale a persoanelor ce au contribuit la aducerea persoanei juridice în stare de 
insolvenţă, potrivit prevederilor art. 169 şi următoarele. 
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(9)Toate creanţele prezentate a fi admise şi înregistrate la grefa tribunalului vor fi 
prezumate valabile şi corecte dacă nu sunt contestate de către debitor, administratorul 
judiciar sau creditori. 
 
Comentariu 

Ca regulă, toate creanțele nascute anterior deschiderii procedurii se vor inscrie 
în tabelul obligatiilor debitorului. Sunt considerate astfel de creanțe inclusiv creanțele 
bugetare constatate printr-un Raport de inspecție fiscală intocmit ulterior deschiderii 
procedurii, dar reflectând raporturi juridice de drept fiscal anterioare deschiderii 
procedurii. Ca exceptie, creanțele salariale se inscriu din oficiu. 

În cazul în care un creditor nu a transmis declaraţia de creanta în termenul 
legal, acesta va pierde dreptul de a fi înscris şi de a participa la procedură, inclusiv de 
a-şi realiza creanţa, în cadrul sau în afara procedurii de insolvenţă, conform art. 114. 
Cu alte cuvinte, în materia insolvenţei, raportul de inspecţie fiscală nu are caracter 
constitutiv de drepturi, ci declarativ, raportat la acele creanţe născute din raporturile 
juridice anterioare deschiderii procedurii. 

Dispoziția consacră o practică judiciară constantă, în ceea ce privește regimul 
juridic al creanţei fiscale, născute în temeiul unor raporturi juridice derulate anterior 
deschiderii procedurii de insolvenţă, dar constatate ulterior deschiderii procedurii 
insolvenței, în urma inspecției fiscale dispuse, statornicind regula potrivit căreia, chiar 
dacă raportul de inspecție fiscală a fost întocmit ulterior datei deschiderii procedurii 
de insolvență, creanța fiscală rămâne o creanță anterioară deschiderii procedurii, 
urmând regimul juridic al acestora, nefiind o creanță curentă. 

Totodată, ceea ce aduce nou dispoziția legală menționată este posibilitatea 
creditorului bugetar de a solicita o suplimentare a cererii de creanță peste termenul 
stabilit, prin derogare de la regimul celorlalți creditori pentru care intervine 
decăderea într-o astfel de situație. Această derogare operează însă condiții limitativ 
prevăzute, și anume i) creditorul bugetar a solicitat înscrierea în termenul stabilit de 
către judecătorul sindic prin sentința de deschidere a procedurii insolvenței și ii) 
cererea de suplimentare va putea fi depusă doar în termen de maximum 60 de zile de 
la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii insolvenței. 

Tot în această materie, este important de subliniat faptul că: „Simpla înscriere 
în arhiva electronică de garanţii reale a unei creanţe nu determină transformarea 
acesteia în creanţă care beneficiază de o cauză de preferinţă” (Art. 5 pct. 22. 

Deci creanţa bugetară pentru care s-a operat un aviz de înscriere la AEGRM nu 
este, per se, o creanţă garantată, însă, în funcţie de titlurile pe care le prezintă 
creditorul bugetar în etapa verificării concursuale a creanţelor, poate căpăta şi 
această natură. 

 
Jurisprudență 
 

Judecătorul-sindic consideră că procedura insolvenţei este o procedură 
concursuală, scopul legii insolvenţei fiind instituirea unei proceduri colective pentru 
acoperirea pasivului debitorului, conform art. 2 din Legea nr. 85/2006. În consecinta, 
niciun creditor care, ulterior termenelor defipte de judecatorul-sindic prin sentinta de 
deschidere a procedurii (procedura generală sau simplificată), constată că nu şi-a 
formulat cererea de creanţă corespunzator nu poate, în afara acestora, să îşi modifice 
cererea de creanţă, invocând găsirea unor înscrisuri noi, care să justifice existenţa 
altei creanţe faţă de debitor. 

Creditorul Direcţia Generală a Finantelor Publice B, chiar daca este un creditor 
prioritar(bugetar) nu beneficiaza de un tratament juridic mai favorabil fata de ceilalti 
creditori (privilegiati, ori D.) în cadrul procedurii insolventei debitorului. De asemenea 
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nici un alt creditor inscris în tabelul creanțelor debitorului nu va putea solicita 
modificarea creanței sale inscrisa în tabelul creanțelor debitorului cu motivarea ca 
dupa cca. un an și jumătate de la data deschiderii procedurii insolventei debitorului a 
constatat ca valoarea creanței sale era superioara celei inscrise în tabel.Avand în 
vedere ca ultima precizare este compusa din obligatii fiscale ce vizeaza perioada 
anterioara deschiderii procedurii generale a insolventei atat lichidatorul judiciar, cat 
și judecatorul-sindic au stabilit în mod corect ca în speta s-a inregistrat depasirea 
termenelor limita de inregistrare a creanțelor, sanctiunea ce intervine fiind 
tardivitatea. Modificarea creanței este tardiva fata de termenele defipte de lege și 
stabilite de judecatorul sindic pentru inregsitrarea cererilor de creanta. Invocarea 
unui act de control fiscal nu justifica modificarea cuantumului creanței în tabelul 
creanțelor debitorului. (Curtea de Apel Brasov, Decizia nr. 251/R/26.05.2009) 

 
Nu prezintă relevanţă data la care ea a fost constatată, ci, în mod exclusiv, data 

la care obligaţiile bugetare [..] ar fi fost, în mod legal, datorate de debitoare. [..] Or, 
atâta timp cât perioada supusă verificării [..] se situează anterior datei deschiderii 
procedurii generale [..] obligaţia de plată s-a născut anterior deschiderii procedurii, 
chiar dacă a fost constatată printr-un control fiscal efectuat mai târziu. (Curtea de 
Apel Bucureşti, Secţia a VI a comercială, Decizia comercială nr. 
1329R/22.09.2011) 

 
Nu are relevanță data la care creanța a fost constatată, ci data la care obligațiile 
bugetare ar fi fost în mod legal datorate de debitoare. Or, atâta timp cât perioada este 
anterioară datei deschiderii procedurii, obligația de plată s-a născut anterior 
deschiderii, chiar dacă s-a emis o decizie de impunere ulterioară. (Curtea de Apel 
Brașov, Secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de 
muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 743/R/06.04.2012) 
  

Plăți compensatorii solicitate de salariații debitoarei aflată în procedura 
falimentului. Este admisibilă cererea salariaților debitoarei aflată în procedura 
insolvenței prin care aceștia solicită acordarea plaților compensatorii față de 
dispozițiile art. 64 alin. 1 Legea 85/2006 raportat la art. 123 alin. 1 Legea 85/2006, 
art. 245 alin. 1 Legea 53/2003 și disp. art. 227 – 237 din legea 31/1990. (Prin 
sentinta 748/22.09.2006 pronunțată de Tribunalul Gorj au fost admise 
cererile salariaților prin care aceștia au solicitat plăți compensatorii. 
Sentința a fost menținută prin respingerea recursului de Curtea de Apel 
Craiova – decizia 28/18.01.2007) 

 

Art. 103 
Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în tabelul definitiv până la 
valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar 
sau de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 
61. În cazul în care valorificarea activelor asupra cărora poartă cauza de preferinţă se va 
face la un preţ mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv sau în tabelul definitiv 
consolidat, diferenţa favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din 
creanţa sa fusese înscrisă drept creanţă chirografară, până la acoperirea creanţei 
principale şi a accesoriilor ce se vor calcula conform actelor din care rezulta creanţa, 
până la data valorificării bunului. Această prevedere se aplică şi în cazul eşuării planului 
de reorganizare şi vânzării bunului în procedura de faliment. 
 

Art. 104 
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(1)Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma 
datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de 
preferinţă. 
(2)La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de 
constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea 
cererii de admitere a creanţei. 
(3)Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului 
judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de 
acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original despre prezentarea 
acestora. 
 
 

Art. 105 
(1)Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, 
cu excepţia creanţelor constatate prin hotărâri judecătoreşti executorii, precum şi prin 
hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătoreşti sau arbitrale 
sunt anulate, casate sau modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul 
judiciar va reface tabelul de creanţe în mod corespunzător. În cazul în care instanţa de 
judecată, anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă şi fondul dedus judecăţii, 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va proceda la verificarea acelei creanţe, 
notificând creditorii în cazul neînscrierii totale sau parţiale a creanţei, potrivit 
prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii înscrierii parţiale 
sau neînscrierii în tabel a respectivei creanţe, creditorii pot formula contestaţie în 
condiţiile art. 59 alin. (5). 
(2)Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu 
executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. 

(3)Creanţele provenind din contracte de leasing, reziliate înainte de data deschiderii 
procedurii insolvenţei, vor fi înregistrate astfel: 
a)dacă proprietatea bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing se transferă 
debitorului, finanţatorul va dobândi o ipotecă legală asupra acelor bunuri, având rang 
egal cu cel al operaţiunii de leasing iniţiale, iar creanţa sa va fi înregistrată potrivit 
prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 3; 
b)dacă bunurile ce fac obiectul contractului de leasing sunt recuperate, va fi înregistrată, 
beneficiind de ordinea de prioritate prevăzută la art. 161 pct. 8, dacă nu există alte bunuri 
care să confere titularului calitatea de creditor care beneficiază de o cauză de preferinţă, 
doar diferenţa dintre valoarea întregii creanţe şi valoarea de piaţă a bunurilor ce fac 
obiectul contractului de leasing stabilită de un evaluator independent; 
c)dacă unul sau mai multe din bunurile recuperate au fost valorificate de către societatea 
de leasing până la data întocmirii tabelului preliminar al creanţelor, pentru acestea se 
va deduce din totalul creanţei de înregistrat preţul obţinut din vânzare. 
(4)În cadrul contractului de leasing financiar în derulare la data deschiderii procedurii 
şi menţinut, în condiţiile art. 123 alin. (12), creanţele curente nu vor fi înscrise în tabelul 
de creanţe, fiind plătite la scadenţă. Pentru ratele anterioare înscrise în tabel, acestea 
vor urma regimul juridic al creanţelor prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 3. Dacă toate 
creanţele curente au fost plătite şi toate celelalte obligaţii născute după deschiderea 
procedurii au fost achitate, va opera transferul dreptului de proprietate către debitor 
asupra bunului ce face obiectul contractului de leasing financiar, caz în care, pentru 
ratele anterioare înscrise în tabel, finanţatorul va dobândi concomitent o ipotecă legală 
asupra bunului respectiv, având rang egal cu cel al operaţiunii de leasing iniţiale. 
Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar va notifica finanţatorul cu privire la 
faptul că a operat transferul dreptului de proprietate şi va efectua menţiunea în 
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registrele de publicitate relevante cu privire la menţinerea rangului creanţei 
finanţatorului. 
 

Art. 106 
(1)Administratorul judiciar va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri şi a 
documentelor depuse şi va efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, 
valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe. 
(2)În cazul în care, prin derogare de la prevederile art. 2.512 şi următoarele din Codul 
civil, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar constată că a intervenit prescripţia 
extinctivă a creanţei, va notifica în acest sens creditorul, fără a mai face verificări de fond 
ale creanţei pretinse. 
(3)În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), administratorul judiciar va 
putea solicita explicaţii de la debitor, va putea să poarte discuţii cu fiecare debitor, 
solicitându-i, dacă consideră necesar, informaţii şi documente suplimentare. 
 
Comentariu 
 

Administratorul judiciar va proceda la verificarea tuturor creanțelor, inclusiv 
a celor neexprimate în valoare monetară – calcul fiind efectuat de catre acesta – cu 
posibilitatea contestarii de către cei interesați. Ca exceptie, nu se mai impune 
verificarea creanțelor rezultate din titluri executorii, respectiv a hotararilor 
judecatoresti și a hotararilor arbitrale executorii [art. 105 alin. (2)], în cazul 
desființării respectivelor hotărâri se reface tabelul preliminar, iar în cazul nedezlegării 
fondului dedus judecății de către instanțe – verificarea se face în fond de către 
administratorul judiciar [art. 105 alin. (1)]. De asemenea, un regim special este 
instituit pentrucreanțelele pentru care s-a constatat prescriptia [art. 106 alin. (2)], 
creanțele inregistrate tardiv [art. 114 alin. (1)] și creanțele părții vătămate într-un 
proces penal [art. 75 alin. (2) lit. a)]. 

În primul rând, regula în această materie este aceea că toate creanțele intră în 
atribuția de verificare a practicianului în insolvență. Această regulă trebuie aplicată 
în mod uniform și general, pentru că verificarea creanțelor reprezintă una dintre 
atribuțiile de esența profesiei de practician în insolvență. 
Noua reglementare permite numai trei excepții de la această regulă, și anume: 

1) hotărârile judecătoreşti sau arbitrale executorii; 
2) creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în 

termenele prevăzute de legi speciale și 
3) creanța părții vătămate într-un proces penal. 
În privința excepțiilor de la procedura de verificare a creanțelor, noua 

reglementare prevede în mod expres faptul că nu orice creanța constatată prin titluri 
executorii este înlăturată de la verificare, ci doar acele creanțe rezultate din hotărâri 
judecătorești sau hotărâri arbitrale. Creanțele care reprezintă potrivit legii – titluri 
executorii – cum ar fi contractele de leasing, cele de credit sau un contract de asistență 
juridică, vor fi supuse în continuare procedurii de verificare. 
 Acțiunea civilă în procesul penal nu se suspendă, ci continuă a fi judecată de 
instanța penală, care va stabili dacă și în ce cuantum va acorda un prejudiciu, ca 
urmare a săvârșirii infracțiunii. 
Tocmai de aceea, creanța părții vătămate în procesul penal se înscrie sub condiția 
suspensivă a soluționării definitive în procesul penal, ceea ce înseamnă că practicianul 
nu are atribuția verificării pe fond a acestor creanțe.  

În privința creanțelor ce intră în atribuția de verificare a practicianului în 
insolvență, tipurile de verificări ce țin de însăși existența dreptului de creanță precum 
și cele ce țin de fondul acestuia au în vedere: 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00141529.htm
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a) Prescripția 
Legea nr. 85/2014 a stabilit, prin derogare de la dispozițiile art. 2.152 alin. (2) 

din Codul Civil, potrivit cărora ”organul de jurisdicție competent nu poate aplica 
prescripția din oficiu”, posibilitatea invocării de către practician a prescripției 
extinctive, fără a mai intra pe fondul verificării creanței. 

În această situație, practicianul în insolvență, în cadrul atribuției de verificare 
a creanțelor, este în măsură să invoce instituția prescripției dreptului material la 
acțiune. 

b) Tardivitatea 
Și în privința creanțelor pentru care nu s-a solicitat înscrierea la masa credală 

în termenul stabilit de către judecătorul-sindic, s-a optat pentru soluția neanalizării 
creanțelor depuse tardiv pe fond, soluția fiind aceea a menționării acestui aspect de 
către practicianul în insolvență, cu consecința neînscrierii în tabelul preliminar. 
Analiza pe fondul creanței se face de către practicianul în insolvență doar dacă este 
admisă contestația creditorului împotriva neînscrierii pentru tardivitate.  

Potrivit art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,”Cu excepţia cazului în care 
notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 42, titularul 
de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a 
creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 100 alin. 1 lit.b), este decăzut, 
cât priveşte creanţele respective, din următoarele drepturi: i) dreptul de a participa şi 
de a vota în cadrul adunării generale a creditorilor; ii) dreptul de a participa la 
distribuirile de sume în cadrul reorganizării şi falimentului; iii) dreptul de a-şi realiza 
creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu răspundere 
nelimitată ai persoanei juridice debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva 
ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu 
i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase.” 

În ceea ce privește sancțiunea aplicabilă prevăzută, aceasta se aplică atât în 
cadrul procedurii insolvenței, cât și în afara acesteia, noutatea dispoziției legale 
constând în faptul că, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, decăderea este constatată 
de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care nu va mai înscrie 
creditorul la masa credală. În vechea reglementare (art. 76 alin. 2 din Legea nr. 
85/2006) era prevăzut faptul că decăderea poate fi invocată oricând, de orice parte 
interesată, pe cale de acțiune sau excepție, atributul constatării acesteia aparținând 
instanței. 

Faptul că sancțiunea se aplică și în afara procedurii insolvenței înseamnă că și 
în ipoteza închiderii unei proceduri de reorganizare pe baza unui plan confirmat și 
executat integral, cu consecința reinserției debitorului în circuitul economic, creditorul 
cu creanța neînregistrată la masa credala în termenul stabilit nu va mai avea dreptul 
să solicite restituirea acelei creanțe de la debitor. 

Pentru identitate de rațiune, creditorul garantat care nu și-a înregistrat creanța 
în termenul stabilit, în procedura insolvenței debitorului principal, nu va mai putea 
executa fidejusorii sau terții garanți în afara procedurii insolvenței pentru sumele 
datorate de debitorul principal. 

Aceasta întrucât executarea terților în condițiile în care aceștia la rândul lor, nu 
își vor putea exercita regresul împotriva debitorului principal justifică rațiunea 
stingerii contractului de fidejusiune în temeiul art. 2315 din Codul Civil și pe cale de 
consecință, imposibilitatea creditorului urmăritor de a mai executa pe oricare dintre 
aceștia, debitor principal sau fidejusori. 

c) Situația creanțelor sub condiție suspensivă 
A fost reglementată expres situația dreptului de vot/distribuție aferent creanțelor sub 
condiție suspensivă, exercitabil numai de la împlinirea condiției.  
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Aceasta este de fapt o reluare a dispozițiilor din dreptul comun, și anume 
reglementarea condiției suspensive din teoria generală a obligațiilor, aplicată la 
creanțele din procedura insolvenței.  
Se pune întrebarea, de exemplu, cum se înscrie o creanță fiscală, împotriva căreia a 
fost declanșat un litigiu fiscal, aflat în faza acțiunii în anulare la instanța de contencios 
fiscal.  

Dacă executarea actului administrativ fiscal a fost suspendată, atunci creanța 
fiscală se înscrie, însă sub condiție suspensivă.  

Nu aceeași este situația înregistrării creanței fiscale contestate de către 
debitoare în fața instanței de contencios administrativ dar pentru care nu s-a obținut 
suspendarea actului administrativ. În această situație, creanța fiscală va fi 
înregistrată ca o creanță pură și simplu, condiția de care este afectat dreptul fiind una 
rezolutorie, iar nu suspensivă. 

d) Situația modificărilor sau a casărilor cu trimitere în căile de atac 
exercitate de debitor, urmate de suspendarea ope legis a acțiunilor 
judiciare 

O modificare sau casare în privința titlului aferent unei creanțe, produsă în căile 
de atac ale debitorului (pentru că doar acestea nu se suspendă, cele ale creditorilor 
fiind suspendate ope legis), conduce la refacerea tabelului de creanțe, în mod 
corespunzător.  

De exemplu, împotriva debitorului a fost pronunțată, anterior deschiderii 
procedurii, o hotărâre judecătorească nedefinitivă prin care a fost obligat la plata unei 
sumei de bani (acțiune în realizarea unui drept de creanță). Calea de atac a fost 
declanșată de debitor, ulterior deschiderii procedurii, iar aceasta cale de atac continuă 
a se judeca. În ipoteza în care, în calea de atac, creanța se modifică sau chiar este 
eliminată, rezultă că o astfel de soluție va fi integrată de către practician în tabelul de 
creanțe, corespunzător acelui moment. 

Ce se întâmplă însă în situația în care calea de atac a debitorului a fost admisă 
pentru un viciu procedural, de tipul necitării sau a neintrării în judecata fondului? Sau 
chiar în ipoteza în care, în instanța de fond, a fost admisă prescripția, iar în calea de 
atac o astfel de excepție a fost respinsa? 

O nouă rejudecare în fața instanței de drept comun este împiedicată de 
dispozițiile suspendării ope legis, reglementate prin dispozițiile art. 75 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 , potrivit cărora”De la data deschiderii procedurii se suspendă de 
drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru 
realizarea creanţelor asupra averii debitorului.”. 

Mai mult decât atât: ”valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în 
cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. 
Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de 
deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul 
închiderii procedurii.” 

Dacă fondul cauzei nu a fost soluționat de către instanța de judecată, 
practicianul dobândește și atribuția verificării, pe fond, a acestei creanțe, potrivit art. 
105 alin. (1): ”în cazul în care instanţa de judecată, anulând sau casând hotărârea, nu 
dezleagă şi fondul dedus judecăţii, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar 
va proceda la verificarea acelei creanţe, notificând creditorii în cazul neînscrierii 
totale sau parţiale a creanţei, potrivit prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă 
caz, împotriva măsurii înscrierii parţiale sau neînscrierii în tabel a respectivei creanţe, 
creditorii pot formula contestaţie în condiţiile art. 59 alin. (5).” 

e) Situația creanțelor care nu sunt constatate printr-un titlu 
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În această materie, nu este vorba, neapărat, despre o atribuție nouă a 
practicianului în insolvență, pentru că textul corespunzător se regăsea și în  Legea nr. 
85/2006, la art. 69 alin. (1).  

În vederea îndeplinirii atribuției de verificare a creanțelor, administratorul 
judiciar poate solicita explicații de la debitor și, totodată, va putea să poarte discuții 
cu fiecare creditor în parte, textul alin. 3 al art. 106 conținând în mod evident o eroare 
materială, atunci când face referire la posibilitatea purtării de discuții cu fiecare 
”debitor”. 

 
Jurisprudență 
 

Deoarece pârâta […] a pierdut calitatea de creditor îndreptățit să participe la 
procedură (n.b. – a insolvenței) a pierdut totodată și calitatea de creditor garantat, 
adică  posibilitatea de valorificare, pentru acoperirea creanței sale, a celor două 
imobile asupra cărora s-au instituit ipoteci conform contractului de ipotecă nr. 
57/IPO/31.01.2008. Urmare a valorificării în cadrul procedurii de insolvență a 
garanțiilor imobiliare, proprietatea debitorului principal […], care au construit 
garanția creditului,  conform contractului de ipotecă nr.57/IPO/31.01.2008, 
reclamanții care s-au subrogat în drepturile băncii pârâte, nu mai pot beneficia de 
contractele de ipotecă care au garantat creditul. Toate celelalte garanții  ale 
creditorului, pe care reclamanții l-au garantat cu fidejusiunea constau în soldul 
contului curent al debitoarei – pârâte […]și trei bilete la ordin al căror eminent este 
aceeași pârâtă și pe care reclamanții le-au avalizat în calitate de asociați. 

Modul special de stingere a fidejusiunii prevăzut de art. 1.682 Cod civil are în 
vedere cazul în care, din culpa creditorului, încetează ipoteca sau privilegiile pe care 
fidejusorul nu le mai  poate valorifica pe calea acțiunii în regres pe care este îndreptățit 
să o exercite potrivit art.1.169 Cod civil în cazul care au fost urmărite de către creditor 
și a achitat integral datoria principală. Instanța de fond a constatat că sunt îndeplinite 
cele două condiții pentru ca reclamanții să poată opune creditorului art.1682 Cod civil 
de la 1864, cu consecința stingerii fidejusiunii. (Curtea de Apel Cluj, Secția a II-a 
Civ., Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 209/2014 rămasă 
irevocabilă prin Decizia ICCJ nr. 196/27.01.2015, Secția a II-a Civilă) 

 
Decizia de impunere produce efecte până la soluționarea definitivă a unei 

eventuale contestații, calea de atac nefiind suspensivă de executare, conform art. 215 

alin. (1) din Codul de procedură fiscală. 

Aspectele privind competența organului care a efectuat controlul fiscal, 

stabilirea bazei de impunere și corectitudinea calculului impozitului pe profit și a TVA 

în baza documentelor contabile ale debitoarei sunt lipsite de relevanță în prezenta 

cauză. Aceste motive de nelegalitate a actului administrativ urmează a fi analizate în 

cadrul unei eventuale contestații și nu pot constitui condiții suspensive, în sensul de 

modalitate a actului juridic. 

Condiția suspensivă reprezintă, conform art. 1.400 din Codul civil, acea 

condiție de care depinde eficacitatea obligației, în timp ce condiția rezolutorie este, 

potrivit art. 1.401 alin. (1) din Codul civil, condiția a cărei îndeplinire determină 

desființarea obligației. Motivele de nelegalitate a actului administrativ fiscal 

învederate de către administratorul judiciar nu sunt condiții suspensive, de natură 

să afecteze eficacitatea actului administrativ fiscal. Actul produce efecte în virtutea 

prevederilor art. 215 alin. (1) din Codul de procedură fiscală până la pronunțarea 

unei soluții definitive de desființare a acestuia, dacă respectivele motive vor fi 

considerate întemeiate. Deci, condiția desființării actului ca urmare a admiterii 
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eventualei contestații a debitoarei este o condiție rezolutorie, nu una suspensivă. În 

lumina acestor considerente, tribunalul va admite contestația și va dispune 

înscrierea creanței creditoarei, în sumă de 5.055.501 lei, ca fiind pură și simplă, iar 

nu sub condiție suspensivă, în tabelul creanțelor întocmit de administratorul judiciar. 

(Tribunalul București Secția a VII-a Civ., Sentința civilă nr. 4731 din data 

de 21.05.2015) 

 
Art. 107 

(1)Creanţele constând în obligaţii care nu au fost calculate în valoare monetară sau a 
căror valoare este supusă modificării vor fi calculate de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar şi înscrise în tabelul de creanţe cu valoarea nominală pe 
care o aveau la data deschiderii procedurii. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei 
contestaţii împotriva calculului făcut de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 
pentru astfel de creanţe. 
(2)Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar 
la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei. 
 
Art. 108 
 (1)O creanţă a unui creditor cu mai mulţi debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele 
de creanţe ale debitorilor cu valoarea nominală, până va fi complet acoperită. Toate 
tabelele vor fi actualizate corespunzător cu sumele distribuite. 
(2)Dacă creanţele au fost stinse sau modificate, total sau parţial, se va proceda la o 
modificare corespunzătoare a tabelului de creanţe, după caz. Odată cu convocatorul 
adunării creditorilor se va publica şi tabelul de creditori actualizat cu sumele stinse sau 
modificate în timpul procedurii. Odată cu contestarea procesului-verbal al adunării, 
creditorii vor putea contesta în aceleaşi termene şi condiţii şi tabelul astfel publicat. 
 

Art. 109 
(1)Un creditor care, înainte de înregistrarea unei cereri de admitere a creanţelor, a 
primit o plată parţială pentru creanţa sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al 
debitorului poate avea creanţa înscrisă în tabelul de creanţe numai pentru partea pe care 
nu a încasat-o încă. Creditorul are obligaţia de a raporta orice sumă încasată, în termen 
de 3 zile de la momentul încasării. 
(2)Un codebitor sau un fidejusor, care este îndreptăţit la restituire ori la despăgubire 
din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanţe cu suma pe 
care a plătit-o creditorului. În acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere să i se 
plătească, până la achitarea integrală a creanţei sale, cota cuvenită codebitorului sau 
fidejusorului, rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată. 
(3)Codebitorul sau fidejusorul debitorului, care pentru asigurarea regresului său are 
asupra bunurilor acestuia o cauză de preferinţă, concură la masa credală, pentru a face 
posibilă realizarea acestui drept, dar preţul obţinut din vânzarea bunurilor grevate va fi 
atribuit creditorului, scăzându-se din suma ce este datorată. 
 
Jurisprudență 
 

Prin cererea depusa la data 19.01.2010, creditoarea A a formulat contestatie 
impotriva tabelului definitiv consolidat rectificativ al debitoarei B prin care a 
solicitat modificarea acestuia în sensul inscrierii sale cu creanta în valoare de 
202.878 lei la ordinea de preferinta de la pct. 3 conform art. 123 din Legea 
nr.85/2006 și nu cea de la pct.123 pct.7 și cu procent de peste 50% din totalul 
creanțelor. (...) Înscrierea contestatoarei în tabelul de creanta a fost facuta corect și 
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legal în temeiul art.71 din Legea nr.85/2006, urmare a distribuirii sumei rezultata 
din vanzarea imobilului ipotecat. (...) Sustinerea contestatoarei privind 
aplicabilitatea prevederilor art.123 pct. 3 din Legea nr.85/2006 nu a fost considerata 
reala intrucat în aceasta categorie sunt incluse ”creanțele reprezentand creditele cu 
dobanzile și cheltuielile aferente acordate de institutii de credit dupa deschiderea 
procedurii precum și creanțele rezultate din continuarea activitatii debitorului dupa 
deschiderea procedurii”. Or, creanta contestatoarei care s-a subrogat în dreptul 
intimatei C pentru suma de 202.878 lei provine dintr-un credit bancar acordat 
debitoarei anterior deschiderii procedurii de insolventa și ca atare nu poate fi 
mentionata în tabel la ordinea de plata conform art.123 pct. 3 din Legea nr.85/2006. 
(Tribunalul Braila,  Sentinta comerciala nr. 205 /25.02.2010) 
 

Art. 110 
(1)Ca rezultat al verificărilor făcute, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va 
întocmi şi va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanţele 
împotriva averii debitorului cu menţiunile prevăzute la art. 5 pct. 68. 
(2)La creanţele care beneficiază de o cauză de preferinţă se vor arăta titlul din care 
izvorăşte dreptul de preferinţă, rangul acesteia şi, dacă e cazul, motivele pentru care 
creanţele au fost trecute parţial în tabel sau au fost înlăturate. 
(3)Tabelul preliminar de creanţe va fi, totodată, publicat în BPI. După publicare, 
creditorii înscrişi în tabelul preliminar de creanţe pot participa la adunările creditorilor. 
(4)Odată cu publicarea tabelului în BPI, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 
va trimite de îndată notificări creditorilor, ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă 
au fost trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată 
şi motivele. 
 
Comentariu 

În functie de natura creanței, pot fi identificate creanțe: chirografare, cele care 
beneficiază de o cauză de preferință, creanțe sub condiție sau nescadente. În privința 
creanțelor care beneficiază de o cauză de preferință trebuie indicat titlul, rangul, 
respectiv motivele, în caz de inlaturare a acesteia [art. 110 alin. (2)]. Tabelul 
preliminar se afiseaza conform dispozițiilor art. 110 alin. (3), iar creditorii ale căror 
creanțe au fost înlăturate se notifică potrivit art. 110 alin. (4).  

Tabelul preliminar va cuprinde: toate creanțele anterioare deschiderii 
procedurii, inclusiv cele care nu au fost stabilite printr-un titlu-(art. 102 alin. (1) și alin. 
(2), creanțele nescadente - art. 102 alin. (4), creanțele sub conditie (este considerată 
sub condiție și creanța partii vatamate în procesul penal potrivitart. 102 alin. (8). În 
privința creanțelor sub condiție suspensivă, limitarea constă în faptul că dreptul de 
vot și dreptul de distribuire se exercită numai dupa îndeplinirea condiției - art. 102 
alin. (5) din lege. 

Potrivit dispozitiilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 85/2006: „ca rezultat al 
verificarilor facute, administratorul judiciar/lichidatorul va intocmi și inregistra la 
tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creanțele impotriva averii debitorului, 
precizand ca sunt: chirografare, garantate, cu prioritati, sub conditie sau nescadente 
și aratand pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma solicitata de creditor 
și suma acceptata de administratorul judiciar”. 

Spre deosebire de textul cuprins în art. 72 din Legea nr. 85/2006, textul noii 
reglementări nu mai face precizarea felului creanțelor, ci trimite la un alt text, cu care 
se completează – cel cuprins în art. 5 pct. 68 din Legea nr. 85/2014. Eroarea materială 
a normei de trimitere este evidentă, în realitate fiind vorba despre pct. 69 al art. 5, căci 
acesta din urmă se referă la mențiunile tabelului preliminar, în timp ce pct. 68 
reglementează tabelul definitiv consolidat. 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1063/Credit
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2221/Creanta
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1063/Credit
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/319703/Insolventa
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
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Din cuprinsul textului art. 72 din Legea nr. 85/2006, mai sus citat, rezulta ca 
inregistrarea în tabelul preliminar a creanțelor trebuie facuta cu precizarea expresă, 
literală și fără echivoc a caracterulului acestora, respectiv: „chirografare, garantate, 
cu prioritati, sub conditie, nescadente”,  
concluzie care se desprinde și din interpretarea sistematică a art. 110 alin. (1) în raport 
de pct. 69 al art. 5 din Legea nr. 85/2014. 

Prin urmare, lipsa acestor precizări în tabelul preliminar și indicarea în schimb 
a încadrării creanței într-unul din temeiurile de drept care reglementează ordinea de 
distribuire – spre exemplu – art. 123 pct.7 din Legea nr. 85/2006, fără a menționa că 
este vorba despre o creanță chirografară, nu reprezintă o modalitate corectă de 
înscriere, o astfel de abordare putând fi și generatoare de confuzii pentru cei care ar 
avea dreptul să conteste tabelul preliminar. 

Reglementarea anterioară statuează, în privinta creanțelor garantate, că 
tabelul preliminar trebuie sa mentioneze, în chiar cuprinsul său, titlul din care 
izvoraste garantia, rangul acesteia și motivele pentru care creanțele au fost trecute 
partial sau inlaturate (art. 72 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. 

O problemă de drept care a ridicat abordări jurisprudențiale diferite sub 
imperiul Legii nr. 85/2006 este legată tocmai de interpretarea dispozițiilor legale 
cuprinse în art. 72 alin. (2) și alin. (4) raportate la prevederile art. 73 alin. (2), potrivit 
cărora contestațiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea 
tabelului preliminar în BPI. 

Întrebarea care se pune este dacă, în lipsa primirii notificării din partea 
administratorului judiciar, conform art. 72 alin. (4), creditorul are obligația de a 
contesta tabelul preliminar în termenul prevăzut și care este consecința nerespectării 
acestui termen: este creditorul decăzut din dreptul de a contesta tabelul preliminar 
deși nu fost notificat cu privire la motivul înlăturării/modificării creanței pretinse? 

La o primă vedere, depunerea contestației în termenul legal nu este condiționată 
de primirea notificării pe care administratorul judiciar sau lichidatorul are obligația 
de a o transmite creditorului, iar o parte a instanțelor au respins ca tardiv formulată 
contestația depusă peste termen, chiar dacă notificarea nu fusese transmisă către 
creditor. 

Pe de altă parte însă, dispoziția imperativă care obligă practicianul în 
insolvență să comunice notificarea cuprinzând motivele neînscrierii/modificării 
dreptului de creanță pretins, ar rămâne lipsită de efecte juridice în condițiile în care 
nu s-ar proceda la o interpretare sistematică a celor două dispoziții procedurale, fiind 
încălcat și dreptul creditorului de a promova apărări raportate la motivele concrete 
expuse de către practicianul în insolvență cu privire la înlăturarea dreptului de 
creanță pretins. 

Practica majoritară a consacrat condiționarea formulării contestației de 
obligativitatea comunicării notificării conform art. 72 alin. (4) și a apreciat că lipsa 
comunicării notificării atrage neînceperea curgerii termenului de contestație prevăzut 
la art. 73 alin. (2) din lege.  

Jurisprudență 

  Lipsa unei notificari din partea administratorului judiciar echivaleaza cu o 
acceptare neconditionata a creanței creditorilor care au solicitat inscrierea în tabel. 
Interesul creditorului de a formula contestatie la tabelul preliminar devine actual doar 
la momentul primirii din partea administratorului judiciar a notificarii în legatura cu 
inlaturarea creanței sau a dreptului de preferinta. [...] Nu este suficientă cunoașterea 
termenului de promovare a contestatiei, ci este obligatoriu ca administratorul judiciar 
sa isi indeplineasca obligatia de notificare, deoarece lipsa acesteia echivaleaza cu o 
acceptare neconditionata a creanței și determina inactiunea creditorului. (Curtea de 
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Apel București, Decizia nr. 1615/25.09.2013) 

Instanța constată întemeiată critica potrivit căreia tabelul preliminar publicat 
în B.P.I.  nr. 1028/24.01.2012 nu cuprinde mențiuni obligatorii prevăzute de lege. 
Astfel,  potrivit art. 72 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, ca rezultat al  verificărilor 
făcute, administratorul judiciar întocmește și înregistrează la tribunal un tabel 
preliminar cuprizând toate creanțele împotriva averii debitoarei, precizând că sunt 
chirografare,  garantate,  cu prioritate și arâtând, pentru fiecare sumă solicitată de 
creditor, și sumă acceptată de administratorul judiciar. 

Conform prevederilor art.72 alin. (2) din lege, la creanțele garantate este 
obligatoriu a se arăta titlul din care izvorăște garanția, rangul acestei și motivele 
pentru care aceste garanții au fost acceptate parțial sau înlaturate. 

Tabelul preliminar întocmit  de administratorul judiciar nu cuprinde însă 
elementele esențiale și obligatorii prevăzute de lege, în sensul că nu precizează dacă  
creanța […] este chirografară sau garantată, nu arată titlurile din care izvorăsc 
garanțiile pretinse de creditoare și motivele pentru care aceste garanții au  fost 
înlăturate. Simpla menționare, în tabel, a prevederilor art. 123 din Legea nr. 85/2006 
nu îndreptățea creditorul să considere că garanțiile pretinse i-au fost înlăturate, din 
moment ce acest text  de lege  se referă la ordinea de distribuire a fondurilor în 
procedura falimentului, iar tabelul s-a întocmit în perioada de observație. 

Lipsa unor atare elemente esențiale din tabelul preliminar atrage sancțiunea 
nulității absolute parțiale a actului procedural astfel întocmit, cu neobservarea 
dispozițiilor legale imperative [art. 149 din Legea nr. 85/2006 raportat la art. 105 alin. 
(1) și art. 108 alin. (1) Cod de Procedură civilă] și, prin urmare, partea ce invocă  atare 
încălcări nu este ținută de respectarea vreunui termen.” (Curtea de Apel Galați, 
Decizia nr. 377R/12.11.2014) 

 
Scopul reglementării instituite de art. 72 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 este ca 

acei creditori cărora cererea de înscriere a creanței nu le-a fost admisă așa cum a fost 
formulată să poată cunoaște această situație și să poată uza de calea specifică pentru 
a corecta măsura administratorului sau a lichidatorului (contestația la tabel). Nefiind 
notificați, decăderea din termen nu poate fi aplicată, acești creditori putând să 
conteste tabelul și mai târziu de termenul de 5 zile.(Curtea de Apel Galați, Secția 
a II-a Civilă, Decizia nr. 760/02.12.2013) 

 
Art. 111 

(1)Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii 
faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, 
netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în tabel. 
(2)Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a 
tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată. 
(3)Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării 
taxei de timbru, precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească 
în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu 
excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul 
formulării contestaţiei. 
(4)Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un 
exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi 
administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, 
judecătorul-sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de 
procedură civilă. 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00150142.htm
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00150142.htm
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
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(5)Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la data comunicării contestaţiei şi a 
documentelor ce o însoţesc. Un exemplar al întâmpinării se comunică, cu confirmare de 
primire, de către partea care formulează întâmpinarea şi contestatorului, 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi debitorului, sub sancţiunea 
prevăzută de art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă. 
(6)La termenul stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii pentru definitivarea 
tabelului de creanţe, judecătorul-sindic va soluţiona deodată, printr-o singură sentinţă, 
toate contestaţiile, chiar dacă pentru soluţionarea unora ar fi nevoie de administrare de 
probe; în acest din urmă caz, judecătorul-sindic poate admite, în tot sau în parte, 
înscrierea creanţelor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv. Creanţele înscrise 
provizoriu vor avea toate drepturile prevăzute de lege cu excepţia dreptului de a încasa 
sumele propuse spre distribuire. Acestea se vor consemna în contul unic până la 
definitivarea creanţei. 
(7)Dacă se admite creanţa fără dreptul de preferinţă pretins, aceasta va participa la 
repartiţiile sumelor obţinute din valorificarea bunurilor negrevate de cauze de 
preferinţă. 
(8)Din sumele care s-ar obţine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de 
preferinţă contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creanţe. 
 
Comentariu 

Şi în materia soluţionării contestaţiilor la tabelul preliminar au fost introduse 
reguli derogatorii de la dreptul comun, de natură a scurta pe cât posibil soluţionarea 
acestora. Totodată, au fost introduse sancțiuni drastice care pot afecta drepturile 
creditorilor dacă aceștia nu depun, odată cu cererea introductivă, taxa de timbru și 
documentele aferente contestației sau dacă nu comunică tuturor părților aceste 
înscrisuri, astfel: contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului şi trebuie însoţite de 
dovada în original a depunerii taxei de timbru, precum şi de toate înscrisurile de care 
partea înţelege să se folosească în susţinerile sale, sub sancţiunea anulării contestației, 
întâmpinarea se depune în termen de 10 zile, calculat de la data comunicării 
contestaţiei şi se comunică contestatorului, practicianului în insolvenţă şi debitorului, 
sub sancţiunea decăderii, prevăzută la art. 208 alin. (2) din C. proc. civ. 

După cum se poate observa, termenul de depunere a întâmpinării pentru 
contestațiile formulate la tabelul preliminar în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 
(5) este mai scurt decât cel prevăzut la art. 41 alin. (4), care este de 15 zile și care 
reglementează cadrul general al tuturor cererilor, contestațiilor sau acțiunilor 
promovate în procedura insolvenței.  

În ceea ce privește sancțiunea anulării contestației pentru nedepunerea taxei de 
timbru în original și a înscrisurilor doveditoare, considerăm că nulitatea prevăzută la 
art. 111 alin. (3) este una relativa, fapt ce atrage posibilitatea acoperirii nulității, 
conform art. 177 alin. (3) C.Pr.Civ.  

Legea nr. 85/2014 elimină posibilitatea  înscrierilor ”provizorii” de către 
practicianul în insolvență, indiferent dacă este vorba despre o creanță nescadentă sau 
despre o creanță afectată de condiție, formalitatea înscrierii provizorii a acestora fiind 
de natură a induce în eroare cu privire la drepturile conferite deținătorilor unor astfel 
de creanțe.., Inscrierea provizorie, în tot sau în parte, a unei creanțe poate fi dispusă 
doar de judecatorul-sindic, în aplicarea art. 111 alin. (6) din lege, în cazul în care pentru 
solutionarea unei/unor contestații la tabelul preliminar de creanțe este necesara 
administrarea unui probatoriu. Aceasta soluție, a inscrierii provizorii, este utila 
pentru respectarea termenului de 1 an, care ar trebui să fie termenul maxim în care se 
poate derula o procedură de observație. 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00150142.htm
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De asemenea, justificarea aplicării unui astfel de regim al înscrierii provizorii a 
creanței până la soluționarea contestației este aceea a complexității probatoriului 
necesar a fi administrat în cauză. 

Regimul de care se bucură aceste creanțe constă în faptul că respectivul creditor 
beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege, cu excepţia dreptului de a încasa 
sumele propuse spre distribuire, aceste sume urmând a se consemna în contul unic 
până la definitivarea creanţei. 

Ca atare, practicianul în insolvență nu poate stabili acest regim al 
provizoratului, adică al înscrierii creanțelor în regim provizoriu, de exemplu ”până la 
depunerea documentelor justificative” sau ”sub rezerva depunerii contractului de 
garanție”, cum se întâmpla în vechea reglementare. 

Practicianul deține un rol activ în etapa verificării creanțelor  având dreptul de 
a  solicita atât debitorului, cât și creditorului, explicații, de a purta discuţii, solicitând, 
dacă consideră necesar, informaţii şi documente suplimentare. 

În urma expirării termenului stabilit pentru etapa verificării creanțelor, 
practicianul va stabili o soluție, adică va stabili dacă creanța în discuție va fi înscrisa, 
în tot sau în parte, în tabelul preliminar al creanțelor, motivând – obligatoriu și în 
mod corespunzător – respingerea, indiferent de limitele acesteia (adică numai a unei 
părți din creanță sau numai în privința unor sau a altor garanții). 

 
Jurisprudență  

Judecătorul-sindic reține că potrivit art. 111 alin. (3) din lege, sub sancțiunea 
anulării, contestația trebuie însoțită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru, 
precum și de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în dovedirea 
susținerilor sale, cu arătarea oricăror alte probe pe care le solicită, cu excepția celor 
care nu se află în posesia părții sau nu sunt cunoscute la momentul formulării 
contestației. Însă aceasta este o nulitate relativă, or potrivit art. 177 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă actul de procedură nu va fi anulat dacă până la momentul 
pronunțării asupra excepției de nulitate a dispărut cauza acesteia (Tribunalului 
București Secția a VII-a Civilă, Sentința nr. 1786/23.02.2015) 

 
Este cert că, pe calea contestaţiei la tabelul preliminar al creanţelor, 

judecătorul-sindic nu poate aprecia cu privire la valabilitatea titlului din care 
izvorăște creanţa și nici nu poate constata nulitatea absolută a acestuia pentru cauză 
ilicită. Un asemenea demers nu poate fi valorificat de către creditoare decât pe calea 
dreptului comun, din această perspectivă urmând a fi admisă excepţia de 
inadmisibilitate invocată de creditoarea SC […] și, pentru aceleași considerente, și 
excepţia de inadmisibilitate invocată de administratorul judiciar [...], administratorul 
special [...] și SC [...], cu privire la solicitarea de anulare a titlului de creanţă. (Curtea 
de Apel Craiova, Secția a II-a Civilă, Decizia nr. 6/16.07.2014) 

 
  O astfel de clauză (sanctiunea daunelor interese reprezentand valoarea totala a 
ratelor de leasing, concomitent cu predarea bunului) nu este aptă să producă efecte 
juridice, întrucât se instituie în sarcina debitoarei o răspundere pentru neexecutarea 
contractului care nu are nicio legătură cu prejudiciul efectiv suferit, conducând practic 
la o îmbogăţire fără just temei. (Curtea de Apel Alba Iulia, Hotararea nr. 921 
din 17.11.2010) 
 

Dacă data rezilierii contractului de leasing s-a produs ulterior deschiderii 
procedurii, acesta nu mai produce efecte, sumele solicitate ulterior prin contestaţia 
formulată nemaiputând fi adăugate creanţei iniţiale. (Curtea de Apel Ploiesti, 
Hotararea nr. 143 din 28.01.2010) 
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Admisibilitatea unei înscrieri provizorii a dreptului de creanţă impune 

stabilirea cuantumului acestuia. Dacă temeinicia declaraţiei de creanţă ar trebui să se 
stabilească la momentul soluţionării contestaţiei, pentru înscrierea provizorie este 
necesară determinarea întinderii creanţeii. Neîntrunirea acestei condiţii conduce la 
respingerea cererii de înscriere provizorie. (Curtea de Apel Constanta, 
Hotararea nr. 486 din 22.03.2010) 

 
În speţă, creditoarea a omis formularea unei contestaţii în condiţiile art. 73 

alin. (1) din Legea nr. 85/2006; depunerea unei asemenea contestaţii ar fi permis 
analiza probatoriului propus de instituţia recurentă în dovedirea caracterului 
garantat al întregii creanţe declarate; nepromovarea căii de atac prevăzută de lege 
pentru a formula critici împotriva soluţiei practicianului în insolvenţă, nu poate 
deschide creditorului nediligent posibilitatea de a formula aceste critici într-o cale de 
atac neprevăzută de lege.  (...)instanţa constată că în mod greşit judecătorul-sindic a 
admis contestaţia administratorului special, nefiind de acceptat ca, în ciuda faptului 
că instituţia creditoare a declarat spre înscriere doar suma de 1.570.862 lei, sumă 
acceptată în totalitate de practician şi trecută pe tabel în două categorii – 1.406.409 
lei creanţă garantată (art. 121 pct. 2) şi 164.453 lei creanţă bugetară (art. 123 pct. 4) 
–, pe calea contestaţiei, formulată în temeiul art. 73 alin. (1) din lege, debitoarea să 
solicite modificarea creanţei bugetare prin trecerea unei sume mai mari, indiferent 
de temeinicia sau netemeinicia aprecierilor sale privitoare la caracterul sumei de 
660.726 lei de a fi o creanţă anterioară datei deschiderii procedurii insolvenţei. 
(Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a civilă, Decizia civilă nr. nr. 1412 
din 12 septembrie 2012) 

 
Potrivit dispozițiilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 creditorii vor putea 

să formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de 
lichidator în tabelul preliminar de creanţe cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită, 
prin sentinţa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţă, 
atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată. Astfel, în mod legal a 
apreciat instanţa de fond că recurenta-creditoare putea contesta tabelul preliminar 
al creanţelor în termenul prevăzut de art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 stabilit 
la data de 18.05.2009 prin sentinţa de deschidere a procedurii şi nu la data de 
3.07.2009. Judecătorul sindic în mod corect a concluzionat că este inadmisibilă 
contestaţia creditoarei cu privire la tabelul definitiv al creanţelor, dat fiind condiţiile 
de formă şi termenul în care a fost depusă. În cauză nu poate fi reţinută incidenţa 
prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, motivat de faptul că, deşi tabelul 
preliminar fiind depus şi afişat la data de 11.05.2009, conform procesului-verbal 
aflat în dosarul fond, creditoarea deşi îl putea contesta conform prevederilor art. 75 
alin. (1) din lege, aceasta nu a uzat de calea legală în termenul procedural. (Curtea 
de Apel Ploieşti, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Decizia nr. 15/12 ianuarie 2010) 

Art. 112 
(1)După ce toate contestaţiile la creanţe au fost soluţionate şi s-a predat raportul de 
evaluare a garanţiilor, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va înregistra, de 
îndată, la tribunal şi va publica în BPI tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva 
averii debitorului, arătând suma, prioritatea şi situaţia fiecărei creanţe, beneficiară sau 
nu a unei cauze de preferinţă. 
(2)După înregistrarea tabelului definitiv, numai titularii creanţelor înregistrate în 
tabelul definitiv pot să participe la votul asupra planului de reorganizare sau la orice 
repartiţii de sume în caz de faliment în procedura simplificată. 

http://legeaz.net/legea-insolventei/
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(3)Durata maximă a perioadei de observaţie este de 12 luni, calculate de la data 
deschiderii procedurii. Pentru respectarea acestui termen judecătorul-sindic va putea 
aplica dispoziţiile art. 113 alin. (4) în mod corespunzător. 
 
Comentariu 
 

Tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva averii debitorului se întocmeşte 
după soluţionarea tuturor contestaţiilor și după predarea raportului de evaluare a 
garanţiilor. Acesta se înregistrează, de îndată, la tribunal de către practicianul în 
insolvență și se publică în BPI. 

Tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva averii debitorului cuprinde: 
suma, prioritatea, situaţia fiecărei creanţe, beneficiară sau nu a unei cauze de 
preferinţă. 

Înregistrarea creanţei în tabelul definitivacordă drept de vot asupra planului 
de reorganizare, în procedura generală, și drept la distribuții  de sume în caz de 
faliment, fie în procedura generală, fie în procedura simplificată. 

În practică, s-a ridicat problema naturii termenului de 1 an, ca termen maximal 
al procedurii de observație. Pornind de la scopul introducerii sale, care este acela al 
stabilizării procedurii la un moment cât mai incipient, prin soluționarea într-un 
termen util al contestațiilor la tabel (care generau, în marea majoritate a cazurilor, 
prelungirea excesivă a perioadei de observație), termenul de 1 an este un termen de 
recomandare. O astfel de calificare vine și din faptul că nu este instituită o sancțiune 
pentru depășirea acestuia. Mai mult decât atât, având în vedere faptul că 
judecătorului – sindic i se pune la dispoziție mecanismul înscrierilor provizorii, rezultă 
că nu se poate sancționa debitorul sau chiar creditorii, prin trecerea la faliment pentru 
depășirea termenului de 1 an, aferent perioadei de observație.  
 
 
 
 

Art. 113 
(1)După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut la art. 111 alin. (2), 
şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestaţie împotriva 
înscrierii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabelul definitiv de creanţe ori în 
tabelele actualizate, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale, 
care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum şi în cazul 
descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. 
(2)Contestaţia se depune în termen de 15 zile de la data la care partea a cunoscut sau ar 
fi trebuit să cunoască situaţia ce determină promovarea contestaţiei. 
(3)Judecarea contestaţiei se va face cu respectarea prevederilor art. 111 alin. (4). 
(4)Până la judecarea definitivă a contestaţiei, judecătorul-sindic va putea declara 
creanţa sau dreptul de preferinţă contestat ca admis numai provizoriu. 
 
Comentariu 

Contestarea tabelului definitiv se poate face oricând, în perioada dintre data 
expirării termenului prevăzut pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar 
(sau, mutatis mutandis, la tabelul suplimentar de creanțe) și data închiderii 
procedurii. Titularul contestatiei poate fi orice parte interesată. Motivele contestatiei  
pot fi: înscrierea unei creanţe/drept de preferinţă în tabelul definitiv sau în tabelele 
actualizate bazat pe un fals, dol sau o eroare esenţială, ce au determinat înscrierea 
creanţei/drept de preferinţă, precum și descoperirea unor titluri hotărâtoare și 
necunoscute.  
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Dupa cum se poate observa, textul art. 113 alin. (1) din noua lege, care preia în 
esență conținutul art. 75 din Legea nr. 85/2006, permite posibilitatea formulării unei 
contestații dupa expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea acestora, 
doar în situațiile expres și limitativ prevăzute în cuprinsul acestuia, fiind necesar ca 
autorul contestației să facă dovada împrejurării excepționale în care se gasește – după 
caz, falsul, dolul sau eroarea esențială. 

În jurisprudență s-a reținut că dacă partea avea posibilitatea de a contesta în 
termen legal tabelul preliminar pentru motivele invocate în cuprinsul contestației 
întemeiate pe art. 75 alin. (1), contestatia este nefondata. Ceea ce aduce nou Legea nr. 
85/2014, este introducerea unui termen limită de formulare a unei astfel de contestații, 
pentru a restrânge posibilitatea abuzării de calea contestației la tabelul definitiv.  În 
ceea ce privește ipoteza în care astfel de contestații pot fi exercitate, atât Legea nr. 
85/2006 cât și Legea nr. 85/2014 prevăd posibilitatea contestației pentru 
motivul ”trecerii”, respectiv al ”înscrierii” unei creanțe în tabelul definitiv.Prin urmare, 
în ipoteza neînscrierii unei creanțe în tabelul definitiv, practica judiciară majoritară a 
statuat asupra inadmisibilității contestației 

Jurisprudență 

Din analiza și interpretarea acestui text de lege, se poate reține că legea admite 
contestația la tabelul definitiv doar cu titlu de excepție, pentru cazurile expres și 
limitativ prevazute de lege, creditoarea-recurentă nedovedind încadrarea în vreuna 
dintre aceste situatii de exceptie, astfel cum în mod corect a retinut instanta de fond. 
Curtea reține că, în speță, recurenta-creditoare și-a precizat cuantumul creanței la 
data de 29.08.2007, întemeindu-se pe o hotărâre judecatorească pronunțată la data 
de 17.01.2003, așadar anterioară datei întocmirii tabelului preliminar. Ca atare, 
Curtea nu poate reține încadrarea recurentei în dispozițiile de excepție prevazute de 
art.75 alin. (1) teza finala, nefiind vorba de un titlu hotărâtor și necunoscut până la 
momentul formularii contestației întemeiată pe art. 75 din Legea nr.85/2006. Pentru 
considerentele mai sus invocate, Curtea reține că recursul declarat este nefondat, fața 
de dispozițiile art.73 raportat la art.75 din Legea nr.85/2006, sentința atacată fiind 
temeinică și legală, în speță fiind vorba despre lipsa de diligență a recurentei-
creditoare. (Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a, Decizia nr. 
397/R/28.03.2008) 

Existența unei erori esențiale presupune necunoașterea de către 
administratorul judiciar/creditori a unor împrejurări de fapt determinante în ceea ce 
privește existența sau întinderea creanței. Existența unor erori esențiale care să 
permită formularea unei contestații la tabelul definitiv, după expirarea termenului 
prevăzut de art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 presupune că nici administratorul 
judiciar și niciuna dintre persoanele care aveau dreptul de a formula contestație nu 
puteau în urma unor demersuri rezonabile să ia cunoștință de anumite împrejurări de 
fapt care ar fi condus la neînscrierea creanței. Astfel, înainte de a se analiza aspectele 
care țin de existența și întinderea dreptului de creanță, urmează a se stabili dacă în 
cauză a existat o eroare esențială care să permită formularea contestației la tabelul 
definitiv în condițiile art. 75 din Legea nr. 85/2006. Eroarea esențială exclude o 
eventuală culpă a administratorului judiciar în verificarea documentelor avute la 
dispoziție sau o lipsă de diligență a creditorilor în ceea ce privește analiza 
documentelor care au fost atașate de părți la declarația de creanță. Cu alte cuvinte, o 
contestație la tabelul definitiv în condițiile art. 75 din Legea nr. 85/2006 nu se poate 
întemeia pe o presupusă neglijență a administratorului judiciar în exercitarea 
atribuțiilor prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2006 când a analizat creanța și 
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documentele depuse de părți (...). În speță, se constată că ceea ce se invocă drept temei 
al introducerii unei contestații în baza  art. 75 din Legea nr. 85/2006 reprezintă o 
reanalizare a acelorași documente care erau depuse de către creditori odată cu 
declarația de creanță în baza cărora s-a invocat stingerea prin prescriere a dreptului 
la acțiune și neoperarea subrogației în drepturi a creditorului, aspecte care ar fi trebuit 
analizate și invocate la momentul întocmirii tabelului preliminar. A concluzionat 
judecătorul-sindic că atât administratorul judiciar cât și creditorul contestator aveau 
posibilitatea de a respinge, respectiv contesta înscrierea creanței în tabelul preliminar 
în baza acestor temeiuri, neputându-se reține că aceste aspecte reprezintă o eroare 
esențială care să fi pus părțile în imposibilitatea de a verifica certitudinea creanței sau 
să le fi indus o stare de fapt eronată. Astfel, în condițiile în care creditorul nu a făcut 
dovada existenței unei erori esențiale care să fi determinat înscrierea creanței și, pe 
cale de consecință, să facă admisibilă exercitarea căii de atac după definitivarea 
tabelului de creanțe în condițiile art. 75 din Legea nr. 85/2006, nu se mai impune a fi 
analizate aspectele care țin de analizarea efectivă a dreptului de creanță, urmând a 
respinge cererea ca neîntemeiată. (Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, 
Sentința nr. 6367/ 24.06.2014) 

 
Potrivit art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, după expirarea termenului de depunere 
a contestaţiilor, termen prevăzut de art. 75 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, 
orice parte interesată poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui 
drept de preferinţă în tabelul definitiv de creanţe, în cazul descoperirii unui dol, fals 
sau unei erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de 
preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci 
necunoscute. Astfel, în temeiul acestei dispoziţii legale contestaţia împotriva tabelului 
definitiv de creanţe poate fi formulată până la închiderea procedurii. Pentru 
aplicabilitatea textului legal mai sus enunţat, ca o condiţie de admisibilitate a 
contestaţiei, legiuitorul a prevăzut condiţia esenţială a trecerii unei creanţe sau a unui 
drept de preferinţă în tabel, contestaţiile fiind admisibile doar pentru acele creanţe sau 
drepturi de preferinţă care au fost înscrise în tabel, situaţia reglementată de norma 
legală mai sus invocată nefiind aplicabilă pentru acele creanţe neînscrise în tabelul 
definitiv asupra cărora judecătorul sindic s-a pronunţat în condiţiile reglementate de 
art.73 alin. (2) sau pentru acele creanţe cu privire la care nu s-a formulat vreo 
contestaţie şi care nu au fost înscrise în tabelul preliminar de către practicianul în 
insolvenţă.Legiuitorul statuează în mod clar şi expres asupra faptului că orice parte 
interesată poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de 
preferinţă în tabelul definitiv de creanţe în anumite situaţii limitativ prevăzute de lege, 
respectiv în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau eroare esenţială care a 
determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă ori în situaţia descoperirii 
unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. Întrucât recurenta, în calitatea sa 
de creditoare, contestă neînscrierea creanţei în sumă de 6.662 lei, în tabelul definitiv, 
ipoteza reglementată de art. 75 din Legea nr. 85/2006 nu este incidentă în speţă. 

În lipsa unei liste a creditorilor şi a vreunei posibilităţi concrete de a afla 
identitatea celor care nu se regăsesc în aceasta listă, notificarea făcută prin B.P.I. 
îndeplineşte exigenţele prevăzute de Legea insolvenţei. În cazul concret dedus 
judecăţii, notificarea a fost publicata în B.P.I. numărul 339678/19.12.2012. 

Aşa fiind, în baza art. 312 C.proc.civ curtea va respinge recursul declarat de […] 
împotriva sentinţei civile nr. 1689 din 01.04.2013 a Tribunalului Sălaj, pe care o va 
menţine în întregime. (Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, decizia nr. 8821 din 20 septembrie 2013) 
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Pentru a putea fi admisibila o contestatie la tabelul definitiv de creanțe din 
prisma prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2006, contestatorul trebuie sa faca 
dovada existentei cazurilor expres prevazute de legiuitor în cuprinsul prevederii 
legale, nedovedirea unor asemenea situatii neputând duce la admisibilitatea 
contestatiei. 

În speta, astfel cum a retinut și judecatorul-sindic, contestatorul recurent nu a 

facut dovada existentei unuia dintre cazurile ori situatiile prevazute expres de 

legiuitor în cuprinsul prevederii legale. 

Împrejurarile legate de modalitatea în care a avut loc divizarea societatii 

mama din care a rezultat societatea debitoare ori a celei în care a fost preluata de 

creditoare creanta de la Banca A. sunt împrejurari de fapt ce nu pot fi calificate ca 

fiind cazuri de "fals, dol sau eroare esentiala", vizate de textul de lege și care ar fi 

determinat înscrierea nelegala a creditoarei în tabelul de creanțe. De altfel, nici 

macar contestatorul recurent prin contestatia formulata ori recursul declarat nu 

precizeaza în ce consta eventualul fals sau dol comis ori eroarea esentiala ce ar fi 

determinat aprecierea eronata a temeiniciei creanței intimatei creditoare, reiterând 

doar aspecte de fapt ce au fost avute în vedere și la analizarea contestatiei la tabelul 

preliminar, inclusiv prescriptia dreptului la actiune al creditoarei intimate. 

Or, fata de aspectele retinute și analizate de instanta cu ocazia solutionarii 

contestatiei intimatei la tabelul preliminar al creanțelor falitei, în cauza a intervenit 

puterea lucrului judecat, neputând fi repuse în discutie aceste aspecte câta vreme 

hotarârile judecatoresti respective nu au fost anulate sau retractate în conditiile 

prevazute de lege. În speta, contestatorul nu a dovedit în fata instantei ca în raport 

de creanta intimatei ar exista alte titluri hotarâtoare și necunoscute pâna la 

momentul introducerii contestatiei la tabelul definitiv al creanțelor, care ar fi 

determinat înscrierea gresita a creanței în tabelul definitiv al creanțelor, aspectele 

invocate de recurent neputând fi încadrate în prevederile legale incidente cauzei. 

Concluzionând, instanta de recurs a constatat ca nu pot fi avute în vedere 

motivele de recurs invocate, în mod judicios dispunând judecatorul sindic 

respingerea contestatiei formulate de contestatorul recurent.(Curtea de Apel 

Oradea, Sectia a II-a civila de contencios administrativ și fiscal, Decizia 

nr. 384/C/04. 12. 2014) 

 

Art. 114 
(1)Cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 42, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu 
depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 
100 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi 
înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să 
participe la procedură. El nu va avea dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva 
debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu răspundere nelimitată ai persoanei 
juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost 
condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea 
pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase. 
(2)Decăderea va fi constatată de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, 
care nu va mai înscrie creditorul în tabelul creditorilor. 
 
Jurisprudență 
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Criticile aduse de recurentă nu sunt întemeiate cât timp administratorul 

judiciar și-a îndeplinit atribuțiile stabilite atât prin lege cât și prin hotărârea de 

numire, fiind mai mult decât evident faptul că notificarea personală a creditorilor 

poate avea loc doar în situația în care aceștia sunt cunoscuți, în caz contrar 

notificarea fiind prezumată prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență. 

Cum cererea de admitere a creanței a fost formulată la data de 16.12.2008, cu 

mult peste termenul stabilit prin Sentința civilă nr. 1656/COM/16.06.2008, în mod 

corect s-a apreciat că în cauză devin incidente dispozițiile art.76 din Legea nr. 

85/2006, respectiv art.103 din Codul de Procedură Civilă, care sancționează cu 

decăderea neîndeplinirea actelor procedurale în termenele legale. 

Concluzionând, curtea reține că hotărârea tribunalului este legală și 

temeinică, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea 

acesteia motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul 

va fi respins ca nefondat.” (Curtea de Apel Constanta, Decizia nr. 26 

/20.01.2010) 

 
 

 SECŢIUNEA 5: Situaţia unor acte juridice ale debitorului 
SUBSECŢIUNEA 1: § 1. Aspecte generale 

 
Art. 115 

(1)Toate acţiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar în 
aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol, inclusiv pentru recuperarea creanţelor, sunt 
scutite de taxe de timbru. 
(2)Operaţiunile de publicare în BPI a actelor de procedură emise de instanţele 
judecătoreşti sau de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în cadrul derulării 
procedurii de insolvenţă se efectuează cu titlu gratuit. 
(3)Actele de procedură emise de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar care, 
potrivit prezentei legi, sunt supuse şi formalităţii de publicitate prin registrul 
comerţului, alături de publicitatea prin BPI, se depun la BPI, iar înregistrarea în registrul 
comerţului se va opera din oficiu, cu titlu gratuit. 
 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile primului alineat al acestui articol, identice cu cele ale art. 77 din 
Legea nr. 85/2006, instituie principiul scutirii de la plata taxei judiciare de timbru a 
acțiunilor introduse de practicianul în insolvență, în exercitarea atribuțiilor din cadrul 
procedurii insolvenței, inclusiv a celor privind recuperarea creanțelor. 
 Cu privire la acest text, în doctrină și jurisprudență88 s-au ridicat întrebări cum 
ar fi: (i) este aplicabilă scutirea în privința tuturor acțiunilor introduse de 
administratorul/lichidatorul judiciar, cum ar fi cele întemeiate pe dispozițiile 
dreptului comun? (ii) beneficiază de aceste dispoziții speciale și acțiunile introduse de 
administratorul special al debitoarei? 
 La nivel jurisprudențial,89 au fost pronunțate soluții prin care s-a stabilit că 
intră în sfera scutirii de la plata taxei judiciare de timbru atât acele acţiuni aferente 

                                                           
88 Prof. I. Turcu, Revista de Drept Comercial nr. 6/2000,  studiu; Prof. Ion Turcu; Tratat de insolvență, 
ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 413, nota de subsol nr. 2; Ioan Adam, Codruț Nicolae Savu; Legea 
insolvenței, Comentarii și explicații; ed. C.H. Beck, București, 2006; pag. 477. 

89 Decizia nr. 3 din 31.03.2003 pronunțată de Curtea Supremă de Justiție, Decizia nr. 683 din 
21.02.2008 pronunțată de Înalta Curte de Casație si Justiție, Secția Comercială, Decizia nr. 551 din 3 
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derulării dosarului procedurii insolvenţei debitorului, acțiuni reglementate expres de 
lege, cât şi orice alte acțiuni formulate de către practicianul în insolvență care, deşi nu 
au o reglementare expresă în cuprinsul acestui act normativ, sunt formulate în scopul 
„reîntregirii patrimoniului debitorului insolvabil”90, al conservării bunurilor şi a 
drepturilor din averea debitorului, în vederea realizării principiului maximizării 
patrimoniului.  
 Prin raportare la acest scop, astfel de acţiuni pot fi considerate ca fiind 
introduse, de asemenea, tot în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 85/2014, pentru că 
reflectă materializarea atribuţiilor practicianului în insolvență, astfel cum sunt 
acestea reglementate de dispozițiile art. 58 şi art. 64.  
 Rațiunea finală a textului este aceea de a se pune la dispoziţia practicianului în 
insolvență un mijloc eficient și efectiv pentru atingerea scopului desfășurării 
procedurii, în condiţiile în care, fără o astfel de facilitate, în condițiile probabile ale 
lipsei de lichidităţi a debitorului insolvent, procedura în sine ar fi afectată, neputându-
se realiza finalitatea instituirii acesteia. 
 De asemenea, motivele care au stat la baza acordării acestei scutiri legale de la 
plata taxei judiciare de timbru, au constituit fundamentul pronunțării unor soluții prin 
care s-a considerat că practicianul în insolvență, acționând în interesul debitorului, nu 
poate fi obligat la plata unei cauțiuni aferente cererii de sechestru sau au fost acordate  
eșalonări la plata altor obligații financiare procesuale stabilite în sarcina debitorului, 
cum este onorariul expertului.  
 
Jurisprudență 
 

Din însăşi formularea art. 201 alin. (3) din Legea nr. 83/1998 rezultă că 
dispoziţia de scutire de taxe de timbru priveşte toate acţiunile susceptibile a fi introduse 
de lichidator, deci şi cele care, eventual, s-ar exercita în numele său de către persoanele 
împuternicite de acesta, cum sunt executorii bancari din cadrul băncilor aflate în 
faliment, evident în măsura în care prin ele se urmăreşte realizarea finalităţii acelei 
legi. (Curtea Supremă de Justiție, Secțiile Unite, Decizia nr. 3 din 
31.03.2003,  pronunțată în recurs în interesul legii) 

 
Scutirea de plată a taxelor de timbru are caracter general, în sensul că priveşte 

toate acţiunile promovate de administratorul judiciar, indiferent împotriva cui sunt 
îndreptate şi indiferent care este felul sau natura cererii formulate. (Înalta Curte de 
Casație și Justiție, Secția Comercială, Decizia nr. 683 /21.02.2008) 

 
În cadrul procedurii falimentului, lichidatorul judiciar are o poziție și o situație 

deosebite față de toate părțile și față de toți ceilalți participanți la procedură, el nefiind 
parte în proces, ci doar participant, cu rol și atribuții determinate de lege. Acesta nu 
acționează în interes personal, ci pentru buna desfășurare a întregii proceduri, în 
vederea reîntregirii patrimoniului debitorului insolvabil, precum și în interesul 
creditorilor, pentru ca aceștia să își poată valorifica creanțele în cât mai mare măsură 
și cât mai operativ. Prin urmare, nu poate fi vorba despre un tratament juridic egal, 
având în vedere situațiile obiectiv diferite în care se găsesc lichidatorul judiciar, pe de 
o parte, și părțile din proces, pe de altă parte. (Curtea Constituțională a 
României, Decizia nr. 551 din 3 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 610 din 30 august 2011) 

                                                           
mai 2011 pronunțată de Curtea Constituțională a României, Decizia nr. 59/18.01.2010 pronunțată de 
Tribunalul Vaslui, Secția civilă. 

90 Conform Deciziei CCR nr. 551/2011, precitate. 
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Instanța de fond a considerat că regula este în sensul că acțiunile și cererile 

introduse la instanțele judecătorești se taxează, cu excepțiile prevăzute de lege care 
sunt de strictă interpretare. Prin urmare, a constatat că scutirea de la plata taxei 
judiciare de timbru operează în favoarea lichidatorilor judiciari doar pentru acțiunile 
formulate în aplicarea dispozițiilor Legii 85/2006 și cele pentru recuperarea de 
creanțe. În condițiile în care contractul de vânzare-cumparare este încheiat după 
deschiderea procedurii falimentului reclamantei, instanța de fond a constatat că prin 
formularea cererii pe calea dreptului comun, în afara procedurii falimentului, în 
favoarea lichidatorului judiciar nu mai operează situația de excepție și anume scutirea 
de la plata taxei judiciare de timbru. 
Instanța de recurs, analizând textul art. 77 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, consideră 
că scutirea de plata taxelor de timbru are caracter general, în sensul că privește toate 
acțiunile promovate de administratorul judiciar sau lichidator, indiferent împotriva 
cui sunt îndreptate și indiferent care este felul sau natura cererii formulate, astfel încât 
niciuna dintre aceste acțiuni nu poate fi anulată ca netimbrată. Instanța de recurs 
apreciază, prin prisma dispozițiilor art. 77 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, că acțiunea 
formulată de debitor, prin lichidator judiciar, având ca obiect constatarea nulității 
absolute a contractului de vânzare-cumparare, este scutită de la plata taxei de timbru. 
(Tribunalul Vaslui, Secția civilă, Decizia nr. 59/18.01.2010, irevocabilă) 

 
În ceea ce privește acțiunile introduse de administratorul special, s-a considerat 

că scutirea este acordată în personam, exclusiv administratorului sau lichidatorului 
judiciar. Ca urmare, această dispoziție legală nu poate fi extinsă și asupra acțiunilor 
introduse de administratorul special. (Curtea de Apel Brașov, Decizia nr. 
197/R/23.04.2009) 

 
Referitor la cererea de cauțiune, se apreciază că, pentru același raționament 

pentru care administratorul judiciar este scutit de la plata taxei de timbru, acesta este 
scutit și de la plata cauțiunii, altfel obligarea la cauțiune ar mări datoriile societății, în 
detrimentul creditorilor, societate care, în plus, este în insolvență și deci în 
imposibilitate de a face față datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile 
(Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, Încheierea din data de 
07.09.2012)  

 
Prin Hotărârea din 22.XII.2010, în cauza C-279/09 (DEB c.Bundesrepublik 

Deutschland), în interpretarea Directivei Consiliului 2003/8/CE de îmbunătăţire a 
accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime 
comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii (JO L 26, p.41, Ediţie 
specială, 19/vol. 6, p.41 şi rectificare în JO L, p.15) Curtea de Justiţie a statuat că:  
- principiul protecţiei jurisdicţionale efective, astfel cum este consacrat la articolul 47 
din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie să fie interpretat în 
sensul că nu este exclus ca acesta să fie invocat de persoane juridice şi că asistenţa 
acordată în temeiul acestui principiu poate să acopere, printre altele scutirea de la 
plata avansului din cheltuielile de procedură şi /sau asistenţa unui avocat;  
- revine instanţei naţionale sarcina de a verifica dacă condiţiile de acordare a 
asistenţei judiciare constituie o limitare a dreptului de acces la instanţele judecătoreşti 
care aduce atingere esenţei acestui drept, dacă respectivele condiţii au în vedere un 
scop legitim şi dacă există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele 
utilizate şi scopul urmărit. 
În raport de hotărârea Curţii şi situaţia apelantei, care este în reorganizare judiciară, 
instanţa constată că achitarea diferenţei onorariului expertului, în cuantum de […] lei, 
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pentru raportul de expertiză contabilă, efectuat în cauză, printr-o singură plată este 
de natură să afecteze esenţa dreptului la un acces efectiv la justiţie a acesteia, legislaţia 
internă neprevăzând pentru persoanele juridice dreptul de a beneficia de facilităţi în 
ceea ce priveşte sumele reprezentând onorariile experţilor, astfel că este necesară 
aplicarea directă a dreptului comunitar. (Tribunalul Hunedoara, Secția I-a 
Civilă, Încheierea din 05.03.2015). 

Art. 116 
Măsurile prevăzute în prezenta secţiune se aplică atât în procedura de reorganizare 
judiciară, cât şi în cea de faliment, ca urmare a declanşării sale în procedura generală 
sau în cea simplificată. 
 
Comentariu 
 

Acest text normativ prevede generalitatea aplicabilității măsurilor cuprinse în 
Secțiunea a 5-a a Legii nr. 85/2014, atât în procedura reorganizării, cât și în cea a 
falimentului, întrucât scopul instituirii lor trebuie îndeplinit pe tot parcursul 
procedurii de insolvență. 
 

SUBSECŢIUNEA 2: § 2. Anularea actelor frauduloase 
 

Art. 117 
(1)Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic 
acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului în dauna 
drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. 

(2)Următoarele acte sau operaţiuni ale debitorului vor putea fi anulate, pentru 
restituirea bunurilor transferate sau a valorii altor prestaţii executate: 
a)acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii; 
sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar; 
b)operaţiuni în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în 
cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii; 
c)acte încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor 
implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le 
leza în orice alt fel drepturile; 
d)acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii 
anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii 
procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în caz de faliment al 
debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer; 
e)constituirea unui drept de preferinţă pentru o creanţă care era chirografară, în cele 6 
luni anterioare deschiderii procedurii; 
f)plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii 
procedurii, dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii 
procedurii; 
g)actele de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de 2 
ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenţia de a ascunde/întârzia starea de 
insolvenţă ori de a frauda un creditor. 
(3)Prevederile alin. (2) lit. d)-f) nu sunt aplicabile actelor încheiate, cu bună-credinţă, 
în executarea unui acord cu creditorii, încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare 
pentru restructurarea datoriilor debitorului, sub rezerva ca acordul să fi fost de natură a 
conduce, în mod rezonabil, la redresarea financiară a debitorului şi să nu aibă ca scop 
prejudicierea şi/sau discriminarea unor creditori. Prevederile de mai sus se aplică şi 
actelor juridice încheiate în cadrul procedurilor prevăzute la titlul I. 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM


167 
 

(4)Următoarele acte sau operaţiuni, încheiate în cei 2 ani anteriori datei deschiderii 
procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de 
asemenea, să fie anulate şi prestaţiile recuperate: 
a)cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul 
societăţii ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor, în 
situaţia în care debitorul este acea societate în comandită, respectiv o societate agricolă, 
în nume colectiv sau cu răspundere limitată; 
b)cu un membru sau administrator, atunci când debitorul este un grup de interes 
economic; 
c)cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din 
drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, în situaţia în care debitorul este 
respectiva societate pe acţiuni; 
d)cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a 
debitorului, societate cooperativă, societate pe acţiuni cu răspundere limitată sau, după 
caz, societate agricolă; 
e)cu orice altă persoană fizică ori juridică, deţinând o poziţie de control asupra 
debitorului sau a activităţii sale; 
f)cu un coproprietar sau proprietar devălmaş asupra unui bun comun; 
g)cu soţul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ai persoanelor fizice 
enumerate la lit. a)-f). 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 117 constituie sediul general al materiei pentru acțiunile în 
anularea actelor frauduloase încheiate de către debitor în perioada anterioară 
deschiderii procedurii de insolvență. 

În doctrină91, natura acestor acțiuni în anulare a fost calificată ca fiind aceea a 
unor acțiuni revocatorii, iar nu aceea a unor acțiuni în anulare de drept comun. 
Autorul argumenta în sensul că „termenul de anulare este însă impropriu, prin el 
trebuind să înțelegem revocarea sau inopozabilitatea față de masa creditorilor a 
actului fraudulos, în sensul readucerii bunului ce a făcut obiectul înstrăinării în 
patrimoniul debitorului pentru satisfacerea creditorilor”. De asemenea, s-a considerat 
că92 „acțiunea reglementată de dispozițiile art. 117-122 din Legea nr. 85/2014 are 
natura juridică a unei acțiuni revocatorii (pauliene) speciale, cu caracter exclusiv, 
având ca obiect actele frauduloase încheiate de debitorul ulterior insolvent în dauna 
creditorilor săi, cărora, spre deosebire de acțiunea revocatorie, le aplică sancțiunea 
anulării și nu cea a inopozabilității.” 

În materia acestor acțiuni în anulare, legea conferă legitimare procesuală unui 
organ care acționează în interesul masei credale93 (legitimatio ad causam). Calitatea 
și rolul administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, pe întreaga procedură a 
insolvenței, sunt circumscrise aceluiași principiu fundamental al procedurii de 
insolvență, și anume protecția intereselor masei credale.94 

                                                           
91 Nicoleta Țăndăreanu, Insolvența în reglementarea Legii nr. 85/2006, Comentarii, doctrină, 
jurisprudență, ed. Universul Juridic, București, 2012,  p. 230-234 

M. Pașcanu; Dreptul falimentar român cu legislația teritoriilor alipite; ed. Cugetarea, București, 1926,  
p. 193 

92 Flavius – Iancu Moțu, Acțiunea în anularea actelor frauduloase; Colecție coordonată de Nicoleta 
Țăndăreanu și Florin Moțiu, Ed. Universul Juridic, București, 2015,  p. 49.  

93 A se vedea în acest sens Decizia CCR nr. 551/2011, precitată. 

94 M. Pașcanu, op. cit., p. 193 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
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Scopul  acestor acțiuni este acela de a readuce masei credale fie bunul 
transferat, fie valoarea acestuia de la data încheierii actului fraudulos. Interesul – cu 
titlu de condiție de exercițiu a acțiunii civile în anulare – este întotdeauna al masei 
credale, iar nu al titularului acțiunii, întrucât masa credală primește, spre îndestulare, 
active sau valori patrimoniale, iar nu administratorul/lichidatorul judiciar95. 

Condiția sine qua non de aplicare a unor astfel de acțiuni este de a fi fost 
prejudiciați creditorii (“dauna creditorilor”). Plecând de la această condiție, 
dispozițiile care reglementează cerința interesului procesual în promovarea acțiunilor 
în anularea actelor frauduloase trebuie interpretate corelat cu noile dispoziții din 
materia planului de reorganizare, și anume art. 140 alin. (1) și alin. (2).  
 În aceste condiții, noile prevederi legale permit introducerea acestor acțiuni chiar și 
în ipoteza în care creanțele au suferit o reducere prin planul de reorganizare (”hair-
cut”), interesul procesual fiind tocmai în privința acestei reduceri a masei credale, 
întrucât, pentru ca reducerea să poată opera, s-a avut în vedere o masă activă în care 
nu au fost incluse tocmai bunurile sau valorile a căror recuperare se încearcă prin 
aceste acțiuni.  

În doctrină96 s-a arătat că: „[…] odată cu confirmarea unui plan de 
reorganizare de către judecătorul-sindic, debitorul era descărcat definitiv de toate 
obligațiile pe care le supusese hair-cut-ului, prin programul de plăți cuprins în planul 
de reorganizare. Mai mult, chiar și în situația eșuării planului și a trecerii debitorului 
la faliment, creanțele astfel diminuate se mențineau la valorile din planul de 
reorganizare confirmat, din care urmau să se scadă eventualele sume primite de la 
debitor în cadrul programului de plăți. Dată fiind această situație, sub imperiul Legii 
85/2006, în urma unui hair-cut votat de creditori și confirmat de judecătorul-sindic, 
interesul administratorului/lichidatorului judiciar de a promova o acțiune în temeiul 
art. 79-80 era semnificativ diminuat sau putea dispărea în întregime, deoarece era 
strict condiționat de existența unor creanțe de recuperat și plătit în procedura 
falimentului, procedură care debuta cu creanțele diminuate moștenite din procedura 
reorganizării.” 

Referința la dispozițiile art. 163, din cadrul art. 140 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014 are în vedere ordinea în care se vor îndestula creanțele astfel reduse, adică 
respectarea regulii conform căreia categoria inferioară se îndestulează după deplina 
îndestulare a categoriei superioare. Cu alte cuvinte, în privința acestei surse 
suplimentare de creștere a masei active nu se mai aplică plățile pro rata, aferente 
programului de plăți. 

În cadrul alin. (2) al art. 117 sunt enumerate acțiunile în anulare obiective97 (în 
considerarea actului sau a operațiunii vizate), iar în cadrul alin. (4) sunt enumerate 
acțiunile în anulare subiective (în considerarea caracterului afiliat al părților 
implicate). 

În ceea ce privește alin. (3), acesta are în vedere procedurile extrajudiciare de 
negociere pentru restructurarea afacerii98.  

                                                           
95 A. Buta, A. Deli-Diaconescu în Tratat practic de insolvență, op.cit, p. 544. 

96 Flavius – Iancu Moțu, op.cit., p. 38.  

97 P.Pricope, Procedura insolvenței. Acțiunea în anularea actelor frauduloase, Ed. Hamangiu 2014, p. 
58. 

98 Pe această linie de analiză, Considerentele (10) și (11) ale Regulamentului (UE) 2015/848 privind 
procedurile de insolvență (reformat) prevăd o serie de noi proceduri de restructurare, extrajudiciare, 
cum ar fi: proceduri care permit restructurarea unui debitor într-o etapă în care există doar o 
probabilitate a insolvenței; procedurile de descărcare (remitere) de datorie sau de reducere a acestora, 
aplicabile consumatorilor și persoanelor care desfășoară o activitate independentă; proceduri care 
acordă o suspendare temporară a acțiunilor de executare solicitate de creditori individuali, în cazul în 
care astfel de acțiuni pot afecta negocierile și pot împiedica perspectivele de restructurare a activității 



169 
 

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca actele vizate să nu intre în sfera 
celor susceptibile a fi anulate sunt cumulative, iar sarcina probei incumbă debitorului.  

Condiția privitoare la lipsa scopului de a prejudicia sau de a discrimina unii 
creditori, este îndeplinită în cazul în care: 

- se dovedeşte că operaţiunea a fost destinată traversării, cu rezultate benefice, a 
unei perioade de dificultate financiară, astfel cum aceasta este definită de art. 5 pct. 27 
din lege; 

- obiectivul amintit nu putea fi atins fără încheierea respectivelor operaţiuni – de 
exemplu, se dovedeşte că de încheierea unui astfel de acord depindea continuarea 
finanţării sau acordarea unui credit suplimentar, destinat desfăşurării activităţii; 

- operaţiunile sunt efectuate în conformitate cu prevederile unor acorduri 
colective de restructurare, în care au fost incluşi mai mulţi creditori, reprezentând o 
parte semnificativă a valorii creanţelor, chiar dacă unii dintre creditorii consultați nu 
au răspuns invitaţiei la negocieri99. 

În ceea ce privește condiția ca acordul vizat să conducă în mod rezonabil la 
redresarea debitorului, este necesar ca o astfel de înțelegere să creeze premisele 
favorabile redresării financiare a debitorului. Urmează a fi avute în vedere: situaţia 
financiară a debitorului la momentul realizării acordului cu creditorii, eventualele 
măsuri de redresare impuse de creditori şi, dacă este cazul, efectele implementării unui 
astfel de acord la nivelul evoluției financiare a debitorului. 

Perioada anterioară deschiderii procedurii insolvenței, în care aceste acte sau 
operațiuni sunt localizate temporal, poartă denumirea în doctrină de „perioada 
suspectă100”. Această perioadă reprezintă perioada maximală în care se pot anula acte 
sau operațiuni anterioare deschiderii procedurii de insolvență. 

Perioada suspectă generală cunoaște, la rândul său, mai multe subdiviziuni, 
fiind vorba despre perioade suspecte speciale, în cazul operațiunilor dezechilibrate 
(alin. (2) lit. b); actelor de transfer anticipative (alin. (2) lit. d); constituirilor de 
drepturi preferențiale (alin. (2) lit. e); plății anticipative a datoriilor (alin. (2) lit. f)101. 

Față de reglementarea anterioară, prin Legea nr. 85/2014 s-a procedat la o 
reducere a perioadei suspecte generale, de la 3 ani la 2 ani. 

Rațiunea avută în vedere a fost a crea o perioadă rezonabilă de timp în care 
actele sau operațiunile falitului ar putea fi anulate, și în care se generează astfel, 
corelativ, o stare de incertitudine participanților de bună-credință la circuitul 
comercial. 
                                                           
economice a debitorului; proceduri interimare sau provizorii, inițiate sau desfășurate pentru o perioadă 
limitată de timp, de natură a permite salvarea debitorului; proceduri declanșate de situații în care 
debitorul se confruntă cu dificultăți de altă natură decât cele financiare, cu condiția ca astfel de dificultăți 
să dea naștere la o amenințare reală și gravă la adresa capacității actuale sau viitoare a debitorului de a-
și plăti datoriile la scadență. 

99Considerentul (14) al Regulamentului (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență (reformat): 
„Procedurile colective care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să includă toți creditorii sau o 
parte semnificativă a creditorilor cărora debitorul le datorează toate sau o proporție substanțială din 
datoriile sale neonorate, cu condiția ca pretențiile creditorilor care nu sunt implicați în astfel de 
proceduri să rămână neafectate. Procedurile care implică doar creditorii financiari ai unui debitor ar 
trebui, de asemenea, să intre în domeniul de aplicare. Procedurile care nu includ toți creditorii unui 
debitor ar trebui să fie proceduri care urmăresc salvarea debitorului. Procedurile care duc la încetarea 
definitivă a activității debitorului sau la lichidarea activelor acestuia ar trebui să îi includă pe toți 
creditorii debitorului.” 

100 M. Pașcanu, op.cit., p. 185; St. D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., p. 317; N. Țăndăreanu, 
Procedura reorganizării judiciare, ed. C.H.Beck, 2000, p. 120;  St. D. Cărpenaru, Drept comercial român, 
ed. V, ed. All Beck, București, 2004, p. 578; I. Schiau, Regimul juridic al insolvenței comerciale, ed. All 
Beck, 2001, p. 133. 

101 A. Buta, A. Deli-Diaconescu în Tratat Practic de insolvență, op.cit., p.  545. 



170 
 

Situația se referă la cazul în care cocontractantul este de bună-credință, 
necunoscând faptul că, prin operațiunea efectuată, debitorul fraudează creditorii, însă 
numai această bună-credință nu este de natură a-l proteja împotriva anulării 
transferului în sine. Astfel, indiferent de buna sau reaua-credință a acestui 
cocontractant, transferul în sine este potențial anulabil, dacă debitorul nu răstoarnă 
prezumția de fraudă care funcționează împotriva sa și dacă sunt îndeplinite și celelalte 
condiții pentru anularea actului. O scurtare a perioadei suspecte generale 
consolidează raporturile juridice derulate între un debitor ajuns în stare de insolvență 
și partenerii săi contractuali, pentru siguranța și stabilitatea circuitului juridic civil. 

Recomandarea ca perioada suspectă să fie rezonabilă ca durată se regăsește și 
în Principiile World Bank102, la Capitolului C11 (”Avoidable Transactions”). Astfel, se 
consideră că perioada suspectă, în care plățile sunt prezumate a fi efectuate în mod 
preferențial, ar trebui să fie în mod rezonabil scurtă, în scopul de a evita crearea unei 
instabilități în cursul normal al circuitului comercial și, în general, al business-ului și 
al creditării. Cu toate acestea, se permite stabilirea unei perioade suspecte mai largi 
pentru actele cu caracter gratuit sau pentru cele efectuate cu persoane aflate în relații 
de afiliere cu debitorul. 

În ceea ce privește perioada suspectă specială, Legea nr. 85/2014 a extins 
această perioadă de la 120 de zile la 6 luni. Rațiunea avută în vedere este de a preveni 
situațiile în care debitorul, în concurs cu partenerul contractual sau cu creditorul astfel 
„preferat”, calculează și așteaptă expirarea termenului, urmând a paraliza efectul 
promovării acțiunilor revocatorii103. În același sens, în doctrină104 s-a arătat că 
extinderea perioadei suspecte de la 120 de zile la 6 luni urmărește „înlăturarea 
situațiilor în care debitorii și cocontractanții lor puteau evita anularea acestor 
tranzacții, ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței după împlinirea termenului 
de prescripție foarte scurt al acestor acțiuni.” 
 
Jurisprudență 
 

Rezultă, așadar, că în funcție de modul în care legal este circumscris scopul 
procedurii insolvenței, în ansamblul ei, promovarea acțiunilor în anulare poate 
interveni doar în interesul creditorilor, în măsura înscrierii acestora la masa credală, 
ca participanți la procedură. Legiuitorul a avut în vedere abilitarea administratorului 
judiciar de a promova acțiuni în anulare în vederea îndeplinirii scopului legal al 
procedurii și, deci, în reprezentarea și pentru protejarea intereselor creditorilor 
participanți la aceasta, iar nu a intereselor proprii sau ale debitorului. În cauză, 
debitorul a deținut, atât în contextul promovării acțiunii în anulare, cât și ulterior, 
fonduri bănești în cuantum mai mare decât cel necesar acoperirii creanțelor 
creditorilor, precum și, distinct de aceste fonduri, bunuri mobile sau imobile a căror 
valoare de valorificare depășea, de asemenea, masa credală. Din cele arătate rezultă 
în mod indiscutabil că nu a existat un interes al creditorilor pentru promovarea 
acțiunii în anulare în cauză și, prin urmare, se impunea aprecierea în sensul că 
acțiunea respectivă era lipsită de interes.  (Curtea de Apel București, Secția a VI-
a Civilă, Decizia civilă nr. 588/14.03.2013) 

                                                           
102 The World Bank – Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes” (Principiile 
aferente pentru efectivitatea procedurilor de insolvenţă şi regimul juridic al Creditorului/Debitorului, 
revizuite în 2015). Aceste Principii reprezintă o selecție a celor mai bune practici la nivel internațional, 
determinând în acest context soluții integrate și înglobând elemente de natură a dezvolta aceste soluții. 
Disponibile la http://siteresources.worldbank.org/INTGILD/Resources/ICRPrinciples_Jan2011.pdf. 

103 A. Buta, A. Deli-Diaconescu în Tratat practic de insolvență, op.cit, p. 545-546. 

104 Flavius-Iancu Moțu, op.cit., p. 31. 

http://siteresources.worldbank.org/INTGILD/Resources/ICRPrinciples_Jan2011.pdf
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Dispoziţiile art. 274 C.p.civ. nu sunt incidente în cauză deoarece lichidatorul nu 

a acţionat în nume propriu, cu antrenarea intereselor şi patrimoniului propriu, ci în 
baza atribuţiilor legale recunoscute după desemnarea sa în cauză. (Curtea de Apel 
București, Secția a VI-a Civilă, Decizia nr. 1288/18.06.2013) 

 
În ipoteza în care transferul realizat de debitoare nu s-a realizat în cei trei ani 

anteriori deschiderii procedurii, analiza nulității acestuia nu poate fi efectuată de 
judecătorul-sindic, care are în competență exclusiv acțiunile prevăzute de art. 79-80 
din Legea nr. 85/2006. Prin urmare, acțiunea în anularea unor asemenea transferuri, 
încheiate înainte de cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, urmează să fie 
judecate pe calea dreptului comun, de către instanța comercială de drept comun. În 
acest context, indicarea în cuprinsul cererii de chemare în judecată a unui temei de 
drept eronat nu leagă instanța de fond, care este datoare să soluționeze cauza din 
prisma obiectului cererii și finalității urmărite de părți. (Curtea de Apel București, 
Secția a VI-a Comercială, Decizia comercială nr. 1055/R/09.10.2008) 

 
Dacă recurentul pârât ar fi fost un cumpărător de bună credință al bunului, 

atunci acesta s-ar fi comportat față de bun ulterior cumpărării ca un adevărat 
proprietar, efectuând demersuri pentru transcrierea lui pe numele noului proprietar, 
luarea lui în posesie și folosință, în vederea realizării scopului urmărit prin 
achiziționarea lui. Or, recurentul pârât nu a procedat în acest fel, el achiziționând 
bunul fără ca măcar să-l vadă la momentul vâzării, iar ulterior nu a intrat în posesia 
lui, lăsându-l fostului proprietar, căruia i-a acordat dreptul de a dispune de bun în 
continuare, inclusiv revânzarea lui condiționat de despăgubirea recurentului cu prețul 
vânzării și profitul obținut. (Curtea de Apel Oradea, Hotărârea nr. 35 
/14.01.2010) 

 
Din nicio probă administrată în cauză nu a rezultat că este îndeplinită condiția 

intenției părților de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le fi 
lezat în orice fel drepturile, instanța de fond apreciind în mod corect că nu a existat o 
fraudare a intereselor creditorilor. Cum actul de înstrăinare s-a încheiat înainte de 
deschiderea procedurii, nu se poate susține că actul de vânzare-cumpărare s-a încheiat 
cu fraudarea creditorilor, nefiind dovedită intenția celor două părți din contractul de 
vânzare-cumpărare de a sustrage bunuri de la urmărirea creditorilor sau de a le leza 
în orice fel drepturile. Prețul stabilit pentru imobil este nelezionar, diferența în minus 
neîncadrându-se în ipoteza legală a unui dezechilibru vădit al contraprestației în 
defavoarea debitoarei. (Curtea de Apel Ploiești, Hotărârea nr. 906 / 
04.05.2010) 

 
Spre deosebire de acțiunea pauliană, actul fraudulos susceptibil de a fi anulat 

pe temeiul art. 80 din lege nu este necesar să fi provocat ori agravat insolvabilitatea 
debitoarei, noțiunea de act fraudulos circumscriindu-se sferei micșorării gajului 
general. Acțiunea revocatorie este una personală, admiterea acesteia putând conduce 
la desființarea, fie totală, fie parțială a actului atacat, în măsura necesară asigurării 
realizării creanței de care creditorul petent se prevalează în susținerea demersuului 
judiciar. De aceea, pentru admisibilitatea ei, este necesară îndeplinirea condiției 
fraudei debitorului și a complicității la fraudă a terțului dobânditor. În cazul acțiunii 
în anulare fundamentată pe art. 80 din lege, cea din urmă condiție privitoare la 
complicitatea la fraudă a terțului dobânditor nu este necesară în toate situațiile. 
Rațiunea instituirii de către legiuitor a acestor dispoziții a constat în ideea de a se 
asigura participanților la procedură pârghiile menite să asigure și să dea eficiență 
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principiului maximizării averii debitoarei destinate stingerii pasivului și a egalității de 
șanse a creditorilor în privința recuperării creanțelor. 

Condițiile suspecte în care au fost încheiate contractele, contrar susținerilor 
recurenților, sunt deduse și din următoarele împrejurări: modalitatea de înstrăinare 
este neobișnuită, identificarea bunurilor realizându-se în mod generic; prețul de 
vânzare a imobilului este sensibil diferit, deși înstrăinarea a avut loc la un interval de 
aproximativ 6 luni, mai mult decât atât, în cel de-al doilea contract există o mențiune 
conform căreia cumpărătorul a luat cunoștință despre situația de fapt și de drept a 
imobilului și a înțeles să cumpere pe riscul său; nu se probează efectuarea plății. Este 
de notorietate că orice comerciant urmărește realizarea de profit, activitățile 
comerciale fiind, prin esența lor, activități speculative în sensul pozitiv, nu peiorativ al 
termenului. Întrucât din efectuarea tranzacțiilor a căror anulare se solicită nu rezultă 
că debitoarea a obținut un profit, se poate susține că interesul real al acestei operațiuni 
poate fi justificat doar prin intenția de a diminua activele debitoarei. Sunt întrunite 
astfel premisele anulării actului de transfer patrimonial, care se dovedește a fi lezionar 
din perspectiva dezechilibrului vădit între prestația debitorului și prestația corelativă 
a terțului dobânditor. Din această perspectivă, trimiterile pe care le fac recurenții la 
situația bunurilor înstrăinate care nu ar fi fost atractive, datorită situației lor faptice 
și juridice, nu sunt relevante, din moment ce nu s-a solicitat ca un evaluator 
independent să ateste o altă valoare de piață decât prețul de înstrăinare. (Curtea de 
Apel Cluj, Hotărârea nr. 646 din 14.02.2011) 

 
Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat între debitoare, reprezentată 

de administratorul social, în calitate de vânzător, și mama administratorului special, 
în calitate de cumpărător. Operațiunea de vânzare-cumpărare și prețul vânzării nu 
au fost înregistrate în contabilitatea debitoarei. Dată fiind legătura de rudenie dintre 
recurentă și administratorul social al debitoarei, data încheierii contractului și 
neînregistrarea în contabilitate, sunt neîntemeiate criticile recurentei. Cum intenția 
părților care au încheiat contractul de vânzare-cumpărare poate fi reținută în baza 
celor expuse mai sus, împrejurări care dovedesc că erau la curent cu starea de 
insolvență a debitoarei, cu situația economică degradată a acesteia, prima instanță a 
apreciat corect că s-a făcut dovada relei-credințe a părților, a faptului că au fost 
conștiente, la momentul încheierii actului, că îi prejudiciază pe creditori.  (Curtea de 
Apel Craiova, Hotărârea nr. 161 din 07.02.2011). 
 

Art. 118 
(1)Acţiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna 
creditorilor, prevăzută la art. 117, poate fi introdusă de administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar în termen de un an de la data expirării termenului stabilit 
pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 97, dar nu mai târziu de 16 luni de la data 
deschiderii procedurii. În cazul admiterii acţiunii, părţile vor fi repuse în situaţia 
anterioară, iar sarcinile existente la data transferului vor fi reînscrise. 
(2)Comitetul creditorilor poate introduce la judecătorul-sindic o astfel de acţiune, dacă 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu o face. 
(3)Poate introduce această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult 
de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală. 
 
 
 
 
Comentariu 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
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Termenul de 1 an se calculează de la data expirării termenului stabilit pentru 
întocmirea raportului cauzal, prevăzut de art. 97, și anume 40 de zile de la data 
desemnării practicianului în insolvență. Natura juridică a acestui termen este aceea a 
unui termen subiectiv, marcată de momentul cunoașterii datelor și a informațiilor de 
natură a determina faptul introducerii acțiunilor în anulare.  

În orice caz, acest termen nu poate depăși 16 luni de la data deschiderii 
procedurii, ceea ce reprezintă un termen obiectiv, în care legea stabilește 
obligativitatea cunoașterii datelor și informațiilor privind transferurile anterioare 
deschiderii procedurii. 

În doctrină105 a fost exprimată opinia că ambele termene au caracter imperativ, 
însă diferă în privința regimului juridic aplicabil. Astfel, primul termen, de 1 an de la 
data expirării termenului pentru întocmirea raportului cauzal, este un termen de 
prescripție, raportându-se la dreptul la acțiune în sens material, deci susceptibil de 
întreruperi, suspendări, eventual repunere în termen, pe când cel de-al doilea, de 16 
luni de la data deschiderii procedurii, este un termen de decădere, raportându-se deci 
la componenta procedurală a dreptului la acțiune.  

În același sens sunt și concluziile Minutei întâlnirii reprezentanților Consiliului 
Superior al Magistraturii și ai Ministerului Justiției cu președinții secțiilor specializate 
din cadrul curților de apel și ai tribunalelor specializate106, astfel: „Soluția propusă a 
fost în sensul că primul termen (1 an) este un termen de prescripție iar cel de-al doilea 
termen (16 luni de la data deschiderii procedurii) este un termen de decădere, pentru 
următoarele argumente: 

- termenul de 1 an este reglementat, ca orice termen de prescripție, prin 
indicarea momentului la care se naște și prin durată, Legea nr. 85/2006 
utilizând, în legătură cu acest termen și cu dreptul la acțiune în sens 
material, termeni juridici uzuali în materie de prescripție: „acțiunea” „poate 
fi introdusă” „în termen de un an de la data”; 

- faptul că termenul de 1 an începe să curgă la expirarea termenului în care 
trebuie depus raportul prevăzut de art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
85/2006, care trimite la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, privind 
cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului, 
moment care marchează data limită până la care administratorul judiciar 
trebuie să cunoască paguba și persoanele care răspund de ea, acțiunea în 
anularea actelor frauduloase având caracterul unei acțiuni în răspundere 
civilă delictuală; 

- termenul de 16 luni începe să curgă de la data deschiderii procedurii, 
independent de orice conduită a vreunui subiect de drept procesual 
îndreptățit să exercite acțiunea și expiră fără posibilitatea influențării lui de 
către vreun subiect de drept; 

Legea nr. 85/2006 utilizează, în legătură cu termenul de 16 luni, expresia „nu 
mai târziu de”, care trimite, în mod neechivoc, la „tardivitate”, termen juridic asociat, 
în mod uzual, cu instituția juridică a decăderii, și nu cu aceea a prescripției.”  

Prin alin. (2) și alin. (3) ale art. 118 se conferă calitate procesuală activă în 
exercitarea acestor acțiuni și comitetului creditorilor (condiționat de neintroducerea 
acțiunii de către practicianul în insolvență) precum și creditorului majoritar, care 
deține peste 50% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală. Dobândirea acestei 
calități de către creditorul majoritar se explică prin consecvența respectării 

                                                           
105 Paul Pricope; op. cit.; pag. 23-24; Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, 
examinare comparativă și note explicative, p. 201-202. 

106 Târgu Mureș, 22 mai 2014, publicat pe inm-lex.ro, p.11. 
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drepturilor conferite unui astfel de creditor, care deține calitate procesuală și în 
promovarea acțiunii în răspunderea persoanelor vinovate de starea de insolvență.  

Astfel, în doctrină107 s-a arătat că este just și echitabil ca posibilitatea 
exercitării, de către acest creditor majoritar, a acțiunii în răspunderea personală 
reglementată de art. 169, să se reflecte în mod simetric și în posibilitatea conferită în 
formularea acțiunilor în anularea actelor și a operațiunilor frauduloase. Raportul de 
relaționare dintre acțiunile revocatorii și instituția răspunderii personale a generat 
această solutie de uniformizare legislativă.  

Termenele aferente exercitării acestor acțiuni sunt aceleași, indiferent de 
subiectul de drept, practicianul în insolvență, comitetul creditorilor sau creditorul 
majoritar. 

În doctrină108 a fost exprimată opinia că în ipoteza inexistenței unui comitet al 
creditorilor, din cauza numărului mic de creditori, acțiunea va putea fi introdusă de 
adunarea creditorilor, întrucât, potrivit art. 50 alin. (1) din Legea 85/2014, atribuțiile 
comitetului pot fi exercitate de adunarea creditorilor.  
 
Jurisprudență 

Judecătorul-sindic nu va primi susținerea administratorului special potrivit 
căreia termenul de depunere a raportului cauzal s-ar fi împlinit în data de 22.01.2014, 
dată la care a fost depus acest raport, întrucât potrivit art. 81 din Legea nr. 85/2006 
termenul de 1 an curge „de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea 
raportului”. Prin urmare, nu are nicio relevanță momentul depunerii raportului, ci 
numai momentul stabilit prin încheierea de deschidere a procedurii pentru depunerea 
acestuia. (Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, Încheierea de ședință 
din data de 20.04.2015) 

 
Administratorul/lichidatorul judiciar ar putea solicita [...] repunerea numai în 

termenul de un an, nu și în cel de 16 luni, căci acesta are caracterul unui termen limită, 
înăuntrul căruia acțiunea în anularea unui transfer patrimonial fraudulos trebuie 
promovată, iar legea a instituit un termen limită, pentru asigurarea securității 
circuitului civil. (Curtea de Apel București, Secția a VI-a Comercială, Decizia 
civilă nr. 403R/15.03.2007) 

 
Termenul de un an prevăzut de art. 81 alin. (1) este același, indiferent de 

titularul cererii de chemare în judecată, urmând a se respinge susținerea Comitetului 
creditorilor potrivit căreia acest termen a fost prevăzut de lege doar pentru 
practicianul în insolvență. Instanța de recurs consideră că, în situația în care 
legiuitorul ar fi dorit ca pentru Comitetul creditorilor să prevadă un alt moment de la 
care să curgă termenul, cât și durata termenului, ar fi prevăzut în alin. (2) al art. 81 
din aceeași lege. (Curtea de Apel Galați, Decizia nr. 515/22.06.2011109)  

 
Art. 119 

                                                           
107 A. Buta, A. Deli-Diaconescu în Tratat practic de insolvență, op.cit, p. 546. 

108 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 204 

109  Marian Oprea, Câteva considerații referitoare la termenul de introducere a acțiunii în anulare a 
transferurilor frauduloase efectuate de debitoare anterior deschiderii procedurii insolvenței, 
15.06.2002, www.juridice.ro 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM


175 
 

Nu se va putea cere anularea unui act de constituire sau de transfer cu caracter 
patrimonial, făcut de către debitor în cursul desfăşurării normale a activităţii sale 
curente. 
 
 
 
Comentariu 
 

Chiar dacă sunt efectuate în perioada suspectă, actele și operațiunile debitorului 
nu pot forma obiectul unor acțiuni în anulare, dacă acestea beneficiază de regimul 
juridic al activității curente. 
Dispozițiile art. 119 au în vedere operaţiunile efectuate de către debitor înainte de data 
deschiderii procedurii, fără a intra sub incidența acestuia operaţiunile curente ale 
debitorului din timpul procedurii, definite în cadrul art. 5 pct. 2 din lege110. 

În doctrină111 s-a arătat că „desfășurarea normală a activității curente constă 
în efectuarea actelor și operațiunilor obișnuite în perioada dinaintea apariției stării 
de insolvență. Prin urmare, prin acte încheiate în cursul activității curente a 
debitorului vom înțelege orice acte prin care a fost derulată o activitate conformă 
obiectului de activitate, orice acte de încasare sau plăți privitoare la activități de 
realizare a obiectului de activitate, precum și orice acte sau operațiuni prin care a avut 
loc finanțarea capitalului de lucru necesar derulării activității de zi cu zi a debitorului”. 
Debitorul va fi pus în astfel de cazuri în situaţia de a demonstra şi că această 
operaţiune constituie, prin coordonatele sale de referință, o situație de normalitate în 
cadrul operaţiunilor de acelaşi tip sau, în cazul în care operaţiunea se abate de la acele 
coordonate uzuale, să probeze că a existat o justificare economică raţională. În 
doctrină112 s-a arătat că „[…] neîndeplinirea condițiilor pentru exceptarea de la 
anulare, deci simplul fapt că un transfer patrimonial nu poate fi considerat drept act 
efectuat în desfășurarea normală a activității curente, nu conduce automat la 
prezumarea respectivului act drept fraudulos; chiar dacă nu este un ”act curent”, el 
poate fi perfect valabil.” 
 

Art. 120 
(1)Terţul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat potrivit prevederilor 
art. 117, va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai 
există ori există impedimente de orice natură pentru preluarea acestuia de către debitor, 
terţul va restitui valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor, 
stabilită prin expertiză efectuată în condiţiile legii. În caz de restituire, părţile vor fi 
repuse în situaţia anterioară astfel încât sarcinile existente la data transferului vor fi 
reînscrise. 
(2)Terţul dobânditor, care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i 
fusese transferat de către debitor, va avea împotriva averii debitorului o creanţă egală cu 
preţul plătit, la care se poate adăuga cel mult sporul de valoare a bunului, determinat de 
eventualele investiţii efectuate de acesta, cu condiţia ca terţul să fi acceptat transferul cu 
bună-credinţă şi fără intenţia de a-i împiedica, întârzia ori înşela pe creditorii 
debitorului. La cererea sa, terţul dobânditor de bună-credinţă va fi înscris în tabelele de 
creanţe cu creanţa născută în urma restituirii bunului sau valorii acestuia către averea 
debitorului potrivit prezentului articol şi va putea participa la distribuiri potrivit 
prevederilor art. 161 pct. 4. Terţul dobânditor de rea-credinţă va fi îndreptăţit să 
                                                           
110 I. Adam, C. Savu, op.cit., p. 82. 

111 St.D.Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș,  op.cit.,  p. 339. 

112 Paul Pricope, op.cit., p. 110. 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM


176 
 

primească doar preţul plătit şi va putea participa la distribuiri de sume potrivit 
prevederilor art. 161 pct. 10 lit. a). Reaua-credinţă a terţului dobânditor trebuie dovedită. 
(3)Dacă terţul dobânditor nu restituie bunul sau valoarea acestuia de bunăvoie sau pe 
calea unei tranzacţii, creanţa acestuia, născută în temeiul alin. (2), va putea fi pretinsă 
numai pe calea cererii reconvenţionale formulate în cadrul acţiunii îndreptate împotriva 
sa potrivit prevederilor art. 117. 
(4)Terţul dobânditor cu titlu gratuit de bună-credinţă va restitui bunurile în starea în 
care se găsesc, iar, în lipsa acestora, va restitui diferenţa de valoare cu care s-a îmbogăţit. 
În caz de rea-credinţă, terţul va restitui, în toate cazurile, întreaga valoare, precum şi 
fructele percepute. 
 
Comentariu 

În ipoteza admiterii acțiunii, terțul dobânditor într-un transfer anulat restituie 
bunul transferat sau valoarea acestuia de la data transferului. 

Pe lângă situația inexistenței bunului, drept cauză a restituirii valorii bunului la 
data transferului, Legea nr. 85/2014 nominalizează și situația în care „există 
impedimente de orice natură pentru preluarea acestuia de către debitor”. Extinderea 
astfel creată are în vedere mai multe posibile situații: 

- în doctrină113, s-a exemplificat inexistența fizică a bunului (bunul a pierit) sau 
impedimente de altă natură (bunul este scos din circuitul juridic sau bunul a 
fost înstrăinat altor persoane); mai pot exista, de asemenea, situații în care 
bunul există, însă a suferit anumite deteriorări din diverse cauze, aspect care îl 
face imposibil de utilizat în aceiaşi parametri sau potrivit destinaţiei; sau, la o 
analiză economică atentă, ținând cont de posibilele circumstanțe care pot 
caracteriza acel bun, corelativ și cu poziționarea creanței terțului dobânditor 
de bună credință, este mai benefică pentru debitor restituirea valorii bunului 
de la data transferului. 

În ipoteza restituirii, repunerea în situația inițială va fi efectuată inclusiv prin 
renașterea și reînscrierea sarcinilor existente la data transferului. Situația avută în 
vedere vizează protecția beneficiarilor unor cauze de preferință, existente la momentul 
transferului dintre debitor și terțul dobânditor, și care fuseseră stinse tocmai în 
virtutea transferului avut în vedere. Efectul în sine este unul uniform, ținând de o 
restituire în integrum, sub toate aspectele care coexistau la momentul transferului. 
Această repunere în situaţia anterioară, fiind un efect al anulării operațiunii de 
transfer, se menționează în dispozitivul hotărârii judecătorești, pentru efectuarea 
publicităţii în registrele speciale de publicitate. În doctrină114 s-a susținut că, în ipoteza 
în care o astfel de sarcină a format obiect subsecvent al acțiunii în anulare, fiind 
constituită în frauda creditorilor, efectul renașterii nu se mai produce. 

În privința regimului juridic al creanței terțului dobânditor de bună - credință, 
creanța reprezentând despăgubiri este egală cu prețul plătit, la care se poate adăuga, 
cel mult, sporul de valoare a bunului, determinat de eventualele investiții, dacă acestea 
există. 

Dispozțițiile alin. (2) și alin. (3) ale art. 120 operează o distincție raportat la 
comportamentul procedural al terțului în privința cererii de anulare a actului. Astfel, 
în ipoteza în care terțul dobânditor a restituit, de bună voie sau pe calea unei 
tranzacții, bunul în discuție, atunci creanța care se naște are natura unei creanțe 
curente, care trebuie plătită, în perioada de observație sau de reorganizare, conform 

                                                           
113 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit.,  p. 343; A. Avram, Procedura insolvenței. Partea 
generală, ed. Hamangiu, București, p. 229; P.Pricope, op.cit., p. 115. 

114 A. Buta, A.D. Diaconescu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  547. 
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actelor din care rezultă. În perioada de faliment, calificarea regimului juridic de 
îndestulare al acestei creanțe este aceea conferită de art. 161 pct. 4,  titularul nefiind 
nevoit să suporte concursul creanțelor născute anterior deschiderii procedurii, 
exceptând creanțele beneficiind de cauze de preferință. 

În ipoteza în care terțul nu restituie de bună voie bunul sau pe calea unei tranzacții, 
optând astfel pentru o soluție judiciară pe fondul cauzei, atunci, pentru a-și putea 
realiza dreptul de creanță corelativ unei posibile admiteri a acțiunii, va formula o 
cerere reconvențională.  

În doctrină115 s-a arătat că „momentul până la care se poate solicita o astfel de 
creanță este dat fie de momentul restituirii de bunăvoie sau tranzacționării asupra 
acesteia, fie de termenul până la care se poate depune cererea reconvențională în fața 
judecătorului-sindic, cu solicitarea, pe calea acesteia, a înscrierii la masa credală”. În 
cazul în care terțul dobânditor este de rea credință, creanța acestuia nu se mai pierde 
în favoarea averii debitorului, astfel cum se întâmpla sub imperiul dispozițiilor art. 83 
alin. (2) din Legea nr. 85/2006, ci acesta va avea dreptul de a recupera doar prețul 
plătit, ordinea de distribuție fiind însă aceea a unei creanțe subordonate (art. 161 pct. 
10 lit. a).  
 

Art. 121 
(1)Administratorul judiciar, lichidatorul judiciar, comitetul creditorilor sau creditorul 
care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală va putea 
introduce acţiune pentru a recupera de la subdobânditor bunul ori valoarea bunului 
transferat de către debitor, numai dacă subdobânditorul nu a plătit valoarea 
corespunzătoare a bunului şi cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că transferul iniţial 
este susceptibil de a fi anulat. Acesta va putea pretinde de la debitor doar contravaloarea 
sporului de valoare determinat de investiţiile pe care le-a efectuat şi va beneficia, în acest 
scop, de toate drepturile procedurale cuvenite terţului dobânditor de rea-credinţă 
potrivit prevederilor art. 120 alin. (2) şi (3) şi art. 161 pct. 10 lit. a). 
(2)În cazul în care subdobânditorul este soţ, rudă sau afin până la gradul al patrulea 
inclusiv al debitorului, se prezumă relativ că acesta a cunoscut împrejurarea prevăzută 
la alin. (1). 
 
Comentariu 

În primul rând, în privința subdobânditorului nu mai funcționează, ca regulă, 
prezumția de fraudă instituită prin dispozițiile art. 122 alin. (3). Justificarea unui 
astfel de tratament juridic derivă din necesitatea asigurării stabilității circuitului 
juridic, doctrina116 adăugând argumente care țin de prezumția de bună-credință 
reglementată de dispozițiile art. 14 alin. (2) din Codul civil „[…] prin definiție, orice 
persoană este prezumată de bună-credință, iar nu de rea-credință – art. 14 alin. (2) 
NCC. Deci, dacă cineva ar dori să tragă consecințele legale din atitudinea de rea-
credință a unei persoane trebuie să o dovedească.” Dacă se prezumă faptul că 
debitorul, în preajma instalării stării de insolvență, poate avea intenția de a-și frauda 
creditorii, astfel încât raportul juridic dintre debitor și terțul dobânditor este afectat, 
prezumția nu se extinde și față de raportul sau raporturile juridice subsecvente, la care 
participă alți subiecți la circuitul juridic.  

În concluzie, doar în ipoteza în care subdobânditorul a fost de rea-credință, 
transferul este potențial anulabil, situație în care trebuie îndeplinite cumulativ cele 
două condiții, și anume: nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului și cunoștea 

                                                           
115 P.Pricope, op.cit., p. 140. 

116 P.Pricope, op.cit., p. 104. 
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sau, după caz, trebuia să cunoască că transferul inițial (cel dintre debitor și terțul 
dobânditor) era susceptibil de a fi anulat. 

Cu toate acestea, există o excepție de la regulă, și anume situația în care 
subdobânditorul este soț, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al 
debitorului, caz în care funcționează aceeași prezumție relativă de fraudă. 

Raportat la regimul juridic al restituirii în privința subdobânditorului de rea 
credință, regulile sunt următoarele: 

- similar cu regimului juridic al terțului dobânditor, creanța reprezintă 
echivalentul prețului plătit;  

- această creanță capătă o ordine de distribuție în cadrul creanțelor subordonate 
(pe aceeași linie de prioritate cu creditele acordate persoanei juridice debitoare 
de către un asociat sau acționar deținând cel puțin 10% din capitalul social, dar 
înaintea creanțelor izvorând din actele cu titlu gratuit).  

 
Art. 122 

(1)Cererea pentru anularea unui act de constituire sau de transfer cu caracter 
patrimonial se va nota, din oficiu, în registrele de publicitate aferente. 
(2)O persoană obţinând un titlu sau dobândind un drept de preferinţă asupra bunului 
respectiv după efectuarea unei astfel de notări va avea titlul sau dreptul său condiţionat 
de dreptul de a fi recuperat bunul. 
(3)În privinţa actelor şi operaţiunilor prevăzute la art. 117 alin. (2) se instituie o 
prezumţie relativă de fraudă în dauna creditorilor. 
(4)Prezumţia de fraudă se păstrează şi în cazul în care, prin abuz de drepturi procesuale, 
debitorul a întârziat momentul deschiderii procedurii pentru a expira termenele la care 
se referă art. 117. 
(5)Legitimarea procesuală activă în acţiunile în anulare prevăzute la art. 117 aparţine 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, în cazul prevăzut la art. 118 alin. (2), 
comitetului creditorilor, iar în cazul prevăzut de art. 118 alin. (3), creditorului care deţine 
mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală. 
(6)Au calitate procesuală pasivă în acţiunile în anulare prevăzute la art. 117 debitorul şi, 
după caz, terţul dobânditor ori subdobânditorul. Debitorul va fi citat în calitate de pârât 
prin administratorul special sau prin curator special, potrivit prevederilor art. 53 alin. 
(3). 
(7)De la data deschiderii procedurii de insolvenţă, anularea unor acte încheiate de 
debitor în cei 2 ani anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, pentru motivul fraudei 
în dauna creditorilor, se poate face exclusiv prin intermediul acţiunilor prevăzute la art. 
117. 
 
Comentariu 

Notarea la cartea funciară a acțiunilor în anulare are rolul de a atenționa terții 
în privința riscului de anulare subsecventă a transferurilor ulterioare. Acesta este și 
sensul alin. (2) al art. 122, care reprezintă o aplicație a regulii de drept „accesorium 
sequitur principale”.  

Dispozițiile alin. (3) ale art. 122 instituie o prezumție de fraudă în defavoarea 
debitorului. Prezumția este relativă (iuris tantum), astfel încât aceasta poate fi 
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răsturnată de către debitor prin dovada contrară117. Această prezumție operează 
numai contra debitorului, nu și contra terțului dobânditor sau subdobânditor118. 

Prin corelare cu dispozițiile art. 117 alin. (1), art. 118 alin. (2) și (3), regulile 
aplicabile în ceea ce privește calitatea procesuală activă în acțiunile în anularea 
actelor sau a operațiunilor frauduloase sunt următoarele: 

- practicianul în insolvență deține legitimare procesuală activă generală pentru 
astfel de acțiuni;  

- dacă practicianul în insolvență nu introduce astfel de acțiuni, dobândește 
legitimare procesuală activă comitetul creditorilor;  

- dacă nici practicianul în insolvență nu înțelege să introducă astfel de acțiuni, și 
nici comitetul creditorilor nu o face, dobândește legitimare procesuală activă 
creditorul majoritar. 

Legea 85/2014 stabilește o cauză proprie de prelungire a perioadei suspecte, 
anterioară deschiderii procedurii de insolvență, prin dispozițiile art. 122 alin. (4), care 
reiau dispozițiile identice ale art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2006. Este ipoteza în 
care debitorul, prin exercitarea abuzivă a drepturilor procedurale, întârzie 
deschiderea procedurii, în scopul expirării termenelor speciale menționate în cadrul 
art. 117. Mai exact, legiuitorul extinde perioada în care se aplică prezumția de fraudare 
de către debitor a intereselor creditorilor, adică perioada suspectă. 
 În doctrină119 s-a considerat că „actele din perioada suspectă nu ar putea fi 
atacate cu ”ambele” tipuri de acțiuni (deci și cu acțiunea revocatorie de drept comun), 
ci doar cu acțiunea în anularea actelor frauduloase reglementată de art. 79-85 din 
Legea nr. 85/2006, respectiv, pentru viitor, de art. 117-122 din Legea nr. 85/2014. 
Această concluzie aproape unanim acceptată de doctrină și practică, chiar și în lipsa 
unei prevederi exprese a legii, și-a găsit o confirmare legislativă în noua 
reglementare.” 

De asemenea, pentru justificarea caracterului exclusiv al acțiunilor speciale 
reglementate de legislația insolvenței, s-a argumentat120 astfel: „caracterul exclusiv al 
acțiunii prevăzute de art. 117-125 din Legea nr. 85/2014 reprezintă, în final, un corolar 
al principiului specialia generalibus derogant, care impune persoanelor interesate în 
desființarea unui act juridic încheiat de debitor în frauda drepturilor creditorilor săi 
să urmeze calea procedurală specială prevăzută de Legea insolvenței, odată cu 
deschiderea procedurii insolvenței debitorului, acestora nemaifiindu-le deschisă calea 
acțiunii pauliene de drept comun, în anularea/constatării nulității absolute a actelor 
frauduloase încheiate de debitor în perioada suspectă.” 

Astfel, în privința exercitării în paralel a unor acțiuni pauliene de drept comun, 
în condițiile în care împotriva debitorului a fost deschisă procedura insolvenței, s-a 
apreciat că vocația exercitării unei astfel de acțiuni pauliene este paralizată de 
procedura insolvenței, întrucât o astfel de acțiune se convertește, de la momentul 
deschiderii procedurii de insolvență, într-o acțiune specială falimentară, cu toate 
condițiile și regimul juridic specific. Caracterul concursual al unei proceduri de 
insolvență, caracter vizibil prin efectele unei acțiuni revocatorii falimentare admise, și 
                                                           
117 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., p. 349; Nicoleta Țăndăreanu, Insolvența în 
reglementarea Legii nr. 85/2006, Comentarii, doctrină, jurisprudență, p. 235; I. Adam, C. Savu, op.cit., 
p. 529. 

118 Ion Turcu, Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Ediția 5. Ed. C.H.Beck, 
București, 2015, p. 318. 

119 P.Pricope, op.cit., p. 8-9.  

A.Buta, Anularea actelor frauduloase în procedura insolvenței, Ed. C.H.Beck, București, 2012,  p. 442-
445. 

120 Flavius-Iancu Moțu, op.cit., p. 30. 
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anume beneficiul întregii masei credale, s-ar împotrivi exercitării paulienei de drept 
comun.  

Alin. (7) al art. 122 din Legea nr. 85/2014 vine să întărească, pe de o parte, 
caracterul concursual al procedurii, iar pe de altă parte, uniformizează regimul 
administrării și aprecierii probatoriilor în astfel de acțiuni, mai ales avându-se în 
vedere faptul că scopul și rațiunea ambelor acțiuni sunt aceleași, și anume reîntregirea 
averii debitorului. 

 
Jurisprudență 
 

Legiuitorul pune la dispoziția judecătorului-sindic în acest fel un mijloc facil, 
avându-se în vedere și celeritatea unei astfel de proceduri prin care, odată prezumată 
frauda, probatoriul este mult mai ușor de administrat. Sarcina probei revine 
debitorului insolvent, care va trebui să răstoarne prezumția relativă de fraudă, făcând 
probe indubitabile că nu a urmărit săvârșirea unui act fraudulos. Pentru ca un 
dobânditor sau subdobânditor să răspundă în condițiile art. 79 – 80 din lege, nu se 
cere să fi săvârșit frauda ei înșiși, ci este suficientă frauda debitorului insolvent care 
este prezumată. (Curtea de Apel București, Secția a V-a comercială, Decizia 
nr. 647/27 .05.2008121) 

 
Judecătorul-sindic reține că debitorul a solicitat la termenul din data de 15 

aprilie 2013, primul termen la care a fost prezent, legal citat, termen pentru 
soluționarea pe cale amiabilă a litigiului. Deși i s-a mai acordat un termen, în același 
sens, la data de 3 iunie 2013, la data de 4 noiembrie 2013 s-a deschis procedura 
insolvenței față de debitor. 

Prin urmare, în cauză sunt pe deplin aplicabile dispozițiile art. 85 alin. (4) din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cu alte cuvinte, judecătorul-sindic, 
ca urmare a acestei prezumții legale relative, nerăsturnată prin probe de debitor, va 
reține că, prin abuz de drept procesual, debitorul a solicitat la termenele din 15 aprilie 
2013 și 3 iunie 2013 termen pentru soluționarea amiabilă a litigiului pentru a se 
împlini termenul de trei ani și în privința OP nr. 1/10 iunie 2013 în care este înscrisă 
suma de 1.510.000 lei. (Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, Sentința 
civilă nr. 1761/23.02.2015) 

 
Dispoziţiile art. 85 alin. (4) se referă la situaţia în care actul anulabil a fost 

încheiat la un moment la care actul ar intra, după caz, în perioadele de timp la care se 
referă art.79 sau art.80, dacă deschiderea procedurii ar interveni în condiţii normale 
dar, prin abuz de drept procesual, debitorul reuşeşte să tergiverseze deschiderea 
procedurii astfel încât data încheierii actului respectiv rămâne în afară, în urma 
perioadelor de timp prevăzute de art.79 sau art.80 şi, prin urmare, deşi în privinţa 
celorlalte condiţii ar putea fi anulat, acţiunea nu mai poate fi admisă pentru că nu mai 
este îndeplinită şi condiţia referitoare la perioada suspectă. Totuşi, pentru a fi 
asimilată această perioadă cu cea caracterizată de lege ca fiind suspectă, este necesară 
constatarea abuzului de drept procesual în concordanţă cu dispoziţiile art.723 din 
Codul de procedură civilă. În opinia Curţii, recurentul nu a probat nici în fond, dar nici 
în calea de atac, abuzul de drept procesual, astfel cum acesta şi-a găsit definirea în 
doctrină. 

Se poate vorbi de un abuz de drept atunci când titularul acestuia, cu rea-
credinţă, îl deturnează de la finalitatea lui, dirijându-l spre realizarea unui alt scop 

                                                           
121 citată în Mona-Maria Pivniceru, Claudia-Antoanela Susanu, Mihai Susanu, Procedura insolvenței, 
Practică judiciară 2006 – 2009, ed. Hamangiu, 2009, pag. 271 
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decât acela pentru care a fost recunoscut de lege. Consideră Curtea, ca şi judecătorul 
fondului, că formularea unei contestaţii la cererea de deschidere a procedurii 
introduse de către creditori nu reprezintă, prin ea însăşi, un abuz de drept procesual, 
astfel cum acesta a fost definit în considerente anterioare. Contestaţia este 
reglementată de dispoziţiile legii speciale, iar formularea acesteia nu a determinat, în 
mod direct, amânarea momentului deschiderii procedurii. Debitoarea era îndrituită 
să îşi formuleze apărări, bazate pe contestarea creanţelor ce făceau obiectul unor 
litigii, iar împrejurarea că aceste apărări au fost calificate de către instanţa de recurs 
ca nefondate nu poate determina concluzia că ne aflăm în prezenţa unui abuz de drept 
procesual. (Curtea de Apel București, Secția a VI-a Civilă, Decizia civilă nr. 
956/10.04.2014) 

 
Și în această materie, a nulității actelor frauduloase încheiate de debitor, 

legiuitorul dă prioritate criteriului concursual al creditorilor în detrimentul criteriului 
individual al vreunuia din creditori, obiectiv care nu ar putea fi realizat decât în 
interiorul procedurii insolvenței și nu în afara ei, așa cum susține recurenta. 
Procedura insolvenței, atât în reglementarea anterioară cât și în reglementarea 
actuală (art. 79 și urm.) are dispoziții speciale cu privire la anularea actelor 
frauduloase încheiate de debitoare în dauna drepturilor creditorilor ceea ce va face 
inaplicabile dispozițiile art. 975 Cod civil privitoare la acțiunea pauliană și prin 
urmare, cu atât mai mult impun suspendarea acțiunii. (Curtea de Apel Alba Iulia, 
Secția Comercială, Decizia comercială nr. 78/22.02.2008) 

 

SUBSECŢIUNEA 3: § 3. Situaţia contractelor în derulare 
 

Art. 123 
(1)Contractele în derulare se consideră menţinute la data deschiderii procedurii, art. 

1.417 din Codul civil nefiind aplicabil. Orice clauze contractuale de desfiinţare a 
contractelor în derulare, de decădere din beneficiul termenului sau de declarare a 
exigibilităţii anticipate pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. Prevederile 
referitoare la menţinerea contractelor în derulare şi la nulitatea clauzelor de încetare sau 
accelerare a obligaţiilor nu sunt aplicabile în privinţa contractelor financiare calificate şi 
a operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a 
unui acord de compensare bilaterală. În vederea creşterii la maximum a valorii averii 
debitorului, într-un termen de prescripţie de 3 luni de la data deschiderii procedurii, 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate să denunţe orice contract, 
închirierile neexpirate, alte contracte pe termen lung, atât timp cât aceste contracte nu 
au fost executate în totalitate ori substanţial de către toate părţile implicate. 
Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar trebuie să răspundă, în termen de 30 de 
zile de la primire, notificării contractantului, formulată în primele 3 luni de la 
deschiderea procedurii, prin care i se cere să denunţe contractul; în lipsa unui astfel de 
răspuns, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu va mai putea cere executarea 
contractului, acesta fiind socotit denunţat. Contractul se consideră denunţat: 
a)la data expirării unui termen de 30 de zile de la recepţionarea solicitării 
cocontractantului privind denunţarea contractului, dacă administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar nu răspunde; 
b)la data notificării denunţării de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. 
(2)Dacă solicită executarea contractului, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 
precizează trimestrial, în cadrul rapoartelor de activitate, dacă debitorul dispune de 
fondurile băneşti necesare achitării contravalorii bunurilor sau prestaţiilor furnizate de 
cocontractant. 
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(3)Debitorul decade din beneficiul termenului dacă, în primele 3 luni de la data 
deschiderii procedurii, cocontractantul notifică administratorului judiciar intenţia 
privind denunţarea contractului sau declararea anticipată a exigibilităţii. Ulterior 
menţinerii contractului, cocontractantul poate solicita rezilierea acestuia pentru culpa 
debitorului, soluţionarea cererii făcându-se de judecătorul-sindic. 
(4)În cazul denunţării unui contract, o acţiune pentru despăgubiri poate fi introdusă de 
către cocontractant împotriva debitorului şi va fi soluţionată de judecătorul-sindic. 
Drepturile stabilite în favoarea cocontractantului în urma exercitării acţiunii în 
despăgubiri se vor plăti acestuia potrivit prevederilor art. 161 pct. 4, pe baza hotărârii în 
temeiul căreia i-au fost recunoscute, rămasă definitivă. 
(5)Pe parcursul perioadei de observaţie, cu acordul cocontractanţilor, administratorul 
judiciar va putea să modifice clauzele contractelor încheiate de debitor, inclusiv 
contractele de credit, astfel încât acestea să asigure echivalenţa viitoarelor prestaţii. 
Eventualele cereri formulate în temeiul art. 1.271 din Codul civil vor fi soluţionate de 
judecătorul-sindic. 
(6)Dacă vânzătorul unui bun a reţinut titlul de proprietate până la plata integrală a 
preţului vânzării, vânzarea va fi considerată executată de către vânzător şi nu va fi 
supusă prevederilor alin. (1), rezerva fiind opozabilă administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar dacă au fost efectuate formalităţile de publicitate 
prevăzute de lege. Bunul cu privire la care vânzătorul a reţinut titlul de proprietate intră 
în averea debitorului, iar vânzătorul beneficiază de o cauză de preferinţă, potrivit art. 
2.347 din Codul civil. 
(7)Un contract de muncă sau de închiriere, în calitate de locatar, va putea fi denunţat 
numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. 
(8)După data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale 
personalului debitorului se va putea face de urgenţă de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar. Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar va acorda 
personalului concediat doar termenul legal de preaviz. În cazul în care sunt incidente 
dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în ceea ce priveşte concedierea colectivă, termenele prevăzute 
de art. 71 şi art. 72 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se reduc la jumătate. 
(9)Într-un contract prevăzând plăţi periodice din partea debitorului, menţinerea 
contractului nu îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidatorul judiciar să facă plăţi 
restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru astfel de plăţi poate 
fi formulată cerere de admitere a creanţei împotriva debitorului. 
(10)Pentru maximizarea averii debitorului sau în situaţia în care contractul nu mai poate 
fi executat, administratorul judiciar va putea cesiona contractele în derulare către terţi, 
cu condiţia ca acele contracte să nu fi fost încheiate intuitu personae, potrivit 
prevederilor Codului civil. 

(11)În cazul rezilierii contractelor de leasing financiar de către finanţator, acesta va 
putea opta pentru una dintre următoarele variante: 
a)transferul proprietăţii asupra bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing, către 
debitor, caz în care finanţatorul dobândeşte o ipotecă legală asupra acelor bunuri, având 
rang egal cu cel al operaţiunii de leasing, şi este înregistrat la masa credală, conform 
ordinii de prioritate prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 3, cu contravaloarea ratelor şi 
accesoriilor restante facturate şi neplătite la data deschiderii procedurii, la care se 
adaugă restul sumelor datorate, în temeiul contractului de leasing, fără a se putea depăşi 
valoarea de piaţă a bunurilor, stabilită de un evaluator independent, potrivit 
prevederilor art. 61; 
b)recuperarea bunurilor ce fac obiectul material al contractului de leasing, iar 
finanţatorul va fi înregistrat la masa credală potrivit prevederilor art. 161 pct. 8, dacă nu 
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există alte bunuri care să confere titularului calitatea de creditor care beneficiază de o 
cauză de preferinţă, cu contravaloarea ratelor şi accesoriilor restante facturate şi 
neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate în 
temeiul contractului de leasing minus valoarea de piaţă a bunurilor recuperate, stabilită 
de un evaluator independent, potrivit prevederilor art. 61. 
(12)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) teza I, în cazul contractului de leasing 
financiar, dacă finanţatorul nu îşi exprimă, în termen de 3 luni de la data deschiderii 
procedurii, acordul expres pentru menţinerea contractului, acesta se consideră denunţat 
la data expirării acestui termen. În cazul care, în acelaşi termen, finanţatorul transmite 
administratorului judiciar o notificare prin care i se cere să denunţe contractul, acesta 
se consideră denunţat la expirarea unui termen de 30 de zile de la data recepţionării 
notificării de către administratorul judiciar. În vederea maximizării averii debitorului, 
lichidatorul judiciar poate să denunţe orice contract de leasing financiar, contractul 
considerându-se denunţat la data notificării denunţării de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar. 
 
 
 
 
 
Comentariu 
 

Regula menţinerii contractelor în derulare după data deschiderii procedurii 
este păstrată de noua reglementare, această concepție fiind menită să asigure 
continuarea activităţii debitorului şi după data deschiderii procedurii insolvenţei.  

Importanţă practică a acestei soluții are în vedere identificarea sferei noţiunii 
de contracte în derulare. Intră în această categorie contractele încheiate anterior 
deschiderii procedurii, fie ele cu executare succesivă sau cu executare uno ictu, pentru 
care, în acord cu prevederile respectivelor contracte, prestaţiile nu au fost încă 
executate de părţi până la momentul deschiderii procedurii.  

Pentru a asigura aplicarea eficientă a principiului de continuitate mai sus 
enunţat, noua reglementare instituie expres exceptarea aplicării de drept a instituţiei 
decăderii din beneficiul termenului, reglementată de art. 1.417 din Codul Civil, pentru 
contractele care erau în derulare la data deschiderii procedurii. Noua reglementare 
menţine regula sancţiunii nulităţii pentru acele clauze contractuale care instituie 
posibilitatea desfiinţării contractelor în derulare, a decăderii din beneficiul 
termenului/de declarare a scadenţei anticipate pentru motivul deschiderii procedurii.  

Cu titlu de noutate, reglementarea instituie excepţii de la regula menţinerii  de 
drept a contactelor în derulare şi a nulităţii clauzelor de încetare sau accelerare a 
obligaţiilor, în privinţa contractelor financiare calificate şi a operaţiunilor de 
compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de 
compensare bilaterală.  

Soarta contractelor în derulare meţinute la data deschiderii procedurii este 
supusă şi în cadrul noii reglementări unei proceduri menită să păstreze contractele 
care sunt benefice pentru averea debitorului în scopul maximizării  acesteia.   

Cu privire la regimul juridic al unor creanţe născute din astfel de contracte, în 
funcţie de natura lor, în cazul contractelor cu executare succesivă, acestea vor fi 
considerate creanţe curente sau anterioare deschiderii procedurii, după cum 
respctivele creanţe au fost generate în perioada anterioară sau ulterioară deschiderii 
procedurii. În doctrină s-a suţinut faptul că, în cazul creanţelor cu executare uno ictu, 
acestea vor fi încadrate într-o categorie sau alta după cum au fost executate 
substanţial sau nu înainte de data deschiderii procedurii, în considerarea faptului că 
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legiuitorul are în vedere acest criteriu, al consistenţei modului în care prestaţiile au 
fost executate raportat  la respectivul moment, şi atunci când tratează posibilitatea 
denunţării contractului (text care în actuala reglementare este prevăzut la art. 123 
alin. (1)122 –  

Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar continuă să aibă la îndemână 
posibilitatea denunţării contractelor care nu prezintă  utilitate pentru averea 
debitorului. Noua reglementare limitează însă în timp momentul până la care 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va putea solicita denunţarea unor 
asemenea contracte, instituind un termen de prescripţie de 3 luni de la data deschiderii 
procedurii. Este menţinută condiţia prealabilă pentru aplicarea instituţiei denunţării, 
în sensul ca respectivul contract să nu fi fost executat în totalitate sau substanţial de 
către toate părţile implicate la data denunţării. În mod evident, condiţia impusă are 
în vedere ca aplicarea unei asemenea instituţii să se facă doar în situaţia în care 
derularea contractului ar presupune în mod efectiv un efort financiar pentru debitor 
în raport de beneficiile ce ar fi obţinute pentru averea sa, astfel încât să fie justificată 
derogarea de la forţa obligatorie a contractelor.  

Cu privire la dreptul de denunţare al cocontractantului, legea instituie acelaşi 
termen de 3 luni, în care acesta poate transmite notificarea către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar, perioadă limită care e menită să conducă la crearea unei 
stabilităţi contractuale, a unei predictibilităţi, necesară derulării procedurii.  Legea 
nr. 85/2014 păstrează acelaşi termen de 30 de zile, prevăzut și de art. 86 alin. (1) lit. 
a) din Legea nr. 85/2006, în care administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va 
trebui să răspundă cocontractantului, fiind la dispoziţia administratorului judicar, în 
sprijinul procedurii şi în special al acordării  șansei de redresare să decidă a nu accepta 
denunţarea contractului. De asemenea, administratorul judiciar va putea decide  
dimpotrivă denunţarea, caz în care contractul va fi considerat încetat la data 
comunicării răspunsului în acest sens. Lipsa răspunsului în termen va face aplicabilă 
regula de drept qui tacit consentire videtur, contractul fiind considerat denunţat la 
împlinirea termenului de 30 de zile.  
 Noua reglementare menţine acţiunea în despăgubiri pe care o poate formula 
cocontractantul în cazul în care administratorul judiciar/lichidatorul judiciar denunţă 
contractul. Dispozițiile alin. (4) ale art. 123 tranşează însă şi problema mult discutată 
a instanţei competente, stabilind că în astfel de acţiuni competent este judecătorul-
sindic. 

În doctrină a fost analizat izvorul creanţei şi natura răspunderii debitorului 
pentru prejudiciile cauzate de denunţarea de către administratorul judiciar/lichidator 
a contractului. Într-o opinie, s-a susţinut că acţiunea în despăgubiri este „o acţiune 
care derivă din contract şi are natură contractuală123. Într-o altă opinie, s-a susţinut 
că răspunderea nu este una contractuală, dat fiind că prejudiciul nu provine din fapta 
culpabilă a debitorului, sancţionabilă pe tărâm contractual, ci din actul 
administratorului judiciar/lichidatorului, care este un terţ faţă de contract. În aceeaşi 
idee s-a susţinut că răspunderea este una extracontractuală, reglementată de regulile 
răspunderii civile delictuale,  care sunt aplicabile oricărei forme de răspundere 
extracontractuală124. În doctrina s-a apreciat, de asemenea, că dreptul de opţiune 

                                                           
122 Gheorghe Piperea, Insolvenţa: legea, regulile, realitatea, Ed. Wolters Kluwer,  p. 608. 

123 I. Adam, C. N. Savu, Legea procedurii insolvenţei. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H.Beck, Bucureşti 
2006, p. 535 

124 I. Adam, C. N. Savu, op. cip, p. 535 
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exercitat de către administratorul judiciar sau lichidator constituie cauza dreptului de 
despăgubire, fără a exista o culpă a debitorului 125 

În privinţa cuantumului prejudiciului, estimarea acestuia  va avea în vedere 
doar obligaţiile debitorului ulterioare datei deschiderii procedurii, pentru cele 
anterioare cocontractantul având altă cale, respectiv calea cererii de admitere a 
creanţei. Acţiunea este una care tinde la repararea prejudiciului suferit de 
cocontractant. Totodată s-a arătat că, în aprecierea cuantumului prejudiciului, 
judecătorul ar avea dreptul suveran de apreciere, putând apela şi la  anumite clauze 
contractuale126. 

În caz de denunţare, creanţele stabilite prin hotărârea judecătorului-sindic în 
favoarea cocontractanţilor, conform celor de mai sus, se încadrează în categoria 
creanţelor curente conform art. 5 pct. 21 din lege şi urmează a fi tratate în conformitate 
cu prevederile art. 102 alin. (6), fiind plătite conform documentelor din care rezultă.  
Noua reglementare prevede şi poziţia pe care o asemenea creanţă o va dobândi, și 
anume art. 161 pct. 4 din lege, text aplicabil în cazul în care, deşi la un moment dat 
regimul său juridic a fost acela al unei creanțe curente, la momentul de referință nu 
mai există noțiunea ”creanțelor curente”, debitorul aflându-se în procedura de 
faliment.  
 Pentru situaţia menţinerii contractului în ciuda manifestării voinţei 
cocontractantului în sensul denunţării, noua reglementare acordă o protecţie masei 
credale existente în scopul evitării acumulării unor noi datorii care să nu poată fi 
acoperite şi care ar avea regimul creanţelor curente. În acest sens, noua reglementare 
instituie pentru administratorul judiciar/lichidatorul judiciar obligaţia de a menţiona 
trimestrial, în cadrul rapoartelor de activitate, dacă debitorul dispune de fondurile 
necesare plăţii contravalorii bunurilor sau a prestaţiilor furnizate de cocontractant, 
creditorii putând acţiona în cunoştinţă de cauză.  
Tot în acelaşi sens, la alin. (10) al textului de lege, noua reglementare oferă 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar posibilitatea cesionării contractelor 
în derulare, cu condiţia ca respectivele contracte să nu fie unele intuituu personae, 
conform Codului civil. 
  Debitorul va fi decăzut din beneficiul termenului  în situaţia, nou reglementată, 
în care cocontractantul notifică în termenul de 3 luni de la deschiderea procedurii 
intenţia de denunţare a contractului sau declararea anticipată a exigibilităţii, conform 
alin. (4) al textului de lege. Astfel, data de la care obligaţiile născute ale debitorului şi 
care erau afectate de un termen suspensiv devin integral exigibile este chiar data 
primirii notificării de către administratorul judiciar/licidatorul judiciar. De 
asemenea, decăderea din beneficiul termenului va interveni în cazul deschiderii 
procedurii simplificate cât şi în cazul trecerii la faliment în procedură generală, în 
temeiul art. 341 din lege. 

Ca element de noutate, Legea nr. 85/2014 prevede, pentru cazul menținerii unor 
contracte aflate în derulare, în beneficiul creditorului, sancţiunea rezilierii pentru 
neexecutarea din culpă a obligaţiilor de către debitor.  O astfel de opțiune pentru 
creditor rezidă în corolarul necesității executării obligaţiilor din cadrul contractelor în 
derulare, în condiţii normale, aspect asumat de administratorul judiciar sau de către 
debitor cu prilejul menţinerii contractului.  
Deşi textul de lege se referă doar la instituţia rezilierii, specifică pentru contractele cu 
executare succesivă, o pârghie similară au la dispoziţie şi cocontractanţii în cadrul 
contractelor cu executare uno ictu care au fost menţinute, fiind aşadar aplicabilă şi 

                                                           
125 F. Folea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  563 

126 F. Folea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  563. 
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sancţiunea rezoluţiunii pentru acelaşi raţionament – ubi eadem est ratio, ibi eadem 
solutio esse debet.  

Dispozițiile alin. (5) ale art. 123 extind domeniul modificării contractelor în 
perioada de observaţie de către administratorul judiciar, cu acordul 
cocontractanţilor, în scopul asigurării echivalenţei viitoarelor prestaţii, cu toate că 
vechea reglementare se limita doar la contractele de credit.  Reglementarea lasă acest 
demers în atribuţia adminstratorului judiciar, nedistingând după cum debitorului i-a 
fost sau nu ridicat dreptul de administrare, în considerarea importanţei unui 
asemenea demers pentru asigurarea şanselor redresării.  
   Pentru cazul în care acordul cocontractanţilor nu este obţinut pentru 
modificarea contractului în sensul echilibrării acestuia, legiuitorul trimite la 
prevederile art. 1.271 din Codul civil din materia impreviziunii, de care 
administratorul judiciar poate uza dacă sunt întrunite condiţiile legale, competenţa de 
soluţionare a unei cereri în echilibrarea contractului fiind atribuită judecătorului-
sindic.  

Referitor la prevederile speciale care reglementează soarta contractelor de 
vânzare cu rezerva dreptului de proprietate în care debitorul este cumpărător, 
prevederile art. 123 alin.(6) nu se mai rezumă doar la bunurile imobile, ci au în vedere 
orice fel de bunuri, dat fiind faptul că importanţa şi valoarea bunurilor pot fi variate, 
indiferent dacă discutăm de bunuri mobile sau imobile. Reglementarea lămureşte 
soarta contactului, sens în care: proprietatea asupra bunului se va transfera de drept 
către debitor iar vânzătorul va avea o cauză de preferinţă conform art. 2.347 N.C.Civ. 
şi va putea să fie înscris cu o asemenea creanţă în tabelele de creanţe în măsura în care 
au fost efectuate demersurile pentru publicitatea rezervei cu respectarea regulilor de 
opozabilitate prevăzute de art. 88.  

În privinţa desfacerii contractelor de muncă, faţă de vechea reglementare, noua 
reglementare introduce o modificare importantă, în acord cu prevederile 
constituţionale şi cu reglementările internaţionale la care România este parte. 
Dispozițiile art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006, au fost declarate 
neconstituţionale prin Decizia nr. 64/2015 a Curţii Constituţionale, în măsura în care 
nu asigură salariaţilor dreptul la consultare şi la informare prin restrângerea 
dreptului de a beneficia de procedura concedierii colective reglementată de Codul 
Muncii, reglementare care a avut la bază Directiva 98/59/CE. Curtea Constituţională 
a României, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 85/2014, a constatat că art. art. 86 
alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 încalcă dreptul salariatului la măsuri de 
protecţie socială, consacrat de art. 41 alin. (2) din Constituţie, dar, prin încălcarea 
prevederilor reglementărilor Uniunii Europene, sunt implicit relevante  şi prevederile 
art. 148 alin. (2) din Constituţie.  

Noul text de lege a anticipat necesitatea alinierii soluției legislative la aceste 
prevederi constituţionale şi europene, pornind şi de la Hotărârea Curţii Europene de 
Justiţie pronunţată în Cauza C-235/2010 David Claes şi alţii împotriva Landsbanki 
Luxembourg SA. În acest scop, actualul text al art. 123 alin. (8) din lege nu mai 
restrânge dreptul salariaţilor la parcurgerea procedurilor colective, ba chiar trimite 
la prevederile Legii nr. 53/2003 în acest sens, limitarea termenelor la jumătate 
neconstituind un impediment de constituţionalitate, astfel cum a statuat deja Curtea 
Constituțională în Decizia 65 din 25 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 315 din 8 mai 2015. 

Noua reglementare prevede la art. 123 alin. (11) şi în corelare cu art. 105 
referitor înregistrarea creanţelor la masa credală, regimul special al rezilierii 
contractelor de leasing.  

Astfel, noua reglementare stipulează că, în cazul rezilierii, finanţatorul, în 
funcţie de interesul său rezultat din situaţia restanţelor dar şi posibilitatea valorificării 
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pe piaţă a bunului, poate alege fie transferul proprietăţii, fie recuperarea bunurilor ce 
formează obiectul contractului de leasing. În cazul în care optează pentru transferul 
proprietăţii către debitor, pentru creanţele rezultate în urma rezilierii, respectiv cele 
înregistrate anterior cât şi ulterioare deschiderii procedurii (rate, accesorii), 
finanţatorul va avea o ipotecă legală, pe poziţia similară creanţelor de acest gen 
anterioare deschiderii procedurii, conform art.159 alin.(1) pct. 3 din lege, valoarea 
maximă a creanţelor pe care finanţatorul le va putea recupera în cadrul procedurii 
fiindegală cu valoarea de piaţă, stabilită de un evaluator independent în cadrul 
procedurii.  
   Pentru a putea opera efectiv opţiunea privind transferul proprietăţii, 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va trebui să îşi manifeste acordul  în 
acest sens, în consonanţă cu utilitatea acestei operaţiuni pentru averea debitorului, în 
acelaşi scop pentru care alin. (12) îi pune la dispoziţie şi acestuia posibilitatea 
denunţării.  
În cazul în care decide recuperarea bunurilor, finanţatorul va avea în urma rezilierii 
o creanţă egală cu valoarea obligaţiilor datorate anterior deschiderii procedurii la 
care se adaugă şi valoarea creanţelor înregistrate ulterior acestui moment, cu 
scăderea valorii de piaţă a bunurilor recuperate, creanţă care, în cazul lipsei unei alte 
cauze de preferinţă, va fi o creanţă chirografară cu rangul prevăzut de art. 161 pct. 8 
din lege.  
  Contractul de leasing financiar este considerat denunțat prin simpla neexprimare, de 
către finanțator, în termenul de 3 luni de la deschiderea procedurii, a acordului expres 
pentru menținerea contractului. . Cu alte cuvinte, conform reglementării speciale a 
alin. (12), efectul lipsei acordului expres în termen este denunţarea ope legis a 
contractului. Dacă urmăreşte denunţarea mai rapidă a contractului, finanţatorul va 
transmite o notificare administratorului judiciar/lichidatorului, caz în care 
denunțarea intervine în 30 de zile de la recepţionarea notificării de către 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar.  
 
Jurisprudență 
 

Notificarea de denunţare adresată de cocontractant administratorului judiciar 
trebuie să fie neechivocă în sensul de a se solicita denunţarea contractului, neputându-
se da efectul extinctiv prevăzut de lege pentru o asemenea notificare doar pe 
considerentul că din cuprinsul acesteia se subânţelegea intenţia cocontractantului de 
încetare a contractului (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă, Decizia 
civilă nr. 1657 / 11.09. 2012). 
 
 

Art. 124 
Dacă un bun mobil, vândut debitorului şi neplătit de acesta, era în tranzit la data 
deschiderii procedurii şi bunul nu se află încă la dispoziţia debitorului şi nici alte părţi 
nu au dobândit drepturi asupra lui, atunci vânzătorul îşi poate lua înapoi bunul. În acest 
caz, toate cheltuielile vor fi suportate de către vânzător şi el va trebui să restituie 
debitorului orice avans din preţ. Dacă vânzătorul admite ca bunul să fie livrat, el va putea 
recupera preţul prin înscrierea creanţei sale în tabelul de creanţe. Dacă administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar cere ca bunul să fie livrat, el va trebui să ia măsuri să se 
plătească din averea debitorului întregul preţ datorat în baza contractului. 
 
Comentariu 
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Prevederea menţine aceleaşi reguli ale reglementării art. 87 din Legea nr. 85 
/2006 cu privire la bunurile în tranzit la data deschiderii procedurii şi care nu au ajuns 
până la acea dată la dispoziţia debitorului.  
  În concordanţă cu efectele raportului juridic de transport, reglementate de art. 
1.973 din Codul civil, şi dispozițiile art. 124 din lege îi permit vânzătorului ca, în oricare 
dintre respectivele momente, să uzeze de dreptul său de dispoziţie ulterioară în relaţia 
cu cărăuşul.  

Astfel cum s-a arătat în doctrină, acesta este un caz special de denunţare 
unilaterală a contractului127. Pentru ca un astfel de caz de denunţare unilaterală să 
intervină, trebuie ca asupra bunului să nu fi fost dobândit un alt drept  până la 
momentul deschiderii procedurii, respectiv un drept real, inclusiv o cauză de preferinţă 
constituită după vânzare.  

Efectul forţei obligatorii a contractului se menţine pentru vânzător în acest caz, 
iar administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va putea uza de el paralizând 
denunţarea contractului, cu condiţia efectuării plăţii întregului preţ datorat.  
 

Art. 125 
Dacă debitorul este parte într-un contract cuprins într-un acord master de netting, 
prevăzând transferul anumitor mărfuri, titluri reprezentative ale mărfurilor sau active 
financiare cotate pe o piaţă reglementată de mărfuri, servicii şi instrumente financiare 
derivate, la o anumită dată sau într-o perioadă determinată de timp, şi scadenţa 
intervine sau perioada expiră după data deschiderii procedurii, se va efectua o 
operaţiune de compensare bilaterală a tuturor contractelor cuprinse în acordul master 
de netting respectiv, iar diferenţa rezultată va trebui să fie plătită averii debitorului, dacă 
aceasta este creditoare, şi va fi înscrisă în tabelul de creanţe, dacă este o obligaţie a averii 
debitorului. 
 
Comentariu 
 

Soluţia legiuitorului de a acorda un regim particular unei asemenea creanţe şi 
de a reglementa special astfel de operaţiuni complexe are în vedere o stabilire a 
obligaţiilor reciproce cu debitorul, pentru că după deschiderea procedurii aceste  
operaţiuni trebuie să confere o rezultantă necesară bunei gestionări a averii 
debitorului dar şi stabilirii masei pasive.  

Acordurile la care face referire art. 125 vor trebui să îşi producă efectul la 
respectivul moment, conform condiţiilor rezultând din înţelegerea părţilor, producând 
o compensare a tuturor contractelor ce compun respectivul acordul de compensare 
bilaterală (netting), astfel cum acesta este definit de art. 5 pct.1 din lege și în 
conformitate cu art. 89 din lege.  

Creanţele reciproce se vor stinge până la concurenţa celei mai mici sume, iar 
dacă rezultă o creanţă pentru debitor, acesta va avea dreptul să o recupereze, în 
schimb, dacă debitorul va avea o obligaţie de plată rezultată dintr-o asemenea 
compensare, creanţa corelativă va fi înscrisă la masa credală. 
 

Art. 126 
Dacă un comisionar care deţine titluri pentru bunuri ce urmează a fi primite ori pentru 
marfă devine subiectul unei cereri introductive a procedurii insolvenţei, comitentul va fi 
îndreptăţit să îşi ia înapoi titlurile ori marfa sau să ceară ca valoarea lor să fie plătită de 
comisionar. 
 

                                                           
127 Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca și Vasile Nemes, op. cit.,  p. 361-362 
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Comentariu 
 

Dat fiind specificul contractului de comision, astfel cum acesta este reglementat 
de art. 2.043 – art. 2.053 din Codul civil, dispozițiile art. 126 menţin regula potrivit 
căreia comitentul îşi poate lua bunurile ori titlurile reprezentative de la debitorul 
comisionar, chiar înainte de a se fi deschis procedura, în condiţiile în care împotriva 
debitorului a fost înregistrată o asemenea cerere pe rolul instanţei. 
 

Art. 127 
(1)Dacă un debitor deţine marfă în calitate de consignatar sau orice alt bun care aparţine 
altuia la data deschiderii procedurii, proprietarul va avea dreptul să îşi recupereze bunul 
potrivit prevederilor art. 2.057 alin. (4) din Codul civil, în afară de cazul în care debitorul 
are o cauză de preferinţă valabilă asupra bunului. 
(2)Dacă la una dintre datele prevăzute la alin. (1) marfa nu se află în posesia debitorului 
şi el nu o poate recupera de la deţinătorul actual, proprietarul va fi îndreptăţit să aibă 
creanţa înregistrată în tabelul de creanţe, cu valoarea pe care marfa o avea la acea dată. 
Dacă debitorul se află în posesia mărfii la acea dată, dar a pierdut ulterior posesia, 
proprietarul poate cere ca întreaga valoare a mărfii să fie înscrisă în tabelul de creanţe. 
 
Comentariu 
 

În cazul debitorului consignatar, sau deţinător al mărfii altei persoane, noua 
reglementare mută momentul la care proprietarul poate pretinde bunul său împotriva 
debitorului de la data înregistrării cererii introductive, în forma art. 90 din vechea 
reglementare, la momentul datei deschiderii procedurii.  

Reglementarea se corelează cu dispoziţiile N.C.Civ., prevăzând posibilitatea pe 
care art. 2.057 alin. (4) din Codul civil o lasă la îndemâna cosignantului de a îşi 
recupera bunul de la debitor. Acţiunea este lăsată la îndemâna oricărui proprietar al 
mărfii deţinute de debitor prin efectul legii speciale. 

Reglementând situaţia în care debitorul nu mai deţine marfa predată cu un 
anume titlu de proprietar şi actuala prevedere are în vedere ca, în lipsa recuperării 
marfii de la actualul deţinător, proprietarul va fi îndreptăţit să primească nu preţul 
contractual ci o despăgubire în limita valorii mărfii de la data deschiderii procedurii. 
Cu toate că în acest caz este vorba despre o creanţă născută ulterior datei deschiderii 
procedurii, aceasta va fi înregistrată în tabelul de creanţe. 
 

Art. 128 
Faptul că un proprietar al unui imobil închiriat este debitor în prezenta procedură nu va 
desfiinţa contractul de închiriere, în afară de cazul în care chiria este inferioară chiriei 
practicate de piaţă. Cu toate acestea, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate 
să refuze să asigure prestarea oricăror servicii datorate de proprietar chiriaşului pe 
timpul închirierii. În acest caz, chiriaşul poate evacua clădirea şi poate să ceară 
înregistrarea creanţei sale în tabel sau poate deţine în continuare imobilul, scăzând din 
chiria pe care o plăteşte costul serviciilor datorate de proprietar. Dacă chiriaşul alege să 
continue a deţine imobilul, nu va fi îndreptăţit la înscrierea creanţei în tabel, ci va avea 
numai dreptul de a scădea din chiria pe care o plăteşte costul serviciilor datorate de 
proprietar. 
 
Comentariu 
 

Pentru situaţia în care debitorul este locator în cadrul unui contract de 
închiriere, legiuitorul restricţionează posibilitatea denunţării contractului de 
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închiriere doar la situaţia în care valoarea chiriei este inferioară celei practicată pe 
piaţă pentru un asemenea bun.  
 

Art. 129 
Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate să denunţe, în condiţiile art. 123 
alin. (1), contractele prin care debitorul s-a obligat să efectueze anumite servicii 
specializate sau cu caracter strict personal. 
 
Comentariu 
 

Textul elimină condiţionarea denunţării unui asemenea contract, prevăzută de 
vechea reglementare la art. 92, ce avea în vedere situaţia în care creditorul accepta ca 
un terţ desemnat de administratorul judiciar/lichidator să îl substituie pe debitor. 
 

Art. 130 
(1)Dacă un asociat dintr-o societate agricolă, societate în nume colectiv, societate în 
comandită ori cu răspundere limitată sau acţionarul unei societăţi pe acţiuni este debitor 
într-o procedură prevăzută de prezenta lege şi dacă implicarea debitorului într-o astfel 
de procedură nu atrage dizolvarea acelei societăţi, administratorul judiciar/lichidatorul 
judiciar poate cere lichidarea drepturilor debitorului în acea societate, potrivit ultimei 
situaţii financiare aprobate, sau poate propune ca debitorul să fie păstrat ca asociat, dacă 
ceilalţi asociaţi sunt de acord. 
(2)Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul membrilor 
societăţilor cooperative şi ai grupurilor de interes economic. 
 
Comentariu 
  

Textul, preluat din vechea reglementare, asigură posibilitatea ca debitorul să 
beneficieze de sumele aferente drepturilor pe care acesta le deţine într-o societate 
agricolă, societate în nume colectiv, societate în comandită ori cu răspundere limitată 
sau societate pe acţiuni, societate cooperativă sau grup de interes economic în scopul 
asigurării resurselor necesare desfăşurării procedurii, în special pentru scopul 
redresării.  

De aceea, dacă situaţia debitorului nu atrage dizolvarea de drept potrivit 
prevederilor legale (ex: situaţia debitorului falit care este asociat în cadrul unei 
societăţi, conform art. 229 din Legea nr. 31/1990), sau potrivit prevederilor statutare, 
atunci aceste drepturi vor putea fi valorificate prin formularea unei cereri în acest sens 
iar debitorul va putea primi drepturile în conformitate cu ultima  situaţie financiară 
aprobată. Dar administratorul judiciar/lichidatorul va putea opta pentru menţinerea 
debitorului în respectiva entitate, condiţionat fiind de acordul asociaţilor.  

Administratorul judiciar / lichidatorul va putea alege astfel soluţia optimă 
pentru maximizarea averii debitorului. Modalitatea de lichidare a drepturilor 
debitorului este practic vânzarea respectivelor participaţii.  
 

Art. 131 
(1)Obligaţiile rezultând dintr-o promisiune bilaterală de vânzare cu dată certă, 

anterioară deschiderii procedurii, în care promitentul-vânzător intră în procedură, vor 
fi executate de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar la cererea 
promitentului-cumpărător, dacă: 
a)preţul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul 
se află în posesia promitentului-cumpărător; 
b)preţul nu este inferior valorii de piaţă a bunului; 
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c)bunul nu are o importanţă determinantă pentru reuşita unui plan de reorganizare; 
d)în cazul imobilelor, promisiunile sunt notate în Cartea funciară. 

(2)Pentru a putea fi încheiat contractul de vânzare cu promitentul-cumpărător în 
condiţiile art. 91 alin. (1), în prealabil, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar 
va asigura respectarea următoarelor drepturi pentru creditorii deţinători ai unor creanţe 
ce beneficiază de cauze de preferinţă asupra bunurilor ce urmează a se înstrăina potrivit 
alin. (1) şi au înscris acel drept în registrele de publicitate prevăzute de lege înainte de 
data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare: 
a)dreptul de a beneficia cu prioritate de orice sume încasate în averea debitoarei în baza 
contractelor de vânzare încheiate în condiţiile alin. (1), potrivit prevederilor art. 159; 
şi/sau 

b)dreptul de a beneficia de o măsură privind asigurarea unei protecţii 
corespunzătoare, respectiv una dintre următoarele măsuri: 
1.primirea unei sume reprezentând maximum valoarea de piaţă a bunului din care se 
deduc cheltuielile prevăzute de art. 159 alin. (1) pct. 1; 
2.primirea unei garanţii reale cu o valoare egală cu valoarea de piaţă a bunului stabilită 
în cadrul procedurii, printr-un raport de evaluare actualizat ce va fi întocmit de către un 
evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61; 
3.primirea unei scrisori de garanţie bancară pentru o sumă egală cu valoarea de piaţă a 
bunului stabilită în cadrul procedurii, dar nu mai mult decât valoarea creanţei acestora 
înregistrată în tabelul de creanţe în vigoare. 
(3)Propunerea măsurii prevăzute la alin. (2) lit. b) se va face de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar prin raportul de activitate prin care se propune măsura 
vânzării şi se notifică creditorului beneficiar al unei cauze de preferinţă. 
 
Comentariu 
 

Noua reglementare a acestei instituţii a suferit o restructurare amplă în scopul 
de a echilibra în procedură raportul de forţe dintre promitenţii-cumpărători şi 
creditorii ce deţineau o cauză de preferinţă, opozabilă în condiţiile art. 88. Cu toate că 
respectivul text, art. 93 ind. 1 al Legii nr. 85/2006, avea în vedere mai cu seamă 
situaţiile sociale generate de insolvenţele dezvoltatorilor, dreptul creditorilor care au 
făcut opozabil din timp cauza lor de preferinţă nu putea fi nesocotit.  

Pentru asigurarea unei mai bune protecții a creditorilor beneficiari de cauze de 
preferinţă, s-a prevăzut mai întâi o condiţie precedentă suplimentară faţă de regulile 
vechii reglementări. În cazul imobilelor, dacă nu au fost îndeplinite demersurile de 
publicitate la cartea funciară, promitentul nu va putea solicita administratorului 
judiciar/ lichidatorului încheierea contractului de vânzare. Raportat la prevederile 
art. 88 din Legea nr. 85/2014, prin ipoteză, înscrierea respectivei promisiuni de 
vânzare în cartea funciară va trebui să fie realizată  cel târziu cu o zi înainte de data 
deschiderii procedurii, pentru ca aceasta să fie opozabilă. 

În vederea protejării intereselor creditorilor, pentru evitarea riscului vânzării 
libere de sarcini ce ar determina un prejudiciu creditorilor cu cauză de preferinţă 
înscrisă anterior notării promisiunii, noua reglementare conferă respectivilor 
creditori următoarele garanţii procesuale: 

1. dreptul de a beneficia cu prioritate de orice sume încasate din diferenţa de preţ 
achitată, conform art. 159 – aceasta este prima opţiune care trebuie luată în 
considerare în cazul în care, din vânzarea bunului în cadrul executării directe a 
obligaţiilor din cadrul promisiunii de vânzare, se obţin sume necesare 
îndestulării unei asemenea creanţe prin plata preţului sau diferenţei de preţ; 

2. în cazul în care din prima măsură nu se va asigura îndestularea integrală a 
creanţei beneficiare de cauze depreferinţă asupra bunului, pentru diferenţă, 
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respectivul creditor garantat va beneficia de una dintre următoarele măsuri de 
protecţie echivalentă: 

- primirea unei sume egală cu maxim valoarea de piaţă a bunului – cu deducerea 
cheltuielilor  de procedură aferente (art. 159 alin. 1); 

- primirea unei garanţii reale la aceeaşi valoare de piaţă; 

- primirea unei scrisori de garanţie bancară prin raportare la valoarea de piaţă a 
bunului dar şi la valoarea maximă a creanţei. 
Reglementarea asigură şi o procedură menită să asigure o echilibrare a raportului 

de forţe în favoarea creditorului beneficiar de cauze de preferinţă înscrise anterior în 
cartea funciară. În acest sens, administratorul judiciar/lichidatorul va propune 
măsura de protecţie adecvată  în acelaşi raport de activitate prin care se propune 
măsura vânzării către promitentul cumpărător. Prin derogare de la prevederile 
generale, administratorul judiciar/lichidatorul va trebui să efectueze notificarea 
individuală a măsurii către creditorul beneficiar al cauzei de preferinţă. 

În caz de pluralitate de creditori beneficiari de cauze de preferinţă, indiferent de 
rangul pe care respectivele creanţe îl au, aceştia vor beneficia de aceleaşi drepturi în 
comparaţie cu promitenţii-cumpărători, cu condiţia ca respectivele drepturi să fi fost 
înregistrate în registrele de publicitate specifice cauzei de preferinţă anterior datei 
încheierii promisiunilor de vânzare, care trebuie, prin ipoteză, să aibă data certă. În 
cazul în care măsura nu respectă cerinţele art. 131, creditorul are posibilitatea de a 
contesta raportul administratorului judiciar, precum orice măsură în conformitate cu 
prevederile art. 59 şi 63 din lege. 

Jurisprudență 
 

Cum în cazul executării silite de către practician a obligațiilor ce decurg 
dintr‑un asemenea antecontract, creditorul ipotecar nu‑și vede realizată creanța, care 
este una garantată, perfectarea contractului autentic de vânzare‑cumpărare nu se 
poate realiza prin ignorarea dreptului creditorului – acela de a încasa cu prioritate 
suma de bani obținută din lichidarea bunului afectat garanției, prin încheierea unui 
antecontract de vânzare‑cumpărare dreptul creditorului ipotecar nefiind prejudiciat 
în niciun fel, ipoteca continuând să greveze imobilul promis a fi vândut. Nu există nicio 
prevedere legală care să permită instanței de judecată să acorde preferință unui 
creditor chirografar, în detrimentul unuia garantat, fiind absolut injust ca un 
asemenea creditor, care și‑a luat măsuri suficiente de garantare a împrumutului 
financiar acordat unui debitor, care ulterior intră în procedura insolvenței, să fie 
«transformat» într‑unul chirografar, iar cei care nu și‑au constituit nicio garanție, 
atunci când au acordat avansuri societății falite, în schimbul promisiunii construirii și 
vânzării unor locuințe, să ajungă să‑și vadă realizată integral ori în cea mai mare 
parte creanța. (C.A. Timișoara, Decizia civilă nr. 72 /18.01.2011128) 

 
 

 SECŢIUNEA 6: Reorganizarea 
SUBSECŢIUNEA 1: § 1. Planul 

 
Art. 132 
(1)Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare: 

a)debitorul, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, în termen de 30 
de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării intenţiei de 
reorganizare potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), dacă procedura a fost declanşată de acesta, şi 
                                                           
128 Citată în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 569. 
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în termenul prevăzut de art. 74, în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a 
cererii unuia sau mai multor creditori; 
b)administratorul judiciar, de la data desemnării sale şi până la îndeplinirea unui 
termen de 30 de zile de la data publicării tabelului definitiv de creanţe; 
c)unul sau mai mulţi creditori, deţinând împreună cel puţin 20% din valoarea totală a 
creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe, în termen de 30 de zile de la 
publicarea acestuia; administratorul judiciar este obligat să pună la dispoziţia acestora 
informaţiile existente şi necesare pentru redactarea planului. În acest sens, debitorul, 
prin administrator special, sau administratorul judiciar, în măsura în care acesta din 
urmă le deţine, dacă dreptul de administrare i-a fost ridicat debitorului, au obligaţia ca, 
în termen de maximum 10 zile de la primirea solicitării, să pună la dispoziţia creditorului 
actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. a), b) şi e), actualizate 
corespunzător depunerii tabelului definitiv de creanţe. Se va pune la dispoziţia 
creditorului şi lista tuturor creanţelor născute în timpul procedurii, precum şi orice alte 
documente solicitate, care sunt utile pentru redactarea unui plan de reorganizare. 
(2)La cererea oricărei părţi interesate sau a administratorului judiciar, judecătorul-
sindic poate prelungi cu maximum 30 de zile, pentru motive temeinice, termenele de 
depunere a planului prevăzute la alin. (1). 
(3)Planul va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităţii debitorului, 
fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinaţie a celor două variante de 
reorganizare. 
(4)Nu poate propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani 
anterior formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în 
baza prezentei legi şi nici debitorul care, el însuşi, administratorii, directorii şi/sau 
acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari ai acestuia care deţin controlul asupra sa, au 
fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra 
patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile 
prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea concurenţei nr. 21/1996, 
republicată, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea 
evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de 
prezenta lege, în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii. 
(5)Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) conduce la decăderea părţilor 
respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare şi, ca urmare, la trecerea, din 
dispoziţia judecătorului-sindic, la faliment. 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art.  132 reglementează persoanele, termenele și condițiile pentru 
depunerea unui plan de reorganizare. 

Modificarea conținută de alin. (1) al art. 132 – comparativ cu corelativul art. 94 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006, o reprezintă momentul de la care se calculează 
termenul de 30 de zile pentru depunerea planului de reorganizare, și anume 
publicarea (iar nu depunerea) tabelului definitiv de creanțe. 

În doctrină s-a arătat că stabilirea momentului de la care începe să curgă 
termenul de publicare reprezintă o materializare a principiilor transparenței și 
previzibilității în procedura insolvenței (art. 4 pct. 5), astfel încât curgerea termenului 
de la publicare asigură efectivitatea transmiterii informației către cei interesați, 
instituind un moment obiectiv și uniform pentru toți cei care dețin calitatea depunerii 
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unui plan de reorganizare129. Termenul de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv 
se aplică și pentru creditori și pentru administratorul judiciar, nemaifiind necesară 
exprimarea anterior a intenției de reorganizare cel târziu până la prezentarea 
raportului de 40 de zile. 

Deși textul normativ a păstrat numai față de debitor condiționarea legată de 
faptul formulării anterior a intenției de reorganizare, o astfel de condiționare a 
devenit oricum implicită, pentru că efectele omisiunii în depunerea acestei intenții sunt 
vizibile cu mult mai devreme de momentul depunerii planului.  

Astfel, conform dispozițiilor art. 67 alin. (2) raportat la alin. (1) lit. g) 
nedepunerea intenției de reorganizare atrage în prezent însăși respingerea cererii 
introductive a debitorului, exceptând situația în care se solicită aplicarea procedurii 
simplificate. 

Pe de altă parte, sancțiunea prevăzută la art. 67 alin. (2) se aplică doar pentru 
cererea introductivă a debitorului, iar nu și în situația în care cererea aparține 
creditorului, rațiunea fiind aceea de a se evita sancționarea nejustificată a altor 
titulari ai dreptului de a depune un plan de reorganizare (creditorii, administratorul 
judiciar) pentru nerespectarea de către debitor a obligațiilor legale. 

A fost eliminată sancțiunea decăderii debitorului din dreptul de a depune un 
plan de reorganizare, în situația în care acesta contestase anterior cererea 
creditorului/ilor de deschidere a procedurii, dar contestația sa fusese respinsă. 
Justificarea unei astfel de eliminări se reflectă în necesitatea asigurării șansei unei 
reorganizări efective și pentru debitor, în condiții de egalitate cu creditorii săi, pentru 
că ceea ce contează, în final, este viabilitatea restructurării afacerii, iar nu elementul 
automat sancționator al unui comportament procedural. 

În ceea ce privește dreptul creditorului sau al creditorilor care dețin, împreună, 
cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor cuprinse în tabelul definitiv, de a 
propune un plan de reoranizare, exercițiul acestui drept a fost substanțial protejat prin 
creșterea gradului de realizare a finalității instituirii sale. 

Astfel, administratorul judiciar sau, după caz, administratorul special, au 
obligația de a pune la dispoziția creditorului/ilor interesat/ți documentele considerate 
necesare pentru redactarea unui plan de reorganizare. Se observă că textul normativ 
nu este limitativ, conținând o enumerare a unor acte considerate per se necesare (cele 
prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. a, b și e), dar și sintagma ”orice alte documente 
solicitate”, sub condiția probării utilității acestora din perspectiva scopului urmărit. 

Printre actele expres enumerate este menționată și lista creanțelor născute 
ulterior deschiderii procedurii, întrucât aceasta este necesară pentru înțelegerea 
rulajului curent (cash-flow), pentru a se putea realiza o comparație între sumele care 
ar fi încasate în caz de reorganizare și cele care s-ar încasa în caz de faliment. 

În doctrină130 a fost observat că lipsa unei dispoziții legislative care să permită 
creditorilor accesul efectiv la informații a fost una dintre cauzele pentru care, în 
practică, nu au existat decât cu titlu izolat cazuri în care creditorii au depus un plan de 
reorganizare. 

Se prevede, de asemenea, posibilitatea prelungirii termenului de depunere a 
planului de reorganizare, cu maximum 30 de zile, pentru motive temeinice, de către 
judecătorul -sindic. 

Dispoziția normativă nou introdusă acordă astfel un remediu util pentru 
situațiile în care eforturile anterioare în structurarea, gândirea și redactarea unui 
plan de reorganizare nu puteau fi finalizate în termenul inițial stabilit. Se urmărește 

                                                           
129 S.M. Miloș, Ș. Dumitru, A.Deli-Diaconescu în Tratat practic de insolvență, op.cit. p.  603. 

130 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 220. 
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astfel, din nou, obținerea unei reorganizări efective și eficiente, în detrimentul unui 
formalism excesiv al termenelor procedurale. 

Cererea de prelungire ar trebui soluționată de urgență, anterior expirării 
termenului de 30 de zile ulterior publicării tabelului definitiv, pentru realizarea 
finalității juridice a textului. 

În doctrină131 s-a exprimat opinia în sensul că ”motivele temeinice urmează a fi 
stabilite de la caz la caz, la fel și durata cu care pot fi prelungite. Poate constitui un 
motiv temeinic pentru prelungirea termenelor, spre exemplu, obținerea unor avize sau 
aprobări esențiale pentru aprobarea planului.” 

Dispozițiile alin. (3) ale art. 132 prevăd modalitățile în care o procedură de 
reorganizare poate fi implementată, și anume (i) restructurarea și continuarea 
activității debitorului, (ii) lichidarea unor bunuri din averea debitorului sau (iii) o 
combinație a celor două variante.  

Analiza variantei lichidării, și anume ”lichidarea unor bunuri” poate părea în 
contradicție cu dispozițiile art. 5 pct. 54 lit. (c) din cadrul definiției reorganizării 
(”lichidarea parțială sau totală a activului debitorului”), însă interpretarea 
sistematică a acestora conduce la concluzia că reorganizarea poate avea loc inclusiv 
printr-o lichidare totală a bunurilor debitorului. 

Noua formă a alin. (4) al art. 132 a extins sfera infracțiunilor de natură a 
restricționa accesul debitorului la o procedură de reorganizare. Pe de altă parte, a fost 
restrânsă sfera persoanelor a căror condamnare atrage incompatibilitatea 
debitorului de a depune un plan de reorganizare.  

Astfel, incompatibilitatea indusă de textul normativ are în vedere numai 
persoanele care dețin efectiv controlul asupra debitorului și care au fost condamnate 
pentru infracțiunile nominalizate, iar nu și față de orice alte persoane din conducerea 
debitorului. 

În doctrină132 se formulase rezerva față de situația în care nu toți asociații 
debitorului insolvent se aflau sub incidența interdicției legale, ridicându-se problema 
”încălcării principiului răspunderii penale personale, de vreme ce efectele unei 
condamnări penale a unui asociat se răsfrâng și asupra altora sau asupra debitorului 
insolvent.” 

 
 
 
 

Jurisprudență  
 

Potrivit dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 64/1995, în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii, potrivit art. 38 alin. (5) sau alin. (7), debitorul este obligat să 
depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute la art. 33 alin. (1), iar în 
cuprinsul art. 33 alin. (1) lit. g) este prevăzută inclusiv declarația prin care debitorul 
își arată intenția de intrare în faliment sau de reorganizare, conform unui plan, prin 
restructurarea activității sau prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea 
stingerii datoriilor sale, legea statuând de asemenea că dacă această declarație nu va 
fi depusă până la exprirarea termenului stabilit la alin. (2) din același articol, se 
prezumă că debitorul este de acord cu începerea falimentului. Rezultă deci că în 
situația în care debitorul nu își manifestă intenția de reorganizare în termenul 
prevăzut de lege, se prezumă că acesta este de acord cu începerea falimentului, și nu 
decăzut din dreptul de a mai depune un plan de reorganizare, având în vedere faptul 

                                                           
131 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., p. 376. 

132 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., p. 377.  
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că, pe de o parte, la data respectivă legea nu prevedea o astfel de sancțiune, sancțiunea 
decăderii fiind introdusă în mod expres abia prin modificarea adusă prin Legea nr. 
277/2009 art. 28 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, iar pe de altă parte, potrivit 
dispozițiilor art. 103 Cod de Procedură Civilă, neîndeplinirea oricărui act de procedură 
în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul în care legea dispune altfel. 
Prezumția fiind una simplă, se apreciază că aceasta a fost răsturnată în speță, prin 
manifestarea expresă a intenției de reorganizare de către debitoare anterior primului 
termen de judecată fixat prin sentința de deschidere a procedurii, termen la care niciun 
creditor nu a invocat vreo decădere, precum și prin aprobarea planului de către 
adunarea creditorilor, la mai bine de patru ani de la data manifestării intenției de 
reorganizare. (Curtea de Apel București, Secția a VI-a Civilă, Opinie 
separată la Decizia civilă nr. 1885/29.11.2011) 

 
În adunarea creditorilor, propunerea de intrare în faliment a fost respinsă, 

recurenta votand impotriva și anuntandu-și intentia de a depune în termenul legal un 
plan de reorganizare. În aceste conditii, sunt aplicabile dispozitiile art. 60 alin. (2) din 
Legea nr. 85/2006, potrivit cărora, indiferent de rezultatul votului, propunerea de 
intrare în faliment nu este aprobată în cazul în care un creditor ce deține peste 20% 
din creanțele cuprinse în tabelul preliminar își asumă intenția de a depune un plan de 
reorganizare al debitoarei. Hotărârea recurată nu cuprinde mențiunile prevăzute de 
art. 261 alin. (1) pct. 5 C.pr.civ., respectiv motivele de fapt care au format convingerea 
instanței, precum și cele pentru care s-au înlăturat apărările părților, ceea ce face 
imposibilă exercitarea controlului judiciar. Având în vedere că hotărârea nu a fost 
motivată, constatând că instanța de fond a soluționat procesul fără a intra în 
cercetarea fondului, se va trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță. (Curtea 
de Apel București, Decizia nr. 130 din 16.01.2013). 

 
 

Art. 133 
(1)Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile 
şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea 
pieţei faţă de oferta debitorului şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică, 
inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie, desemnare şi înlocuire a 
administratorilor şi a directorilor. 
(2)Planul de reorganizare va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată a 
creanţelor. Creanţele înscrise ca beneficiare ale unei cauze de preferinţă în tabelul 
definitiv al creanţelor pot fi purtătoare de dobânzi şi alte accesorii. 
(3)Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani, calculaţi de la data 
confirmării planului. Termenele de plată stabilite prin contracte - inclusiv de credit sau 
de leasing - pot fi menţinute prin plan, chiar dacă depăşesc perioada de 3 ani. Aceste 
termene pot fi şi prelungite, cu acordul expres al creditorilor, dacă iniţial erau mai scurte 
de 3 ani. După realizarea tuturor obligaţiilor din plan şi închiderea procedurii de 
reorganizare, aceste plăţi vor continua conform contractelor din care rezultă. 

(4)Planul de reorganizare va menţiona: 
a)categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate, în sensul prezentului titlu; 
b)tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate; 
c)dacă şi în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociaţii din 
societăţile în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită vor fi 
descărcaţi de răspundere; 
d)ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în 
comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de 
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faliment; valoarea estimativă se va calcula în baza unui raport de evaluare, întocmit de 
un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61; 
e)modalitatea de achitare a creanţelor curente. 

(5)Planul va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, cum ar fi: 
A)păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor, a conducerii activităţii sale, 
inclusiv dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea 
activităţii sale de către administratorul judiciar desemnat în condiţiile legii; 
B)obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de 
provenienţă a acestora, finanţările aprobate prin plan urmând să beneficieze de 
prioritate la restituire potrivit prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 2 sau, după caz, potrivit 
prevederilor art. 161 pct. 2; 
C)transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai 
multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmării planului; 
D)fuziunea sau divizarea debitorului, în condiţiile legii, inclusiv cu respectarea 
obligaţiilor de notificare a operaţiunilor de concentrare, potrivit legislaţiei în domeniul 
concurenţei. În cazul divizării, dispoziţiile art. 2411 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică; 
E)lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, 
libere de orice sarcini, sau darea în plată a acestora către creditorii debitorului, în contul 
creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului. Darea în plată a bunurilor 
debitorului către creditorii săi va putea fi efectuată doar cu condiţia prealabilă a 
acordului scris al acestora cu privire la această modalitate de stingere a creanţei lor; 
F)lichidarea parţială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului. 
Sumele de bani obţinute după vânzarea unor bunuri asupra cărora poartă cauze de 
preferinţă, potrivit prevederilor Codului civil, vor fi distribuite, obligatoriu, creditorilor 
titulari ai acelor cauze de preferinţă, cu respectarea dispoziţiilor art. 159 alin. (1) şi (2); 
G)modificarea sau stingerea cauzelor de preferinţă, cu acordarea obligatorie în 
beneficiul creditorului titular a unei garanţii sau protecţii echivalente, potrivit 
prevederilor art. 78 alin. (2) lit. c), până la acoperirea creanţei acestora, inclusiv 
dobânzile stabilite conform contractelor sau conform planului de reorganizare, pe baza 
unui raport de evaluare, cu parcurgerea procedurii prevăzute de art. 61; 
H)prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, a penalităţii sau a 
oricărei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale; 
I)modificarea actului constitutiv al debitorului, în condiţiile legii; 
J)emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele prevăzute 
la lit. D şi E, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi de Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. Pentru înscrierea în plan a unei emisiuni de titluri de valoare este necesar 
acordul expres, în scris, al creditorului care urmează să primească titlurile de valoare 
emise, acord ce se dă înainte de exprimarea votului asupra planului de reorganizare de 
către creditori. Prin excepţie de la prevederile art. 205 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunile prevăzute de prezenta literă sunt 
considerate operaţiuni exceptate în sensul art. 205 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
K)prin excepţie de la prevederile lit. J, planul de reorganizare nu poate prevedea 
conversia creanţelor bugetare în titluri de valoare; 

L)inserarea în actul constitutiv al debitorului - persoană juridică - sau al persoanelor 
prevăzute la lit. D şi E a unor prevederi: 
- a) de prohibire a emiterii de acţiuni fără drept de vot; 
- b) de determinare, în cazul diferitelor categorii de acţiuni ordinare, a unei distribuţii 
corespunzătoare a votului între aceste categorii; 
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- c) în cazul categoriilor de acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar faţă de alte 
categorii de acţiuni, de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor 
reprezentând categoriile de acţiuni respective în ipoteza neonorării obligaţiei de plată a 
dividendelor. 
(6)Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, planul propus de creditori sau de administratorul judiciar poate prevedea 
modificarea, fără acordul statutar al membrilor sau asociaţilor/acţionarilor debitorului, 
a actului constitutiv. 
(7)Înregistrarea menţiunii în registrul comerţului va fi solicitată de administratorul 
judiciar pe cheltuiala debitorului, pe baza hotărârii de confirmare a planului de 
reorganizare, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 133 reprezintă sediul materiei în ceea ce privește: (i) 
perspectivele de redresare, aspectele financiare și manageriale; (ii) programul de 
plată al creanțelor; (iii) regulile de tratament al creanțelor prin planul de 
reorganizare și (iv) măsurile adecvate de implementare a planului de reorganizare. 

Dispozițiile art. 133 alin. (2), care prevăd obligativitatea includerii programului 
de plăți în cadrul planului de reorganizare, trebuie corelate cu noua definiție a 
„programului de plăți”, cuprinsă în pct. 53 al art. 5, care prevede următoarele elemente 
de noutate: (i) programul de plăți este un grafic de achitare a creanțelor (concept 
economic) și (ii) eliminarea trimiterii pe care o făcea fostul pct. 22 al art. 3 din Legea 
nr. 85/2006 la ”fluxul de numerar aferent planului de reorganizare”, întrucât 
programul de plăți include creanțele anterioare deschiderii, iar nu cele curente. 

De asemenea, prevederile legale care reglementează regimul juridic al 
programului de plăți se interpretează din perspectiva dispozițiilor art. 140 alin. (3), 
care prevăd un tratament „pro rata” al sumelor provenite din activitatea curentă sau 
al celor rezultate din valorificarea activelor negrevate de cauze de preferință. Se 
instituie astfel un tratament echitabil (proporțional cu mărimea creanței) în privința 
plăților oferite creditorilor, pentru evitarea situațiilor în care, fără o justificare 
economică (de exemplu, un caracter sezonier al business-ului sau considerente 
sociale), anumite creanțe erau plătite în primul trimestru al planului, altele în ultimul. 

Dispozițiile art. 133 alin.(2) mai conțin un element de noutate, și anume 
posibilitatea calculării de dobânzi sau alte accesorii pentru creanțele beneficiind de o 
cauză de preferință. Pornind de la ipoteza supletivă a normei („pot fi”), rezultă că, per 
a contrario, astfel de creanțe nu sunt, întotdeauna și necondiționat purtătoare de 
dobânzi și alte accesorii. Aceste dispoziții se interpretează și din prisma art. 103 din 
Legea 85/2014, care stabilește regulile care configurează regimul juridic al creanțelor 
beneficiind de o cauză de preferință. Cu alte cuvinte, depinde de creditorul în discuție 
negocierea unui regim superior de îndestulare al creanței sale, adică incluzând 
accesorii, în ipoteza în care o astfel de propunere este acceptată. Însă, un astfel de 
beneficiu nu este automat conferit de lege, ci dobândit, pe cale de negociere cu 
respectivul creditor. 

Ca regulă generală, termenul de executare a planului de reorganizare a fost 
menținut la 3 ani. S-a considerat astfel că o durată de trei ani concordă cel mai bine 
cu necesitățile concrete de redresare ale unei societăți, în scopul asigurării finalității 
scopului legii133. 

                                                           
133 S.M. Miloș, S. Dumitru, A. Deli-Diaconescu, O.D. Milu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  632. 
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În cadrul contractelor ale căror termene de plată exced duratei planului de 
reorganizare (așa numitele „contracte restructurate”), se încadrează fie acele 
contracte aflate în derulare, menținute de către administratorul judiciar, fie 
contractele renegociate de către administratorul judiciar, cu acordul 
cocontractanților, în perioada de observație, astfel încât acestea să asigure 
echivalența viitoarelor prestații, precum și, după caz, contractele care beneficiază de 
o prelungire a scadenței. În toate aceste situații, programul de plăți nu include plățile 
aferente acestor contracte, întrucât, pe de o parte, acestea sunt contracte în derulare, 
care nasc creanțe curente, iar pe de altă parte, creanțele curente nu sunt incluse în 
programul de plăți. 

Prevederile alin. (4) al art. 133 cuprind conținutul planului de reorganizare. 
Dispozițiile lit. a) și lit. b) ale acestui alineat se corelează cu noua definiție a creanțelor 
defavorizate (art. 5 pct. 16), care a eliminat ultima literă a art. 3 pct. 21 lit. c) din Legea 
nr. 85/2006 („valoarea actualizată cu dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a 
României, dacă nu este stabilit altfel prin contractul privind creanţa respectivă sau 
prin legi speciale, este mai mică decât valoarea la care a fost înscrisă în tabelul 
definitiv de creanţe”) și a nuanțat situația eșalonării creanței în defavoarea 
creditorului, considerând-o defavorizată dacă și numai dacă creditorul nu-și dă 
acordul expres în acest sens. Astfel, calificarea în concret a unei creanțe ca fiind sau nu 
defavorizată, se va face în funcție de exprimarea neechivocă a acordului cu privire la 
reeșalonare și nu de votul favorabil planului de reorganizare, exprimat de către 
creditor. 

În privința descărcării de răspundere, prevederea are relevanță doar în cazul 
în care planul de reorganizare nu reuşeşte şi se trece la procedura falimentului, 
întrucât, în această ipoteză, creanțele (pasivul) descărcate prin plan sunt reversate, în 
cadrul tabelului definitiv consolidat. În cazul în care planul de reorganizare reuşeşte 
(prin ipoteză, toţi creditorii au primit, în întregime, sumele de bani prevăzute în 
programul de plăţi, iar creanțele curente au fost achitate, exceptând situația în care 
creditorii au renunțat, creanța a fost considerată nedatorată sau au fost realizate alte 
înțelegeri cu respectivii creditori), debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea 
obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan. 

Regimul juridic al despăgubirilor care urmează a fi aplicat titularilor tuturor 
categoriilor de creanță urmează a fi interpretat prin corelare și cu dispozițiile art. 139 
alin. (2) lit. a), care reprezintă ecuația reorganizare vs. faliment („niciuna dintre 
categoriile care resping planul și nicio creanță care respinge planul nu primesc mai 
puțin decât ar fi primit în cazul falimentului”). 

Un alt element de noutate îl constituie necesitatea determinării valorii estimate 
a fi obținute în reorganizare, comparativ cu distribuțiile în faliment, în baza unui 
raport de evaluare, întocmit de un evaluator desemnat conform prevederilor art. 61. 
Printre noile mențiuni pe care trebuie să le cuprindă planul de reorganizare este și 
aceea a „modalității de achitare a creanțelor curente”. Introducerea acestei prevederi 
rezidă, în primul rând, în argumente de logică și disciplină economică: dacă pentru 
creanțele anterioare, procedura reorganizării oferă – temporar și condiționat – 
protecția unei eșalonări, pentru neplata creanțelor curente o astfel de justificare nu ar 
mai putea fi susținută, în caz contrar debitorul neputând fi considerat un debitor 
viabil, existând soluția eliminării acestuia din piață. 

Creanțele curente se achită cu prioritate, chiar în cadrul programului de plăți, 
întrucât din orice sumă obținută din activitatea curentă sau din valorificarea activelor 
negrevate, plata aferentă acestor creanțe se impută cu prioritate. De asemenea, se 
prezervă sumele necesare pentru asigurarea capitalului de lucru, dacă este cazul. 
Restul sumelor rămase, care trebuie să acopere, conform graficului de plăți, creanțele 
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asumate la plată prin programul de plăți, se distribuie pro rata, adică proporțional cu 
ponderea fiecărei creanțe din totalul creanțelor existente în planul de reorganizare. 

În programul de plată al creanțelor se stabilesc termenele la care se consideră 
că pot fi plătiți creditorii (avându-se în vedere și argumentul precaut și rezonabil, în 
sensul că nu se poate cunoaște cu exactitate care sunt sumele care pot fi obținute, iar 
în cazul în care termenele stabilite nu pot fi respectate, există riscul trecerii la 
faliment), urmând a se face menţiunea că, în ipoteza în care se obţin astfel de sume 
excedentare, în trimestrul următor celui aferent obținerii, acestea se plătesc 
creditorilor, pro rata. 

Dispozițiile alineatului (5) al art. 133 stabilesc măsurile adecvate privind 
punerea în aplicare a planului de reorganizare: 

A. În cazul în care debitorul îşi păstrează numai în parte conducerea activităţii, 
este necesar ca planul de reorganizare să precizeze, în mod expres, care sunt 
activităţile care intră în sarcina sa şi care sunt activităţile care trebuie îndeplinite de 
către celelalte persoane numite să conducă o parte a activităţii debitorului. Și dreptul 
de dispoziţie asupra bunurilor poate fi păstrat de către debitor în întregime sau numai 
în anumite limite, care vor fi stabilite, de asemenea, prin planul de reorganizare. Peste 
astfel de limite stabilite, actele de dispoziţie vor putea fi încheiate numai cu acordul 
expres al administratorului judiciar sau, după caz, al creditorilor.Ca variantă 
posibilă, planul de reorganizare poate să prevadă și faptul că debitorul pierde în 
totalitate dreptul de a-și mai conduce activitatea, acesta urmând să fie asigurat de 
către persoanele numite prin plan în acest scop (de exemplu, în ipoteza în care raportul 
cauzal a atestat existența unui management defectuos). 

B. Finanţările acordate prin planul de reorganizare se plătesc conform 
documentelor din care rezultă, la scadenţa acestora. Acest text se corelează și cu 
dispozițiile art. 159 alin. (1) pct. 2, care prevăd prioritatea la distribuția aferentă 
valorificării bunurilor grevate de garanții a ”creanțelor creditorilor beneficiari ai unei 
cauze de preferință născute în timpul procedurii de insolvență”.  

Este de menționat, în primul rând, faptul că regimul juridic al superpriorității 
acestor finanţări se aplică doar în ipoteza în care acestea nu au fost restituite, iar 
debitorul a intrat în procedura falimentului. În al doilea rând, superprioritatea 
depinde, în concret, de condițiile sub care a fost instituită. Astfel, finanțările în 
reorganizare pot prevedea constituirea de garanții, situație care încadrează aceste 
finanțări în ordinea de prioritate a art. 159 alin. (1) pct. 2, sau fără garanții, situație 
care determină aplicarea dispozițiilor art. 161 pct. 2. 

C. Dispozițiile art. 133 alin.(5) lit. c) au în vedere fie ipoteza în care se 
înstrăinează anumite bunuri contra unui anumit preţ,  fie ipoteza în care aceste bunuri 
sunt aduse ca aport la capitalul social al unei societăţi deja existente sau care ia fiinţă, 
debitorul primind un anumit număr de părţi sociale/acţiuni, de pe urma cărora va 
obţine dividende sau pe care le va putea înstrăina în schimbul obținerii unei anumite 
sume de bani. În acest caz, atât cumpărătorul cât şi preţul sunt deja 
identificați/stabiliți. 

D. Potrivit dispozițiilor art. 133 alin.(5) lit. c), fuziunea se realizează în condiţiile 
Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, cu obligaţia de notificare a operaţiunilor de concentrare economică, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Există anumite aspecte care derogă de la dispoziţiile Legii nr. 31/1990, chiar 
dacă o astfel de derogare nu este prevăzută în mod expres, însă aceasta rezultă din 
incompatibilitatea anumitor norme, specifice dreptului societar, cu dispoziţiile 
speciale ale Legii 85/2014 (nu există obligativitatea aprobării fuziunii de către AGEA 
a societăților implicate; proiectul de fuziune nu este unul separat, ci este cuprins în 
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planul de reorganizare; publicitatea proiectului de fuziune se asigură prin BPI, nu 
există posibilitatea formulării opozițiilor la fuziune de către creditorii sociali)134. 

În privința divizării, s-a prevăzut în mod expres inaplicabilitatea art. 2411 alin. 
(3) din Legea nr. 31/1990, pentru evitarea situației în care, dacă un creditor nu a 
obținut realizarea creanței sale de la societatea căreia îi este repartizată creanța prin 
divizare, toate societățile participante răspund solidar, ceea ce ar fi fost contrar regulii 
descărcării de obligații prin planul de reorganizare confirmat și executat. În privința 
modalității de repartizare a activelor și pasivelor într-o astfel de divizare,  doctrina135 
a apreciat că (i) activele și pasivele ar trebui sa fie echivalente, ținând cont de valoarea 
de piața a activelor şi a creanțelor transferabile; (ii) o creanță garantată ar trebui să 
se transfere împreuna cu garanția către aceeași societate. 

E. Dispozițiile art. 133 alin. (5) lit. E) au preluat condiția expresă a „acordului 
scris al creditorului”, existentă și dispozițiile corespunzătoare din Legea nr. 85/2006 
(art. 95 lit. E, teza a doua), condiționare derivată din regimul juridic general al 
stingerii obligațiilor136. Aceeași condiționare a acordului creditorului, este prevăzută 
și la lit. J) a aceluiași alineat, unde se prevede că, pentru înscrierea în plan a unei 
emisiuni de titluri de valoare, este necesar acordul prealabil, scris, al creditorului care 
urmează să primească titlurile de valoare în locul creanței sale. Or, ubi eadem ratio 
legis, ibi eadem ius. 

F. În ceea ce privește dispozițiile art. 133 alin. (5) lit. f), în primul rând, trebuie 
subliniat principiul distribuirii imediate, introdus de acest text. Cu alte cuvinte, sumele 
provenite din valorificarea activelor grevate de cauze de preferință se distribuie 
imediat creditorului îndreptățit. Astfel, intenția de reglementare a fost în sensul 
eliminării practicilor constatate în cadrul legal anterior, practici prin care aceste sume 
erau utilizate pentru activitatea curentă a debitorului, iar ulterior planul de 
reorganizare eșua, cu consecința diminuării sau chiar a dispariției protecției bunului 
garantat. În al doilea rând, a fost eliminată norma de trimitere pe care o conținea art. 
95 alin. (6) lit. F din Legea nr.85/2006 privind aplicarea dispozițiilor de la lichidarea 
activelor. Această eliminare are drept justificare faptul că planul de reorganizare ar 
trebui să cuprindă, în concret, modalitatea de lichidare, astfel încât, odată confirmat 
prin vot, acesta să devină obligatoriu inclusiv sub acest aspect137. 

G. Dispozițiile art. 133 alin.(5) lit. G, care permit acordarea unei alte garanții 
sau oferirea unei alte protecții echivalente în cazul modificării sau a stingerii cauzelor 
de preferință, are o altă ipoteză de aplicare decât ce a lit. F de mai sus. Astfel, dacă lit. 
F se referă la ipoteza vânzării activelor garantate, lit. G se referă la stingerea cauzei 
de preferință prin altă metodă decât vânzarea (situație în care sumele se distribuie 
creditorului beneficiar, cu respectarea principiului distribuției imediate). 

În doctrină138 s-a arătat că regimul juridic al protecției echivalente trebuie să 
acopere creanța acelui creditor (inclusiv dobânzile) chiar dacă, spre exemplu, bunul 
asupra căruia purta inițial cauza respectivă de preferință se situa sub valoarea 
creanței. Înțelesul noțiunii de „protecție echivalentă” se raportează la posibilitatea 

                                                           
134 S.M. Miloș, S. Dumitru, A. Deli-Diaconescu, O.D. Milu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  623. 

135 S.M. Miloș, S. Dumitru, A. Deli-Diaconescu, O.D. Milu în Tratat practic de insolvență, , op.cit., p.  
624-625. 

136 C. Stătescu, C. Bârsan; Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ed. Hamangiu, 2008, p. 384.  

137 În caz contrar, ar fi existat o dublă aprobare în privința modalității de lichidare a activelor: pe de o 
parte, majoritatea necesară pentru aprobarea și confirmarea planului de reorganizare, pe de altă parte 
majoritatea necesară pentru aprobarea într-o adunare de creditori ulterioară. Or, faptul că majoritățile 
necesare pentru aceste aprobări erau diferite: pe categorii de creditori (pentru planul de reorganizare) 
și majoritatea creanțelor (pentru adunarea creditorilor), rezultatul votului putând fi astfel diferit. 

138 S.M. Miloș, S. Dumitru, A. Deli-Diaconescu, O.D. Milu înTratat practic de insolvență, op.cit., p.  627. 
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substitirii unei garanții cu alta. Este necesară astfel o comparație a naturii garanțiilor, 
pentru că, deși valoric garanțiile pot fi echivalente, gradul lor de lichiditate poate fi 
diferit sau durata obținerii lichidizării (valorificării) lor poate fi alta139. Judecătorul-
sindic, învestit cu o cerere de confirmare a unui plan de reorganizare care a substituit 
garanția unui creditor cu o altă garanție, considerată a fi echivalentă, va trebui să 
analizeze, ca element de legalitate al planului, dacă criteriul acestei echivalențe este, 
într-adevăr, respectat întrutotul. Ceea ce aduce nou, din această perspectivă, art. 133 
alin. (5) lit. G) din Legea 85/2014, este tocmai necesitatea realizării acestui raport de 
evaluare, care să aibă în vedere și criteriile de comparație menționate mai sus. 

H. Dispozițiile art. 133 alin. (5) lit. H permit modificarea, în general, a oricăror 
clauze contractuale prin planul de reorganizare. În ipoteza în care scadența este 
prelungită prin planul de reorganizare, o astfel de creanță este considerată 
defavorizată. Este de observat faptul că, spre deosebire de dispozițiile art. 123 alin. (5) 
din Legea 85/2014, care permit modificarea clauzelor contractuale de către 
administratorul judiciar, în perioada de observație, numai cu acordul 
cocontractantului, textul analizat creează premisele unei modificări fără un astfel de 
acord, dar sub condiția aprobării și confirmării planului de reorganizare.  

I. În ipoteza juridică de la art. 133 alin.(5) lit. I se încadrează orice modificare a 
actului constitutiv al debitorului, inclusiv posibilitatea conversiei creanței în acțiuni, 
opțiune calificată în doctrină140 ca fiind o ”preluare ostilă (”hostile take-over”).  

În doctrină141 a fost semnalată problema respectării sau nu a unui drept de 
preferință al acționarilor, în cazul în care un astfel de drept este prevăzut de actul 
constitutiv. Ținând cont de faptul că, de regulă, orice procedură de insolvență 
înseamnă transferul controlului către creditori, în doctrină s-a arătat că un astfel de 
drept de preferință ar trebui respectat doar în ipoteza în care planul de reorganizare 
este propus de către debitor. 

J. În ceea ce privește dispozițiile art. 133 alin.(5) lit. J), pentru considerente de 
ordin practic, ar trebui ca planul de reorganizare să precizeze toate detaliile emisiunii 
de titluri de valoare: care este suma cu care se majorează capitalul social, care este 
creanța care urmează a se converti în acțiuni/părți sociale, care este numărul 
acțiunilor/părților sociale nou emise și care este noua structură a 
acționarilor/asociaților. O astfel de descriere detaliată facilitează, în final, procedura 
de înregistrare a operațiunii la Registrului Comerțului.  

K. Dispozițiile art. 133 alin.(5) lit. K instituie, cu caracter general și 
nediferențiat, interdicția conversiei creanțelor bugetare în acțiuni.  

L. Dispozițiile art.133 alin.(5) lit. k reprezintă o detaliere a  cazului analizat la 
lit. I de mai sus, și anume modificarea actului constitutiv al debitorului.  
 
Jurisprudență 

Faptul că legea prevede menţionarea obligatorie, în cuprinsul planului, a 
tratamentului categoriilor de creanţe defavorizate, nu implică însă obligativitatea ca 
prin planul de reorganizare propus să se prevadă acordarea către această categorie 
                                                           
139 Transformarea garanției în bani poate genera o lipsă de echivalență la nivelul prestației 
corespondente, dată de dificultățile întâmpinate la acel moment. Un exemplu clasic îl poate reprezenta 
comparația dintre două imobile, ambele aflate în același stadiu de edificare, ambele implicând aceleași 
costuri de construcție, însă localizate în zone diferite, care, raportat la nivelul cererii și al ofertei, 
comportă în mod evident o analiză diferită. 

140 Gheorghe Piperea, op.cit, p. 642. 

141 S.M. Miloș, S. Dumitru, A. Deli-Diaconescu, O.D. Milu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 628; 
Ioan Adam, Codruț Nicolae Savu, op.cit., p. 599. 
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de creditori a vreunei despăgubiri, în ipoteza în care raportul de evaluare relevă că 
aceste categorii de creditori nu ar putea primi în caz de faliment nicio despăgubire 
.(Tribunalul București, Secția a VII-a Com, Sentința comercială nr. 6595 
din 15.12.2009, irevocabilă) 

 
Judecătorul-sindic a constatat în mod judicios că planul de reorganizare 

prevede vânzarea imobilelor ce constituie garanția creditorilor deținând creanțe 
garantate, ceea ce conduce la stingerea garanției acestora, fără însă a prevedea și 
acordarea, în beneficiul creditorului garantat, a unei garanții sau protecții 
echivalente, conform cerințelor art. 95 alin. (6) it. G coroborat cu art. 39 alin. (2) lit. c) 
din Legea nr. 85/2006. Lipsa acestei măsuri adecvate are drept consecință 
respingerea planului de reorganizare .(Curtea de Apel Cluj, Secția a II-a 
comercială, de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 7843/2012) 

Art. 134 
(1)În vederea votării planului de reorganizare se poate constitui categoria creditorilor 
indispensabili, astfel cum este aceasta definită la art. 5 pct. 23. Administratorul judiciar 
confirmă, în tot sau în parte, ori infirmă lista acestor creditori. 
(2)Lista creditorilor indispensabili, menţionaţi la alin. (1), este depusă de către debitor 
împreună cu celelalte documente prevăzute la art. 67 alin. (1), listă ce se anexează, 
menţionându-se şi creanţele acestora, la raportul întocmit de administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar, potrivit art. 97. Nedepunerea acestei liste conduce la 
decăderea debitorului din dreptul de a propune, în vederea votării planului de 
reorganizare, categoria creditorilor indispensabili. 
 
Comentariu 

Creditorii indispensabili sunt definiți la art. 5 pct. 23 din Legea 85/2014, astfel: 
”creditorii chirografari care furnizează servicii, materii prime, materiale sau utilităţi 
fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi care nu pot fi înlocuiţi de 
niciun alt furnizor care oferă servicii, materii prime, materiale sau utilităţi de acelaşi 
fel, în aceleaşi condiţii financiare”. 

Textul normativ introduce un nou criteriu de raportare privind încadrarea unor 
creditori în această categorie, și anume ”aceleași condiții financiare”. În vederea 
aplicării corecte a acestui criteriu, persoanele îndreptățite, interesate în formularea 
planului și crearea acestei categorii, vor solicita şi alte oferte de la furnizori similari, 
pentru a se putea  analiza dacă oferta creditorului indispensabil este, într-adevăr, cea 
mai bună. În doctrină142 s-a considerat că data de raportare ar trebui să fie aceea la 
care lista se confirmă de către administratorul judiciar şi nu ulterior, când, fie pot fi 
obținute oferte „pro causa”,  fie condiţiile pot fi mai bune, având în vedere că în anumite 
cazuri (spre exemplu, materii prime) preţurile fluctuează foarte mult. De asemenea, în 
același context, referința ar trebui făcută nu doar la prețul cel mai mic, ci și la condițiile 
concrete de plată. 

Potrivit dispozițiilor art. 134 alin.(2), lista a furnizorilor indispensabili se 
depune de debitor, odată cu actele aferente cererii introductive, urmând ca ulterior, să 
fie menționate în listă și creanțele acestora, fiind anexată la raportul de 40 de zile. 
Sancțiunea nedepunerii listei creditorilor indispensabili de debitor este decăderea din 
dreptul de a forma o astfel de categorie.  

Planurile depuse de creditori/administratorul judiciar nu pot conţine o astfel de 
categorie de creditori indispensabili decât în cazul în care o astfel de listă a fost 
propusă de către debitor, dar acesta nu mai propune un plan sau, deși propune, mai 

                                                           
142S.M. Miloș, S. Dumitru, A. Deli-Diaconescu, O.D. Milu în Tratat practic de insolvență,  op.cit., p. 639. 
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există şi un alt plan al creditorilor sau al administratorului judiciar care preia această 
categorie. 

Administratorul judiciar poate să confirme, în tot sau în parte, această listă ori 
o poate infirma143. Această măsură a administratorului judiciar (de a 
confirma/infirma) este cuprinsă într-un raport de activitate care poate fi contestat, în 
condiţiile legii. 

 
Jurisprudență 
 

Noţiunea de creditori indispensabili prevăzută de art. 96 alin. (1) nu se confundă 
cu cea de furnizori faţă de care debitoarea are calitatea de consumator captiv, 
prevăzută de art. 38 din Legea nr. 85/2006, încadrarea creditorilor în această 
categorie se analizează în concret, în funcţie de planul de reorganizare şi de 
particularităţile fiecărei proceduri. Cu alte cuvinte, cele două calificări juridice, deși 
distincte, pot fi conturate într-o singură categorie de creditori, printr-o analiză 
concretă, de la caz la caz.  

Instanţa de fond a sesizat corect voinţa legiuitorului din textul art. 96 alin. (1), 
fiind cert că furnizorii indispensabili sunt persoane care implementează şi urmăresc o 
politică comercială proprie, care este indispensabilă debitorului iar nu persoane care 
sunt interpuşi ai debitoarei, care implementează politica debitorului faţă de creditorii 
pe care i-a adus în stadiul de păgubiţi prin incapacitatea de a face faţă datoriilor 
asumate. (Curtea de Apel Brașov, Decizia 1533/R/ 16.11. 2011) 

 
Nedepunerea listei creditorilor indispensabili, odată cu celelalte documente 

prevăzute de art. 28, precum și lipsa unei referințe la aceștia în cadrul planului de 
reorganizare propus nu îndreptățește debitoarea la invocarea acestei categorii, abia 
în adunarea creditorilor menită a vota planul de reorganizare. (Curtea de Apel 
București, Secția a VI-a Civilă, Decizia civilă nr. 1359/12.06.2014) 

 
Art. 135 

Nu se consideră modificare a creanţei sau a condiţiilor de realizare a acesteia situaţia în 
care planul propus prevede revenirea la condiţiile de realizare a creanţei anterioare 
survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condiţiilor respective, cum ar fi 
neplata uneia sau mai multor rate scadente ale unui împrumut, la termenele şi în 
condiţiile stipulate în contract, care conduce la accelerarea plăţii întregului rest al 
împrumutului. 
 
Comentariu 

Dacă inițial raportul obligaţional dintre părţi prevedea anumite termene și 
condiții care au fost ulterior agravate prin aplicarea clauzelor contractului, în ipoteza 
în care planul de reorganizare prevede revenirea la termenele şi condițiile inițiale, 
creanța creditorului nu va fi considerată defavorizată. 

Exemplificarea acestei situații este dată de un credit bancar care a fost declarat 
exigibil anticipat ca urmare a neîndeplinirii uneia dintre condițiile contractuale, deci 
a cărui scadență a fost accelerată față de graficul de plăți inițial, tocmai datorită culpei 
împrumutatului. În aceste condiţii, chiar dacă creditul este scadent integral ca urmare 
a incidenței clauzei privind exigibilitatea anticipată a acestuia, dacă prin planul de 
reorganizare se prevede restituirea întregii sume conform termenelor și condiţiilor 

                                                           
143 Conform dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, noţiunea specifică era aceea de 
”confirmare”, ceea ce nu însemna că administratorul judiciar era obligat să confime o astfel de listă, 
având întreaga competență de a și infirma.  
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prevăzute inițial în contractul de credit, o astfel de creanţă nu poate fi considerată 
defavorizată.  

Dimpotrivă, dacă vorbim despre un împrumut acordat debitorului printr-un 
contract de credit care, la data deschiderii procedurii insolvenței era deja scadent, 
fiind ajuns la maturitate, fără a fi operat accelerarea anticipată a exigibilității 
acestuia, eșalonarea plății acestui împrumut prin planul de reorganizare propus 
reprezintă deja o defavorizare a creanței creditorului.  

Tocmai de aceea, noua definiție a categoriei de creanțe defavorizate, în 
accepțiunea art. 5 pct. 16 din Legea 85/2014, elimină ultima literă a art. 3 pct. 21 lit. c) 
din Legea nr. 85/2006 („valoarea actualizată cu dobânda de referinţă a Băncii 
Naţionale a României, dacă nu este stabilit altfel prin contractul privind creanţa 
respectivă sau prin legi speciale, este mai mică decât valoarea la care a fost înscrisă în 
tabelul definitiv de creanţe”) și nuanțează situația eșalonării creanței în defavoarea 
creditorului, considerând-o defavorizată dacă creditorul nu-și dă acordul expres în 
acest sens. 
 

Art. 136 
Câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa tribunalului şi la registrul în care 
este înregistrat debitorul şi va fi transmisă debitorului, prin administratorul special, 
administratorului judiciar şi comitetului creditorilor. 
 
Comentariu 
 

Depunerea și comunicarea planului de reorganizare către administratorul 
special, administratorul judiciar și comitetul creditorilor se face pentru respectarea 
principiilor de publicitate și transparență a procedurii. dispozițiile art. 136 elimină 
parțial prevederile alin. (4) al art. 98 din Legea nr. 85/2006, conform cărora 
judecătorul-sindic putea să fixeze un termen maxim pentru depunerea unui plan de 
reorganizare, în ipoteza existenței mai multor intenții în acest sens.  

Justificarea rezidă în faptul că Legea 85/2014 prevede un moment unic de la 
care curge termenul pentru depunerea planului de reorganizare, iar necesitatea 
exprimării anterioare a intenției nu mai este necesară nici pentru administratorul 
judiciar și nici pentru creditori. 
 

Art. 137 
(1)Administratorul judiciar va publica în termen de 5 zile de la depunerea planului un 
anunţ referitor la acesta în BPI, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota 
cu privire la plan în adunarea creditorilor, precum şi a faptului că este permisă votarea 
prin corespondenţă. 
(2)Şedinţa adunării creditorilor în care se va exprima votul asupra planului de 
reorganizare se va ţine în termen de 20-30 de zile de la publicarea anunţului. Planul de 
reorganizare, inclusiv anexele, se va transmite persoanelor prevăzute la art. 136 în 
format electronic, scanat, prin grija administratorului judiciar, prin e-mail sau prin 
postare pe site-ul acestuia. 
(3)Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la 
administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub 
sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
(4)Din momentul publicării, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de 
plan şi de data de exprimare a votului. În toate cazurile, debitorul va asigura posibilitatea 
consultării planului la sediul său, pe cheltuiala solicitantului. 
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Comentariu 
 

Dispozițiile alin. (1) al art.137 se referă la publicarea unui ”anunț” privind 
depunerea planului de reorganizare, iar nu la publicarea în întregime a planului de 
reorganizare în BPI. Acest anunț este similar unui convocator, care trebuie să aducă 
la cunoștința creditorilor faptul depunerii unui plan de reorganizare. În BPI nu se 
publică întregul plan de reorganizare, întrucât acesta poate conține informații de 
“business” esențiale, a căror cunoaștere de către alte persoane decât participanții 
direcți în procedură poate fi prejudiciabilă pentru debitor sau creditorii săi. 

Prin instituirea termenului de 20 - 30 de zile, calculat de la data publicării 
anunțului, în care trebuie ținută ședința adunării creditorilor care va vota în privința 
planului de reorganizare, s-a realizat o derogare de la termenul general de convocare 
a adunării creditorilor, de 5 zile, menționat de art. 48 alin. (1) din Legea 85/2014. 
Rațiunea acestui termen mai lung derivă din necesitatea acordării unei perioade 
suficiente de timp creditorilor interesați, pentru studierea și analiza planului de 
reorganizare, în scopul acordării unui vot informat. 

Dispozițiile alin. (2) al art. 137 stabilesc persoanele către care trebuie comunicat 
planul de reorganizare, acestea fiind administratorul special, administratorul judiciar 
și comitetul creditorilor. Modalitatea de comunicare este cea electronică, adică fie pe 
e-mail, scanat, fie prin postare pe site-ul administratorului judiciar. În orice caz, odată 
publicat în BPI anunțul privind depunerea planului de reorganizare, creditorii trebuie 
să aibă un rol activ în obținerea informațiilor privind conținutul acestui plan. 

Pentru a stabiliza situația titularilor dreptului la vot și pentru a nu exista riscul 
de vot multiplu, creditorii care dețin titluri de valoare la purtător (bilete la ordin, 
cambii, cec-uri) trebuie să  depună originalele la administratorul judiciar cu cel puțin 
5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancțiunea decăderii din 
dreptul de a vota. A fost eliminată referința pe care alin. (3) al art. 99 din Legea nr. 
85/2006 o făcea la ”acționarii cu titluri de valoare”, întrucât acționarii nu votează 
planul de reorganizare. 

 
Jurisprudență 
 

Din acest anunț rezultă că planul putea fi consultat de orice persoană interesată 
și la sediul debitorului, iarnformații suplimentare puteau fi obținute de la 
administratorul judiciar, astfel încât, chiar în situația în care, așa cum se pretinde în 
recurs, recurenta nu ar fi primit prin e-mail comunicarea planului de reorganizare, ar 
fi avut posibilitatea consultării acestuia în modalitățile specificate în anunț. (Curtea 
de Apel Pitești, Secția a II-a Civilă, Decizia nr. 2433/2.11.2011) 

 
Art. 138 

(1)La începutul şedinţei de vot, administratorul judiciar va informa creditorii prezenţi 
despre voturile valabile primite în scris. 
(2)Fiecare creanţă beneficiază de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercită în 
categoria de creanţe din care face parte creanţa respectivă. 

(3)Următoarele creanţe se constituie în categorii distincte, care votează separat: 
a)creanţele care beneficiază de drepturi de preferinţă; 
b)creanţele salariale; 
c)creanţele bugetare; 
d)creanţele creditorilor indispensabili; 
e)celelalte creanţe chirografare. 
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(4)Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă 
planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanţelor din acea categorie. 
(5)Creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi sau se află sub control 
comun cu debitorul pot vota cu privire la planul de reorganizare, sub condiţia ca 
programul de plăţi să nu le ofere nicio sumă sau să le ofere mai puţin decât ar primi în 
cazul falimentului şi ca orice astfel de plăţi să le fie acordate potrivit ordinii de prioritate 
a creanţelor subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10 lit. a). 
(6)Dacă au fost propuse mai multe planuri de reorganizare, atunci votarea acestora se 
va face în aceeaşi şedinţă a adunării creditorilor, în ordinea decisă prin votul creditorilor. 
 
Comentariu 
 

Există cinci categorii de creanțe care, fiecare, beneficiază de un vot în totalul 
categoriilor formate: creanţele care beneficiază de drepturi de preferinţă; creanţele 
salariale; creanţele bugetare; creanţele creditorilor indispensabili și celelalte creanţe 
chirografare. În categoria ”celorlalte creanțe chirografare” intră și creanțele 
controlate de debitor, al căror regim juridic în materia votului planului de 
reorganizare este cuprins de alin. (5) al art. 138. 

În doctrină144 s-a arătat că ”un creditor poate avea unul sau mai multe drepturi 
de vot, deoarece fiecare creanță beneficiază de un drept de vot, pe care titularul 
acestuia îl exercită în categoria de creanțe din care face parte creanța respectivă.” 
Majoritatea absolută a votului, care se cere pentru considerarea ca acceptantă a unei 
categorii, se formează prin aplicarea procentului de peste 50% din valoarea creanțelor 
din acea categorie, astfel cum creanțele rezultă din tabelul definitiv. Nu este posibilă 
modificarea prin rectificări a tabelului definitiv în preajma votării planului de 
reorganizare, pentru că astfel se poate ajunge la schimbarea ponderii decizionale a 
creditorilor fără respectarea principiilor de previzibilitate și transparență care 
guvernează procedura. 

În ceea ce privește valoarea juridică a tăcerii, adică a neexprimării unui vot în 
privința planului de reorganizare, numai o manifestare expresă, în sensul unui vot 
pozitiv, poate să valoreze vot. Singura excepție de la această regulă o constituie votul 
prezumat, aplicabil creanțelor care se vor achita în termen de 30 de zile de la 
confirmarea planului sau în conformitate cu contractele de credit sau de leasing din 
care rezultă. În cazul acestora, votul negativ sau chiar lipsa unui vot este considerată 
acceptare, ca efect al fixării termenului de 30 de zile pentru plată sau, în cazul 
contractelor de credit sau de leasing în derulare, prin respectarea termenelor deja 
asumate. În același sens, în doctrină145 s-a arătat că ”nu vor vota și vor fi socotiți că 
au acceptat planul (indiferent că au fost prezenți sau nu în ședință) anumiți creditori, 
conform art. 100 alin. (1) lit. D – creditorii deținători ai acelor creanțe (nedefavorizate) 
care vor fi plătite integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului sau în 
conformitate cu contractele de credit sau de leasing din care rezultă. 

De asemenea, în privința votului condiționat, devin aplicabile, ratio legis, 
prevederile art. 49 alin. (1), care stabilesc că votul condiţionat este considerat vot 
negativ. 

Legea nr. 85/2006 nu reglementa ce anume se întâmplă în cazul în care 
creditorii controlați de către debitor nu încasează o sumă mai redusă în reorganizare 
decât ar încasa în faliment, ci chiar la fel. De asemenea, nu exista o protecție a celorlalți 
creditori în regimul încasării, față de creditorii controlați de către debitor, sub aspectul 

                                                           
144 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., p. 393 

145 Nicoleta Țăndăreanu, Insolvența în reglementarea Legii nr. 85/2006, Comentarii, doctrină, 
jurisprudență, p. 321 
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momentului la care aceștia din urmă ar fi trebuit să se bucure de încasări în privința 
creanțelor deținute. 

Potrivit art. 138 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, pentru a putea vota planul de 
reorganizare, creditorii afiliați, care controlează sau se află sub control comun cu 
debitorul, trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative: să nu primească 
nicio suma de bani prin programul de plăți (adică sunt defavorizați spre zero) sau să 
primeasca mai puțin decat ar primi în cazul falimentului și orice astfel de plăți să le fie 
acordate potrivit ordinii de prioritate a creanțelor subordonate prevazute la art. 161 
pct. 10 lit. a). Cu alte cuvinte, acești creditori vor încasa sumele de bani prevăzute 
numai dupa ce toți ceilalti creditori își vor fi încasat, la rândul lor, sumele de bani 
prevazute a li se plăti conform programului de plati. Această prevedere a fost 
introdusă pentru a se evita situația în care, deși primeau teoretic aceeași sumă cu 
ceilalți creditori chirografari, creditorii controlați de către debitor o primeau mai 
rapid (de exemplu, în primul an al planului de reorganizare). Exista și situația în care, 
după ce creditorii afiliați încasau sumele de bani cuvenite, iar ceilalați creditori din 
categorie ar fi trebuit, la rândul lor, să încaseze suma de bani cuvenită, debitorul intra 
în procedură de faliment. 

Dispozițiile alin. (6) al art. 138 reglementează situația în care sunt propuse mai 
multe planuri de reorganizare, iar acestea trebuie votate în ordinea decisă prin votul 
creditorilor. Cu alte cuvinte, creditorii decid inclusiv care dintre planuri va fi supus 
mai întâi aprobării. Doctrina a arătat că, nefiind specificat ce se întamplă în cazul în 
care primul plan este votat de catre creditori, atunci și celelalate planuri se vor supune 
votului146.  

Similar votului în adunarea creditorilor, atunci cand sunt votate mai multe 
planuri de catre creditori, judecatorul-sindic va pune prima data, în discutia părților, 
primul pan de reorganizare. Dacă acel plan este confirmat de către judecatorul-sindic, 
atunci devin incidente dispozitiile art. 139 alin. (4), potrivit cărora o confirmare a unui 
plan de reorganizare impiedica confirmarea oricarui alt plan. 

Jurisprudență 

Procedura insolvenței este una extrem de formalizată, în care pașii de urmat 
sunt strict reglementați. Din această perspectivă, Curtea reaminteste ca Legea nr. 
85/2006 stabileste exclusiv 4 tabele de creanțe: cel preliminar, cel definitiv, cel 
suplimentar și cel consolidat, fără a vorbi despre vreun tabel rectificat. Dacă s-ar 
accepta argumentul recurenților că o eroare la tabel poate fi rectificată de 
administratorul judiciar însuși (fie acesta inițial sau succesorul lui), atunci ar fi 
sustenabilă, de exemplu, și pretenția unui creditor care a pierdut termenul pentru 
înscrierea la masa credală de a fi introdus în procedură în orice moment. Deci nu se 
poate retine ca acest text acorda posibilitatea administratorului judiciar sa inoveze 
prin emiterea unui tabel preliminar rectificat. Iar verificarea creanțelor se face o 
singura data, și se verifica doar creanțele în sine (și nu se face verificarea ”verificarii 
de creanțe” facuta de administratorul judiciar anterior). În caz contrar, se poate 
ajunge la situația absurdă în care, din când în când, practicianul în insolvență re-
verifică toate creanțele și mai publică un nou tabel re-rectificat (Curtea de Apel 
Galați, Secția a II-a Civilă, Decizia nr. 760/02.12.2013) 

 
În mod greșit tribunalul a apreciat că, în lipsa exprimării votului de către 

creditorul bugetar, ”tăcerea” acestuia trebuie considerată în sensul unui vot pozitiv 
pentru planul de reorganizare. Prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 nu 
constituie, în sine, prin conținutul lor, un argument real în sensul susținut de tribunal, 

                                                           
146 S.M. Miloș, S. Dumitru, A. Deli-Diaconescu, O.D. Milu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  638. 
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neimplicând nicio referire care să fie interpretată în sensul că tăcerea creditorului ar 
însemna un vot pozitiv asupra planului. În cadrul Legii 85/2006, dispozițiile art. 99 
reglementează în mod special exprimarea votului asupra planului, în cadrul adunării 
creditorilor convocată în acest scop, iar această reglementare derogă de la 
reglementarea cu caracter general a adunărilor creditorilor prevăzută de art. 13 – 15 
din aceeași lege, fiind necesar să fie aplicată în mod prioritar. Astfel, prin art. 100 alin. 
(2) se prevede expres nu numai că fiecare creanță beneficiază de un vot, dar și că 
titularul acestuia ”exercită” votul respectiv, ceea ce înseamnă o manifestare expresă 
de voință, și că pentru aprecierea măsurii în care se constituie sau nu majoritatea 
prevăzută de art. 100 alin. (4) se impun a fi avute în vedere voturile exercitate (direct 
în adunarea creditorilor sau prin corespondență), iar ”tăcerea” în privința votului nu 
se încadrează, ca manifestare, în vreun demers de exercitare reală a votului. (Curtea 
de Apel București, Secția a VI-a Civilă, Decizia nr. 1359/12.06.2014) 

 
Judecătorul-sindic a constatat că în cauză nu sunt întrunite condițiile art. 101 

alin. (1) pct. B din Legea nr. 85/2006. În acest sens, creditoarea deținând un procent 
de 74,05% din masa credală, a aprobat planul de reorganizare cu condiția că „toate 
obligațiile fiscale născute în perioada de reorganizare ce nu au fost cuprinse în 
programul de plăți, vor fi achitate cu prioritate, la termenele stabilite de lege";. 
Concluzia administratorului judiciar consemnată în procesul verbal al adunării 
creditorilor debitoarei din (...), este că planul de reorganizare propus a fost aprobat 
prin votul legal exprimat de către creditorii reprezentând 100% din masa credală, cu 
condiția impusă de creditoare, respectiv aceea că „toate obligațiile fiscale născute în 
perioada de reorganizare ce nu au fost cuprinse în programul de plăți, vor fi achitate 
cu prioritate, la termenele stabilite de lege". Judecătorul sindic a constatat că votul 
creditorului majoritar nu a fost de aprobare a planului, ci de exprimare a unei rezerve 
față de cuprinsul planului de reorganizare propus de administratorul judiciar, 
exprimarea unui vot condiționat echivalând cu exprimarea unui vot negativ, întrucât 
ceea ce se supune votului creditorilor este planul de reorganizare propus în condițiile 
art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2006, depus la dosarul cauzei și înregistrat la 
Registrul Comerțului, și cu privire la depunerea căruia a fost publicat un anunț în BPI, 
iar nu o formă a acestuia modificată conform doleanțelor unuia dintre creditori. 

Amendamentul" creditorului la planul de reorganizare al debitoarei nu poate fi 
interpretat de nicio manieră ca fiind un vot sub rezervă, cu atât mai puțin un vot 
negativ, în condițiile în care solicitarea sa, ca obligațiile fiscale născute pe perioada 
derulării planului de reorganizare să fie achitate cu prioritate, la scadența prevăzută 
de lege, nu reprezintă altceva decât o reluare a prevederilor art.64 alin. (6) din Legea 
nr.85/2006. Astfel, conform art.64 alin. (6) din Legea nr.85/2006 "Creanțele născute 
după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura 
reorganizării judiciare, vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind 
necesară inscrierea la masa credală. (Curtea de Apel Cluj, Secția a II-a Civilă, 
de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1676/2012) 

 
În ceea ce privește critica privind greșita excludere de la vot a creditorului afiliat, 
dispozițiile art. 100 alin. (5) din Legea 85/2006 au fost formulate și trebuie 
interpretate în sensul că creditorii vizați nu pot vota în general (prin restricționarea 
votului lor legiuitorul urmând să înlăture posibilitatea acestora de a influența 
creditorii chirografari, din motive evidente care nu necesită detaliere), cu excepția 
cazului în care planul le acordă mai puțin decât ar primi în cazul falimentului. Textul 
de lege prevede expres deci numai excepția, lăsând implicită regula. Or, excepția, 
formulată expres, este și de strictă interpretare, privind doar ipoteza în care planul 
acordă creditorului respectiv mai puțin decât ar primi în faliment, efectiv. Ipoteza în 
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care creditorul primește o valoare egală cu zero, ca și în cazul falimentului, excede 
obiectului excepției și, privită matematic, este o ipoteză nulă care nici nu poate fi luată 
în considerare. Oricum, textul de lege are în vedere doar ”mai puțin”, iar nu ”și egal”. 
(Curtea de Apel București, Secția a VI-a Civilă, Decizia nr. 
1359/12.06.2014) 
 

Judecătorul-sindic a apreciat că au acceptat planul de reorganizare categoria 
creanțelor salariale și categoria creanțelor bugetare, iar categoria creanțelor 
garantate și cea a creanțelor chirografare nu au acceptat planul. Însă prin acest vot 
nu sunt îndeplinite condițiile impuse de art. 101 alin. (1) lit. A din Legea nr. 85/2006, 
deoarece, pentru a fi confirmat planul de reorganizare, era nevoie de votul a jumătate 
plus una din categoriile de creanțe menționate în programul de plăți și menționate de 
art. 100 alin. (3) din lege, respectiv în cazul de față era nevoie de votul favorabil a trei 
categorii de creanțe. În aceste condiții, judecătorul-sindic a reținut că administratorul 
judiciar a apreciat în mod legal și temeinic faptul că planul de reorganizare nu a fost 
votat conform legii, chiar dacă aprecierea în legătură cu votul exprimat de două dintre 
categoriile de creanțe a fost făcută cu încălcarea dispozițiilor legale. (Curtea de apel 
Cluj, Decizia nr. 530/07.02.2011) 

 
Între creditorul X , în calitate de cedent, și Dl. Y, în calitate de cesionar, a 

intervenit contractul de cesiune de creanță având ca obiect cesiunea de creanță având 
ca obiect creanța subordonată împotriva debitoarei. În conformitate cu dispozițiile 
principiului nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet, creditorul 
cedent nu putea ceda cesionarului o creanță având altă natură decât cea de creanță 
subordonată, reglementată de dispozițiile art. 123 pct. 9 și art. 100 alin. (5) din Legea 
nr. 85/2006. Cum prin planul propus, creanța subordonată s-ar plăti în proporție de 
41,05%, iar în caz de faliment aceasta ar rămâne neplătită integral, se poate constata 
că în mod corect judecătorul sindic a statuat că acest creditor nu putea vota cu creanța 
subordonată în categoria creditorilor chirografari, astfel că se poate susține că 
această categorie nu a votat planul de reorganizare propus de debitoare. (Curtea de 
Apel Cluj, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, Decizia 
nr. 3768/17.10.2011) 

Art. 139 
(1)Judecătorul-sindic fixează termenul pentru confirmarea planului în cel mult 15 zile 

de la depunerea la tribunal de către administratorul judiciar a procesului-verbal al 
adunării creditorilor prin care acesta a fost aprobat. Judecătorul-sindic poate să ceară 
unui specialist să îşi exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului, 
înainte de confirmarea lui. Planul este confirmat în următoarele condiţii: 
A.în cazul în care sunt 5 categorii, planul se consideră acceptat dacă cel puţin 3 dintre 
categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi, dintre cele prevăzute la art. 138 
alin. (3), acceptă planul cu condiţia ca minimum una dintre categoriile defavorizate să 
accepte planul şi ca cel puţin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul; 
B.în cazul în care sunt trei categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care cel 
puţin două categorii votează planul, cu condiţia ca una dintre categoriile defavorizate să 
accepte planul şi ca cel puţin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul; 
C.în cazul în care sunt două sau patru categorii, planul se consideră acceptat în cazul în 
care dacă este votat de cel puţin jumătate din numărul de categorii, cu condiţia ca una 
dintre categoriile defavorizate să accepte planul şi ca cel puţin 30% din totalul valoric al 
masei credale să accepte planul; 
D.fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul va fi supusă unui 
tratament corect şi echitabil prin plan; 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
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E.vor fi considerate creanţe nedefavorizate şi vor fi considerate că au acceptat planul 
creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori 
în conformitate cu contractele de credit sau de leasing din care rezultă; 
F.planul respectă, din punct de vedere al legalităţii şi viabilităţii, prevederile art. 133. 

(2)Tratament corect şi echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 
a)niciuna dintre categoriile care resping planul şi nicio creanţă care respinge planul nu 
primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului; 
b)nicio categorie sau nicio creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât 
valoarea totală a creanţei sale; 
c)în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanţe cu 
rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ierarhia 
prevăzută la art. 138 alin. (3), nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului; 
d)planul prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă în cadrul unei categorii 
distincte, cu excepţia rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferinţă, 
precum şi în cazul în care deţinătorul unei creanţe consimte la un tratament mai puţin 
favorabil pentru creanţa sa. 
(3)Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. 
(4)Confirmarea unui plan de reorganizare împiedică confirmarea oricărui alt plan. 
(5)Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face 
oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăşi o durată totală 
maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea iniţială. Modificarea poate fi 
propusă de către oricare dintre cei care au vocaţia de a propune un plan, indiferent dacă 
au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu 
creanţele rămase în sold, la data votului, în aceleaşi condiţii ca şi la votarea planului de 
reorganizare. Modificarea planului va trebui să fie confirmată de judecătorul-sindic. 
 
Comentariu 
 

În privința condițiilor preliminare de confirmare a planului de reorganizare, 
alin. (1) al art. 139 aduce două modificări: (a) termenul de 15 zile pentru confirmarea 
de către judecătorul-sindic devine termen maximal; (b) opinia practicianului în 
privința posibilității de realizare a planului devine opinia unui specialist. 

În privința primei modificări, stabilirea caracterului maximal (și nu de 
recomandare) al acestui termen , doctrina147 a statuat în sensul că acest caracter este 
corelat cu termenul maximal de 1 an pentru perioada de observație.  

În ceea ce privește desemnarea unui specialist în analiza viabilității planului de 
reorganizare, s-a avut în vedere faptul că rolul pe care îl deține acesta în etapa 
confirmării planului este unul complex, fiind încurajată astfel formarea unei categorii 
de profesioniști care să dețină competențe specializate în acest domeniu. 

În privința condițiilor de fond ale confirmării, Legea nr. 85/2014 a îmbrățișat 
teza asigurării unui dublaj între majoritatea categoriilor și un procent al masei credale 
de 30%.  În practică s-a demonstrat tendința mult prea permisivă de vot a planului de 
reorganizare, raportat la procentul efectiv al creanțelor votante din totalul masei 
credale, ceea ce putea conduce la situația inexistenței unei voințe reale a creditorilor 
semnificativi în susținerea unei reorganizări. Tocmai de aceea a devenit necesară 
dublarea criteriului majorității categoriilor cu cel al deținerii unui procent de 30% din 
totalul masei credale. Acest procent a fost considerat ca fiind suficient pentru a crea 
un echilibru just între (i) atingerea necesarului de ”prag semnificativ” din totalul masei 

                                                           
147 Simona Maria Miloș și Andreea Deli Diaconescu, op. cit.,  pag. XXXVII 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM


212 
 

credale și (ii) evitarea îngreunării excesive a votării unui plan de reorganizare, prin 
introducerea unui procent prea ridicat. 

În cazul în care există 5 categorii de creanțe, este necesar ca cel puțin 3 să voteze 
planul, iar dacă exista 3 categorii de creanțe, este necesar ca cel puțin două categorii 
să voteze planul. În caz de paritate a categoriilor, a fost eliminată condiția ca acea sau 
acele categorii votante să întrunească majoritatea, prin valoare, din totalul 
creanțelor, astfel încât, dacă există 2 sau 4 categorii, este necesar ca cel puțin jumătate 
din numărul de categorii să voteze planul (deci o categorie, respectiv 2 categorii). 
Rezultatul este unul semnificativ schimbat, în sensul că, dacă sunt doar două categorii 
de creanțe, dintre care una deține un procent de 31%, iar cealaltă de 69% din totalul 
masei credale, votul pozitiv al oricăreia dintre acestea poate conduce la aprobarea 
planului de reorganizare.  

Referitor la analiza viabilității planului de reorganizare, pe care o face 
judecătorul- sindic, ”noua reglementare în materia insolvenței lărgește sfera 
verificărilor care pot fi efectuate de judecătorul-sindic, cu verificări privind 
viabilitatea planului, sens în care se prevede posibilitatea acestuia de a consulta 
specialiști în restructurare și reorganizare cu privire la posibilitatea de realizare a 
planului, înainte de confirmarea lui”148.  Întrucât aspectele care țin de viabilitatea 
planului de reorganizare țin de oportunitate, rentabilitate și alte aspecte economice, 
este posibil ca rolul specialistului, care poate fi nominalizat pentru prezentarea unei 
opinii în acest domeniu, să crească, atât ca importanță, cât și ca frecvență în practică. 

În privința tratamentului corect și echitabil, Legea nr. 85/2014 a nuanțat ultima 
dintre cele patru reguli de bază, și anume stabilirea aceluiași tratament pentru fiecare 
creanță din cadrul unei categorii distincte, în sensul că a adăugat, în afara 
consimțământului creditorului în acceptarea unui tratament mai defavorabil, și 
existența ”rangului diferit al creanțelor beneficiind de cauze de preferință”. 
Justificarea regulii privind tratamentul corect și echitabil al creanțelor prin plan 
derivă din caracterul egalitar al creditorilor în cadrul aceleiași categorii. Cu toate 
acestea, și în cadrul categoriei, în sine, pot exista diferențieri, rezultate din rangul 
cauzelor de preferință. Astfel, dacă în categoria creditorilor garantați (beneficiind de 
cauze de preferință) există, pentru același bun, un creditor ipotecar de prim rang, 
precum și un creditor ipotecar de rang doi, procentul de îndestulare în categorie se 
împarte nu pro rata, ci pari passu, în sensul că beneficiarul unei ipoteci de rang 
subsecvent se îndestulează numai în măsura îndestulării integrale a creditorului cu 
rang prioritar. 

A fost eliminat termenul de 18 luni prevăzut de dispozițiile art. 95 alin. (4) din 
Legea nr. 85/2006, în care, la recomandarea administratorului judiciar, se putea 
solicita prelungirea termenului planului de reorganizare. În doctrină149 s-a considerat 
că nu există nicio certitudine sau previziune rezonabilă în privința apariției cauzei care 
necesită prelungirea duratei de executare a planului în interiorul acestui termen de 18 
luni.  

De asemenea, s-a renunțat și la procedura de vot în privința prelungirii duratei 
planului cu 2/3 din creanțele aflate în sold. Prelungirea fiind considerată o formă de 
modificare a planului, aceasta poate fi solicitată de către oricare dintre persoanele 
care dețin vocația de a propune un plan de reorganizare, iar procedura de aprobare a 

                                                           
148 Minuta întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secțiilor 
specializate din cadrul curților de apel și ai tribunalelor specializate de la Târgu Mureș (22 mai 2014), p. 
14;  
http://www.inmlex.ro/fisiere/d_599/Minuta%20intalnire%20%20practica%20neunitara%20in%20
materia%20litigiilor%20cu%20profesionisti%20si%20insolventa,%20Tg%20Mures,%2022%20mai%
202014.pdf 

149 S.M. Miloș, Ș. Dumitru, A. Deli-Diaconescu, O.D. Milu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  632. 
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prelungirii planului este aceea a votării de către adunarea creditorilor, care se face 
însă cu creanțele rămase, în aceleași condiții ca și la votarea planului de reorganizare, 
fiind necesară inclusiv confirmarea judecătorului-sindic. În ceea ce privește momentul 
la care se poate solicita o modificare a planului de reorganizare, acesta este situat 
ulterior momentului confirmării. În doctrină150 s-a arătat că ”sunt posibile mai multe 
modificări ale planului în ceea ce privește durata lui, fără a se putea depăși cumulat 4 
ani de la confirmarea inițială. Modificarea poate fi propusă nu numai de propunătorul 
planului, ci de oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă 
planul inițial aparține celui ce solicită modificarea sau nu.” 

De asemenea, trebuie respectată și procedura de publicitate în privința 
modificării planului, fiind necesar să fie respectate principiile transparenței și 
previzibilității în procedură sau cel privind exercitarea de către creditori a unui vot 
informat și util. În doctrină151, s-a arătat că, fiind vorba despre aceleasi conditii ca și 
la aprobarea și confirmarea planului, obligativitatea existentei unui acord din partea 
adunării generale a acționarilor/asociaților, în cazul în care propunerea de 
modificare vine din partea debitorului subzistă, chiar daca nu a mai fost mentionata 
în mod expres. De asemenea, modificarea trebuie sa fie confirmata de catre 
judecatorul-sindic, care trebuie sa verifice daca conditiile de confirmare sunt 
respectate urmare a acestei modificari152. 
 
Jurisprudență 

Nu este suficientă indicarea unor potențiale surse de finanțare, ci trebuie 
susținută existența acestora în mod credibil. O astfel de analiză poate fi făcută de către 
judecătorul-sindic, având la bază opinia unui practician în insolvență neutru. 
(Curtea de Apel București, Decizia nr. 1462/12.04.2006) 

 
Legiuitorul nu a acordat judecătorului-sindic posibilitatea de a aprecia asupra 

planului, asupra posibilităţilor reale de reorganizare judiciară, ci numai de a analiza 
legalitatea acestuia. (Curtea de Apel Craiova, Decizia nr. 101/25.01.2012) 

 
Textul art. 3 pct. 21 din Legea nr. 85/2006 nu exclude şi alte situaţii similare 

care ar putea să atragă incidenţa normei. Or, o astfel de situaţie este cea care rezultă 
din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 101 lit. D din Legea nr. 85/2006 
– care statuează că „vor fi considerate creanţe nedefavorizate şi vor fi considerate că 
au acceptat planul creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la 
confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care 
rezultă”. Pe cale de consecinţă, trebuie considerate ca fiind defavorizate creanţele 
care se achită după mai mult de 30 de zile de la confirmarea planului, indiferent dacă 
plata lor se face printr-o singură prestaţie sau în mai multe tranşe, întrucât acolo 
unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă (ubi lex non distinguit 
nec nos distinguere debemus). Faţă de cele de mai sus, şi întrucât creanţele salariale 
au fost prevăzute a fi achitate în anul al treilea al planului, Curtea a apreciat că 
acestea trebuie considerate ca fiind defavorizate – fiind, prin urmare, îndeplinită 
condiţia pretinsă de art. 101 lit. A din Legea nr. 85/2006. (Curtea de Apel 
Timişoara, Secţia a II-a civilă, Decizia civilă nr. 1368/30.08.2012) 

                                                           
150 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 231 

151 .M. Miloș, Ș. Dumitru, A. Deli-Diaconescu, O.D. Milu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  634 

152 Nicoleta Țăndăreanu, Insolvența în reglementarea Legii nr. 85/2006, Comentarii, doctrină, 
jurisprudență, p. 333 
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Cu ocazia confirmării planului, judecătorul-sindic verifică exclusiv întrunirea 

condiţiilor cumulative prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2006, în vreme ce, 
pentru criticile vizând hotărârea adunării creditorilor, creditoarea avea la îndemână 
calea procesuală specială a acţiunii în anularea hotărârii adunării creditorilor 
prevăzută de art. 14 alin. (7) şi (8) din acelaşi act normativ. Or, criticile formulate 
vizează, în realitate, nu sentința de confirmare a planului, ci modalitatea de 
convocare a adunării creditorilor, critici care nu țin de confirmarea, ci de votarea 
planului. (Curtea de Apel Pitești, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 
2433/2.11.2011) 

 
 
 

Art. 140 
(1)Când sentinţa care confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este 
reorganizată în mod corespunzător; creanţele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte 
părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. În cazul intrării în 
faliment se va reveni la situaţia stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanţelor 
împotriva debitorului prevăzut la art. 112 alin. (1), scăzându-se sumele achitate în timpul 
planului de reorganizare. 
(2)Dacă după confirmarea planului de reorganizare se vor recupera sume suplimentare 
din acţiuni introduse în temeiul art. 117, acestea se vor distribui în modul prevăzut de 
art. 163. 
(3)Sumele provenite din activitatea curentă a debitorului sau din valorificarea activelor 
negrevate de cauze de preferinţă vor fi prevăzute a se distribui pro rata pentru fiecare 
creanţă prevăzută a se achita în timpul reorganizării, după deducerea sumelor prevăzute 
ca fiind necesare plăţii creanţelor curente exigibile şi a celor necesare asigurării 
capitalului de lucru, dacă este cazul. Programul de plată a creanţelor va prevedea plata 
acestor sume în trimestrul consecutiv celui la care aceste sume devin disponibile. 
(4)Creditorii conservă acţiunile lor pentru întreaga valoare a creanţelor, împotriva 
codebitorilor şi a fideiusorilor debitorului, chiar dacă au votat pentru acceptarea 
planului. 
(5)Dacă niciun plan nu este confirmat şi termenul pentru propunerea unui plan, în 
condiţiile art. 132, a expirat, judecătorul-sindic va dispune începerea de îndată a 
procedurii falimentului, în condiţiile art. 145. 
(6)Remuneraţiile persoanelor angajate în temeiul art. 57 alin. (2), art. 61 şi 63, precum 
şi alte cheltuieli de procedură vor fi achitate la momentul prevăzut, după caz, de lege, cu 
excepţia cazurilor în care părţile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plată. 
Planul trebuie să precizeze în programul de plăţi cum va fi asigurată această plată. 
(7)Plata va putea fi făcută trimestrial pe bază de acte legale. 
 
Comentariu 
 

Eliminarea dispozițiilor privind caracterul de titlu executoriu a planului de 
reorganizare, dispoziții prevăzute la art. 102 alin. (1), ultima frază, din Legea nr. 
85/2006, nu a avut în vedere negarea unui astfel de caracter pentru sentința care 
confirmă un plan de reorganizare. Justificarea acestei eliminări constă în faptul că, 
oricum, fiind o hotărâre judecătorească, sentința de confirmare a planului de 
reorganizare este executorie, conform dispozițiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014.  

În privința reversării creanțelor eliminate prin planul de reorganizare, în cazul 
eșuării acestuia, Legea nr. 85/2014 a introdus conceptul ”descărcării condiționate”. 
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Rațiunea unei astfel de opțiuni legislative a venit din cazurile practice, în care scopul 
urmărit prin votarea unui plan de reorganizare nu era neapărat cel al unei 
restructurări efective și viabile, ci eliminarea unor creditori din procedura insolvenței 
sau plata cu prioritate a unor anumite creanțe. În acest context, doctrina a arătat153 
că trebuie să existe o justificare a reducerii creanțelor printr-un plan de reorganizare 
care, în caz de eșec, nu se mai justifică ”după ce creditorii, votând planul, au consimțit 
să sacrifice o parte a creanțelor, în cazul eșecului reorganizării, cuantumul creanțelor 
se va reconstitui așa cum au fost înscrise în tabelul definitiv. Se poate astfel deduce că 
sacrificiul creditorilor a fost condiționat de reușita planului.” 

Au fost semnalate în practică și reținute în doctrină154 anumite situații 
inechitabile, în care, în cursul procedurii, patrimoniul debitorului era suplimentat prin 
recuperarea unor creanțe sau a unor bunuri, care ar fi putut aduce îndestulări 
suplimentare în privința creanțelor defavorizate,  dar, ca efect al caracterului 
ireversibil al defavorizărilor prin planul de reorganizare confirmat, astfel de 
îndestulări nu mai profitau creditorilor. 

Legea 85/2014 a  introdus prevederi de natură a atenua efectul acestei 
“descărcări necondiționate”, în sensul că orice sume suplimentare care ar putea intra 
în patrimoniul debitorului ca efect al reușitei unor acțiuni în anularea actelor 
frauduloase, se vor distribui conform ordinii legale de distribuție, începând de la 
categoria prioritară și continuând cu cele subsecvente. În plus, în aceste condiții, și 
sumele care s-ar putea obține, pe parcursul procedurii de reorganizare, din 
antrenarea răspunderii personale a fostelor organe de control și decizie ale 
debitorului, ar beneficia de o atare distribuție, fără a mai fi restricționate de regula 
caracterului ireversibil și automat al ”hair-cut”-ului, operat cu data confimării 
planului de reorganizare. 

Tot în ideea de a contura cât mai corect și echitabil plățile aferente programului 
de plăți, s-a introdus principiul ”direcționării obligatorii pro-rata” a sumelor obținute 
în procedura de reorganizare, altele decât cele provenite din valorificarea bunurilor 
grevate sau a celor rezultate din activitatea curentă. Rațiunea unei astfel de 
reglementări a venit să corecteze planurile de reorganizare în care, fără o justificare 
economică sau rațională, unii creditori erau achitați cu predilecție în primul an al 
planului, în timp ce alții beneficiau de plăți doar în final – în condițiile în care, între 
timp, debitorul intra în faliment. 

Tocmai pentru corectarea acestor practici, care nu asigurau nici transparenţă 
şi nici previzibilitate în privinţa încasărilor creanţelor, dispoziţiile art. 140 alin. (3) au 
statuat principiul plăţilor pro rata. 

Problema garanților și a fidejusorilor în cazul insolvenței debitorului principal 
a născut dezbateri155 în privința regimul juridic al creanței aferente raportului 
principal. Prin dispozițiile art. 140 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 149 dinLegea 
85/2014, s-a păstrat principiul instituit și de Legea nr. 85/2006, în sensul în care 
indiferent de procentul reducerii creanței principale la masa credală, garantul și 
fidejusorul pot fi urmăriți, în continuare, pentru întreaga creanță. De asemenea, a fost 
introdusă o prevedere nouă, art. 75 alin. (2) lit. b), care reglementează expres faptul 
că nu sunt supuse suspendării ope legis ”acțiunile juridiciare îndreptate împotriva 
codebitorilor și/sau a terților garanți.” Așadar, (i) urmăririle împotriva 
garanților/fidejusorilor continuă; (ii) în mod corelativ, nici cursul prescripției nu este 
întrerupt față de aceștia. 

                                                           
153 Ion Turcu, op.cit., p. 422. 

154 S.M. Miloș, Ș. Dumitru, A. Deli-Diaconescu, O.D. Milu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 646. 

155 Prof. I.Turcu, Aplicarea corectă a dispozițiilor art. 36 și art. 40 din Legea nr. 85/2006; Phoenix, 
aprilie-iunie 2014. 
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SUBSECŢIUNEA 2: § 2. Perioada de reorganizare 
 

Art. 141 
(1)În urma confirmării unui plan de reorganizare, debitorul îşi va conduce activitatea 
sub supravegherea administratorului judiciar şi în conformitate cu planul confirmat, 
până când judecătorul-sindic va dispune, motivat, fie încheierea procedurii insolvenţei 
şi luarea tuturor măsurilor pentru reinserţia debitorului în activitatea de afaceri, fie 
încetarea reorganizării şi trecerea la faliment, potrivit prevederilor art. 145. 
(2)Pe parcursul reorganizării, debitorul va fi condus de administratorul special, sub 
supravegherea administratorului judiciar, sub rezerva prevederilor art. 85 alin. (5). 
Acţionarii, asociaţii şi membrii cu răspundere limitată nu au dreptul de a interveni în 
conducerea activităţii ori în administrarea averii debitorului, cu excepţia şi în limita 
cazurilor expres şi limitativ prevăzute de lege şi în planul de reorganizare. 
(3)Debitorul va fi obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură 
prevăzute în plan. 
 
Comentariu 
 

De la momentul confirmării planului de reorganizare, debitorul trebuie să 
implementeze toate modificările operaționale asumate, precum și toate modificările 
de ordin juridic sau structural conținute în plan (de exemplu, fuziunea sau divizarea).  

Regula care guvernează această etapă procedurală este aceea a “business at 
usual” și a condiționărilor/măsurilor impuse prin planul de reorganizare. 

Noile dispoziții cuprinse în alin. (2) al art. 141 nu mai conduc la o reluare 
automată a dreptului de administrare, ca efect al confirmării planului de 
reorganizare, textul introducând o rezervă în acest sens, prin trimiterea la dispozițiile 
art. 85 alin. (5). Dacă dreptul de administrare a fost anterior ridicat, iar planul de 
reorganizare nu prevede reluarea acestuia, confirmarea sa nu conduce la 
redobândirea de către administratorul special al debitorului a acestui drept. 

Art. 142 
Prin excepţie de la dispoziţiile art. 77, judecătorul-sindic poate, la cererea furnizorului, 
să dispună ca debitorul să depună o cauţiune la o bancă, drept condiţie pentru 
îndatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale în timpul desfăşurării procedurii de 
reorganizare judiciară. O astfel de cauţiune nu va putea depăşi 30% din costul serviciilor 
prestate debitorului şi neachitate ulterior deschiderii procedurii. 
 
Comentariu 
 

Prin dispozițiile art. 142 a fost agravată sancțiunea pentru nerespectarea 
obligațiilor de livrare de către furnizorul de utilități, astfel încât, în caz de menţinere a 
contractului, se poate atrage răspunderea pentru acoperirea prejudiciilor aduse averii 
debitorului şi aplicarea unei amenzi judiciare de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru 
fiecare încălcare a obligaţiilor, sub condiţia ca furnizorul de utilităţi să fi fost notificat 
individual, în prealabil, cu privire la deschiderea procedurii. Lipsa remedierii 
încălcării obligaţiilor sau neexecutarea obligaţiei de reluare a furnizării utilităţilor în 
termen de maximum 10 zile calendaristice de la notificarea primită de la 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar constituie în sine o nouă încălcare şi 
se va sancţiona cu o nouă amendă. 

Furnizorul de utilități poate formula o cerere de plată în procedură, obligația 
fiind scadentă într-un termen de 90 de zile (termen de grație legal), care poate avea 
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consecința intrării în faliment și poate, de asemenea, să întrerupă furnizarea 
serviciului. 

În acest context, a fost menținută posibilitatea furnizorului de utilități de a apela 
la instituția cauțiunii, judecătorul-sindic având posibilitatea, la cererea furnizorului, 
să dispună ca debitorul să depună o cauţiune la o bancă, drept condiţie pentru 
îndatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale în timpul desfăşurării procedurii 
de reorganizare judiciară. 

Art. 143 
(1)Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii sale aduce 
pierderi sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii, oricare 
dintre creditori sau administratorul judiciar pot solicita oricând judecătorului-sindic să 
dispună intrarea în faliment a debitorului. Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere. 
(2)Înregistrarea cererii prevăzute la alin. (1) nu suspendă continuarea activităţii 
debitorului până când judecătorul-sindic nu hotărăşte asupra ei, prin încheiere. 
(3)Titularul unei creanţe curente, certă, lichidă şi exigibilă mai veche de 60 de zile şi un 
cuantum peste valoarea-prag, poate solicita, oricând în timpul planului de reorganizare 
sau după îndeplinirea obligaţiilor de plată asumate în plan, trecerea la faliment. Cererea 
sa va fi respinsă de către judecătorul-sindic în situaţia în care creanţa nu este datorată, 
este achitată sau debitoarea încheie o convenţie de plată cu acest creditor. 
 
Comentariu 
 

În privința creanțelor curente, nu au fost create noi reguli, ci doar a fost 
sancționată în mod adecvat nerespectarea regulilor existente. Astfel, imperativul plății 
creanțelor curente a dobândit corolarul cererilor de plată care, dacă nu sunt finalizate 
prin plată sau convenție de eșalonare, poate conduce la trecerea la procedura 
falimentului. 

Sub imperiul Legii nr. 85/2006, în astfel de cazuri, se ridica problema calitatii 
procesuale de a formula o astfel de cerere, atâta timp cat această posibilitate o aveau 
numai creditorii, iar titularii creanțelor curente nu erau „creditori” conform definiției 
aferente. Cu alte cuvinte, nu era asigurat un regim de previzibilitate rezonabilă în 
privința încasării efective a acestor creanțe, accesul la dreptul comun pentru 
realizarea drepturilor legitime fiind oricum blocat prin instituirea suspendării ope 
legis. 

De asemenea, noul text mentioneaza ca cererea va fi respinsa de catre judecator 
în situatia în care creanta nu este datorata, este achitata sau debitoarea incheie o 
conventie de plata cu acest creditor. Astfel, o procedură de reorganizare nu ar putea fi 
închisă cu succes în ipoteza în care regimul juridic al creanțelor curente nu este 
soluționat, ceea ce reprezintă un nou pas către realizarea scopului unei proceduri de 
reorganizare efective. 
 

Art. 144 
(1)Debitorul, prin administratorul special, sau, după caz, administratorul judiciar va 
trebui să prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situaţiei 
financiare a averii debitorului. Ulterior aprobării de către comitetul creditorilor, 
rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul sau, după caz, 
administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, în vederea consultării 
rapoartelor. 
(2)Administratorul judiciar va prezenta şi situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul 
mers al activităţii, în vederea recuperării acestora, care va fi avizată de comitetul 
creditorilor. 
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(3)În termen de 5 zile de la aprobarea rapoartelor, comitetul creditorilor va putea 
convoca adunarea creditorilor pentru a prezenta măsurile luate de debitor şi/sau de 
administratorul judiciar, efectele acestora, precum şi să propună motivat alte măsuri. 
 
Comentariu 
 

Ca orice raport de activitate și pentru respectarea principiului transparenței și 
previzibilității în procedură, raportul trimestrial se publică, în extras, în BPI, anterior 
convocării comitetului creditorilor pentru exprimarea votului în vederea aprobării 
acestora. Dacă consideră necesar, în virtutea exercitării rolului activ, în termen de 5 
zile de la aprobarea rapoartelor, comitetul creditorilor poate convoca adunarea 
creditorilor pentru a prezenta măsurile luate de debitor şi/sau de administratorul 
judiciar, efectele acestora, precum şi a propune motivat alte măsuri. 

Prin aceste rapoarte trimestriale creditorii sunt sesizați în privința mersului 
afacerii, ca atare astfel de rapoarte trebuie să redea o analiză realistă, lucidă, 
economică și juridică în privința modului în care debitorul înțelege sau reușește să 
execute planul de reorganizare.Totodată, conținutul sau concluziile acestor rapoarte 
pot reprezenta un semnal de alarmă în privința eventualelor pierderi continue 
înregistrate în situația financiară a debitorului. 
Jurisprudență 
 

Contestaţia la raportul trimestrial prevăzut de art. 106 trebuie să aibă ca obiect 
măsuri considerate nelegale sau în contradicţie cu interesul comun al creditorilor. 
Printr-o astfel de contestaţie nu se poate tinde la obţinerea de informaţii suplimentare. 
Pe de altă parte, raportul  trimestrial este supus aprobării Comitetului Creditorilor, 
legea nemaiprevăzând o cale de atac. (Curtea de Apel Constanța, Decizia nr. 
50/21.01.2010) 
  
 

SECŢIUNEA 7: Falimentul şi lichidarea activelor 
  SUBSECŢIUNEA 0: 

 
 Art. 145 
(1)Judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, în 

condiţiile art. 71, intrarea în faliment în următoarele cazuri: 
A. 
a)debitorul şi-a declarat intenţia de a intra în procedura simplificată; 
b)debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare; 
c)niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de 
reorganizare, potrivit dispoziţiilor art. 132, sau niciunul dintre planurile propuse nu a 
fost acceptat şi confirmat; 
B.debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare, dar nu a propus un plan de 
reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat şi confirmat; 
C.obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile 
stipulate prin planul confirmat sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul 
reorganizării sale aduce pierderi averii sale; 
D.a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, după caz, 
intrarea debitorului în faliment, potrivit art. 92 alin. (5) sau art. 97 alin. (5); 
E.în cazurile prevăzute la art. 75 alin. (4) şi art. 143 alin. (3). 

(2)Prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, judecătorul-sindic va 
pronunţa dizolvarea debitorului persoană juridică şi va dispune: 
a)ridicarea dreptului de administrare al debitorului; 
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b)în cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator judiciar provizoriu, precum 
şi stabilirea atribuţiilor şi a onorariului acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate 
prin legea de organizare a profesiei; 
c)în cazul procedurii simplificate, confirmarea în calitate de lichidator judiciar a 
administratorului judiciar, desemnat potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) sau art. 73, 
după caz; 
d)termenul maxim de la intrarea în faliment în cadrul procedurii generale, de predare a 
gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidator judiciar, împreună 
cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii prevăzute la art. 
84 alin. (2); 
e)întocmirea de către administratorul judiciar şi predarea către lichidatorul judiciar, în 
termen de maximum 5 zile de la intrarea în faliment, în cadrul procedurii generale, a 
unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data 
intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii, a tabelului 
definitiv al creanţelor şi a oricăror altor tabele întocmite în procedură, a oricăror 
rapoarte de distribuţie, a listei actelor şi operaţiunilor efectuate după data deschiderii 
procedurii. Această obligaţie revine administratorului special, cu avizul 
administratorului judiciar, dacă, până la data deschiderii procedurii falimentului, nu a 
fost ridicat dreptul de administrare; 
f)notificarea intrării în faliment. 
(3)În cazul intrării în faliment, încheierea sau, după caz, sentinţa va indica şi termenele 
prevăzute la art. 146 alin. (2) sau, după caz, la art. 147 alin. (2). 
(4)După intrarea în faliment în procedura generală, dispoziţiile art. 99-114 vor fi 
aplicate, dacă este necesar, în mod corespunzător, în ceea ce priveşte creanţele născute 
între data deschiderii procedurii şi data intrării în faliment, precum şi procedura de 
admitere a acestora. 
 
Comentariu 
 

În ceea ce privește declararea intenției debitorului de a intra în procedura 
simplificată, judecătorul-sindic va deschide procedura simplificată a falimentului la 
cererea debitorului, verificând, la pronunțarea hotărârii: existența stării de 
insolvență, declarația debitorului prin care își manifestă intenţia de intrare în 
procedura simplificată, depunerea actelor prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a)-g), k), l) 
şi m) din Legea nr. 85/2014, sub sancţiunea respingerii cererii, precum și actul 
prevăzut de art. 67 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 85/2014, respectiv dovada notificării 
organului fiscal competent. 

Prevederea referitoare la deschiderea procedurii falimentului ca urmare a 
faptului că debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare este inaplicabilă în 
raport de prevederile art. 67 alin. (1) lit. g) coroborate cu cele ale art. 67 alin. (2) prima 
teză, care sancționează nedepunerea declarației cu respingerea cererii.  

Trecerea la faliment ca urmare a faptului că debitorul, deși și-a declarat 
intenția de a depune un plan de reorganizare, nu l-a depus ori cel depus nu a fost 
aprobat și/sau confirmat, poate fi admisă doar prin verificarea și a prevederilor art. 
145 alin. (1) lit.A c), întrucât legea prevede și alte categorii de participanți la procedură 
care au această posibilitate. Astfel, dacă celelalte subiecte de drept îndreptăție au 
propus un plan, care a și fost votat, atunci o eventuală cerere de deschidere a 
procedurii falimentului va fi respinsă ca neîntemeiată. Aceleași considerații sunt 
valabile și pentru ipoteza a doua a textului de lege, în eventualitatea în care un alt plan 
a fost votat.  

În cazul în care administratorul judiciar propune, prin raportul de 20 de zile, 
trecerea la faliment, judecătorul-sindic va aplica procedura de dezbatere a propunerii 
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în ședință publică și, dacă va încuviința propunerea, va dispune și deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului, conform art. 92 alin. (5). 

Spre deosebire de situația deschiderii procedurii falimentului în urma 
concluziilor raportului de 20 de zile, dacă măsura se propune prin raportul de 40 de 
zile, este necesar ca cererea să fie aprobată de adunarea creditorilor.   

Deschiderea procedurii falimentului în cazul în care debitorul nu își achită 
datoriile curente, fie în perioada de observație, fie în cea de reorganizare, cu 
îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de lege (caracterul cert, lichid și exigibil, 
valoarea-prag prevăzută pentru deschiderea procedurii generale, mai veche de 60 de 
zile) se întemeiază, așa cum s-a arătat în doctrină, pe considerentul că, dacă un debitor 
dorește să se reorganizeze, trebuie să își demonstreze viabilitatea pe piață prin 
capacitatea de a-și acoperi datoriile curente, în paralel cu capacitatea de a-și respecta 
obligațiile asumate prin plan. 156 

Ridicarea dreptului de administrare se produce de drept, de la data pronunțării 
hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.157 

În cazul în care dreptul de administrare nu a fost ridicat în perioada anterioară 
deschiderii procedurii de faliment, obligația de predare revine administratorului 
special. În acest caz, este necesar avizul administratorului judiciar. 158 
 
Jurisprudență 
 

În cazul societăților cu răspundere limitată, aflate în lichidare, legitimitatea 
procesuală este atribuită lichidatorului, în temeiul art. 260 alin. (4) din Legea 
societăților nr. 31/1990, în baza raportului privind situația financiară a societății. 
Pentru societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni, legitimitatea procesuală este 
conferită strict și limitativ de art. 2701 și art. 2702 din aceeași lege. (Tribunalul 
Vrancea, Secţia a II a Civilă și de Contencios Administrativ Fiscal, 
Sentinţa civilă nr. 166/09.07.2014) 

 
Nedepunerea declaraţiilor prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. i) şi j) din Legea nr. 

85/2014 atrage doar decăderea debitoarei din dreptul de a depune un plan de 
reorganizare, chestiune lipsită de relevanţă juridică în contextul deschiderii procedurii 
simplificate a insolvenţei. (Tribunalul Specializat Cluj, Încheierea Civilă nr. 
2076/C/2014) 

 
Lipsa votului singurului creditor component al unei grupe nu poate fi 

interpretat ca vot de acceptare a planului, astfel încât, raportat la celelalte grupe care 
au respins planul, acesta va fi considerat respins și se va proceda la deschiderea 
falimentului. De asemenea, votul de respingere a planului, exprimat de un creditor 
care are calitatea de creditor garantat și chirografar, va fi considerat ca vot de 
respingere în ambele grupe, fără a fi necesară specificarea ambelor calități ale 
creanței, astfel încât, raportat la celelalte grupe care au respins planul, acesta va fi 
considerat respins și se va proceda la deschiderea falimentului. În caz contrar, s-ar 
ajunge la concluzia absurdă că, deşi un creditor a votat majoritar împotriva planului 
într-o anumită categorie de creanţe, totuşi planul să fie adoptat împotriva voinţei sale, 
datorită considerării planului ca acceptat într-o altă categorie de creanţe. (Curtea de 
Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Decizia 
nr. 385/14.01.2013) 
                                                           
156 M. Sărăcuț, F.I. Moțu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 674-675. 

157 M. Sărăcuț, F.I. Moțu în Tratat practic de insolvență, op.cit.,  p.683. 

158 M. Sărăcuț, F.I. Moțu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 684. 
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În cazul în care debitoarea nu își îndeplinește obligațiile de plată și orice alte 

obligații asumate prin plan, este evidentă lipsa intenției acesteia de a respecta planul, 
astfel încât urmează a se deschide procedura falimentului. (Tribunalul Vaslui, 
Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 594/F/24.11.2009) 

  
În ceea ce privește noțiunea de pierderi în averea debitoarei, aceasta nu este 

definită de legiuitor, astfel încât rămâne la aprecierea instanțelor, de la caz la caz. Se 
reține că voința legiuitorului are la bază considerente de logică economică, întrucât 
orice amânare nu face decât să agraveze pierderile, cu efectul diminuării procentului 
recuperării creanțelor, per ansamblu. (Tribunalul Comercial Mureș, Încheierea 
nr. 381/02.04.2007) 

 
La desemnarea lichidatorului judiciar provizoriu, judecătorul-sindic are în 

vedere dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 85/2014, dispoziţii care fac trimitere la art. 45 
alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 57 alin. (1) din acelaşi act normativ și dispozițiile 
speciale din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în 
insolvenţă. (Tribunalul Specializat Cluj, Încheierea Civilă nr. 2076/C/2014) 
 

Art. 146 
(1)În cazul intrării în faliment în procedura generală, lichidatorul judiciar va trimite o 
notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul 
judiciar, prevăzută la art. 145 alin. (2) lit. e), ale căror creanţe s-au născut după 
deschiderea procedurii, debitorului şi registrului unde debitorul este înmatriculat, 
pentru efectuarea menţiunii. Dispoziţiile art. 99 alin. (2) şi (3) se aplică în mod 
corespunzător. 

(2)Notificarea va fi comunicată creditorilor cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea 
termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor şi va cuprinde: 
a)termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzute la 
alin. (3), în vederea întocmirii tabelului suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile 
de la data intrării în faliment, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie 
considerată valabilă; 
b)termenul de verificare a creanţelor prevăzute la alin. (3), de întocmire şi publicare a 
tabelului suplimentar al acestora, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului 
prevăzut la lit. a); 
c)termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de 7 zile de la publicarea 
în BPI a tabelului suplimentar; 
d)termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depăşi 30 de zile de 
la expirarea termenului prevăzut la lit. b). 
(3)Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, inclusiv cele 
bugetare, născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a 
fost modificat faţă de tabelul definitiv de creanţe sau faţă de programul de plată din 
planul de reorganizare, ca urmare a plăţilor făcute după deschiderea procedurii. 
(4)Creanţele admise în tabelul definitiv de creanţe nu vor mai fi supuse verificării; toţi 
creditorii vor putea să formuleze contestaţii cu privire la tabelul suplimentar. 
(5)Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanţelor admise împotriva 
averii debitorului, existente la data intrării în faliment, cu respectarea dispoziţiilor art. 
112. 
(6)Titularilor de creanţe născute după deschiderea procedurii, care nu depun cerere de 
admitere a creanţelor în termenul prevăzut la alin. (2) lit. a), li se aplică, în mod 
corespunzător, prevederile art. 114. 
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Comentariu 
 

Ca element de noutate față de vechea reglementare, art. 46 introduce obligația 
ca notificarea să fie comunicată cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea termenului 
stabilit pentru înregistrarea declarațiilor de creanță, pentru a se evita eventuale 
abuzuri în lipsa unui astfel de termen.159  

De asemenea, pentru identitate de rațiune, s-a stabilit că termenul pentru 
contestarea tabelului suplimentar este tot de 7 zile de la data publicării acestuia în BPI, 
la fel ca și în cazul contestațiilor formulate împotriva tabelului preliminar.  

Față de reglementarea din Legea nr. 85/2006, niciuna dintre creanțele admise 
în tabelul definitiv nu va mai putea fi supusă verificării în această etapă procesuală. 
De asemenea, dându-se eficiență dreptului de liber acces la justiție, s-a prevăzut 
posibilitatea pentru toți creditorii, atât cei din tabelul definitiv, cât și cei din tabelul 
suplimentar, de a formula contestații împotriva tabelului suplimentar. 160 
 

Art. 147 
(1)În cazul intrării în faliment prin procedura simplificată, lichidatorul judiciar va 
trimite o notificare privind intrarea în procedura falimentului şi, în cazul debitorului 
persoană juridică, ridicarea reptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor 
creditorilor notificaţi potrivit prevederilor art. 99, debitorului şi oficiului registrului 
comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi 
fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. În cazul în 
care este justificată majorarea, în sensul art. 100 alin. (2), a termenelor de publicare a 
tabelului preliminar de creanţe, prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. c), şi de definitivare a 
tabelului de creanţe, prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. d), noile termene astfel fixate vor fi 
notificate creditorilor. 
(2)În cazul în care, până la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevăzute 
la art. 92 alin. (4), debitorul aflat în faliment prin procedură simplificată şi-a continuat 
activitatea, lichidatorul judiciar va notifica, în termen de 5 zile de la data intrării în 
faliment, creditorii deţinând creanţe asupra debitorului, având prioritate potrivit 
prevederilor art. 161 pct. 4, născute în perioada de observaţie, solicitându-le să înscrie, 
în termen de 10 zile de la primirea notificării, cereri de admitere a creanţelor însoţite de 
documente justificative. Notificarea va cuprinde şi termenele de publicare a tabelului 
preliminar de creanţe, prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. c), şi de definitivare a tabelului de 
creanţe, prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. d), aşa cum au fost cuprinse şi în notificarea 
prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la art. 99 alin. (1). Dispoziţiile art. 99 alin. (2) şi (3) 
se aplică în mod corespunzător. 
(3)Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, inclusiv cele 
bugetare, născute după data deschiderii procedurii. 
(4)Titularilor de creanţe născute după deschiderea procedurii, care nu depun cererea 
de admitere a creanţelor în termenul prevăzut la alin. (2), li se aplică, în mod 
corespunzător, prevederile art. 114. 
 
Comentariu 
 

În cazul în care se dispune intrarea în procedura simplificată, notificarea se va 
transmite tuturor creditorilor, atât celor anteriori deschiderii procedurii, cât și celor 
care au înregistrat creanțe după intrarea în procedură, având în vedere termenele 

                                                           
159 M. Sărăcuț, F.I. Moțu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 684. 

160 M. Sărăcuț, F.I. Moțu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 694. 
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scurte prevăzute de legiuitor, în considerarea unei celerități și mai accentuate a acestei 
proceduri. 161 

De asemenea, se vor întocmi doar tabelul preliminar și cel definitv, întrucât cele 
două tipuri de creanțe, anterioare și ulterioare, sunt verificate în același timp.  
 
 

Art. 148 
În cazul intrării în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare, titularii 
creanţelor participă la distribuiri cu valoarea acestora astfel cum au fost înregistrate în 
tabelul definitiv consolidat. 
 
Comentariu 
 

Față de reglementarea din Legea nr. 85/2006, titularii creanțelor anterioare 
deschiderii procedurii își regăsesc creanțele în tabelul definitiv consolidat chiar dacă, 
prin programul de plăți, acestea fuseseră reduse parțial sau total. Noua reglementare 
creează cadrul legislativ necesar pentru a se evita abuzurile identificate în practică de 
propunere a unui plan de reorganizare pentru a se degreva masa credală definitiv de 
anumite creanțe. Dispozițiile art. 148 dau eficiență prevederilor art. 140 alin. (1), teza 
a doua, în conformitate cu care, în cazul intrării în faliment, se va reveni la situația 
stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanțelor, mai puțin al celor plătite, parțial 
sau integral, pe parcursul planului.162  
 

Art. 149 
Garanţiile reale şi personale constituite pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
planul de reorganizare rămân valabile în favoarea creditorilor pentru plata sumelor 
datorate acestora potrivit planului de reorganizare. 
 
Comentariu 
 

Textul se referă la existența unui plan de reorganizare confirmat de judecătorul-
sindic, în caz contrar neputând fi vorba despre garanții legal constituite.  

De asemenea, în cazul în care existența acestor garanții este de natură a acorda 
unor creditori un statut diferit față de cel avut în tabelul definitiv – de exemplu, 
creditor garantat parțial devine, prin aceste garanții suplimentare constituite în plan, 
integral garantat, atunci acest nou statut va trebui reflectat în tabelul definitiv 
consolidat.  
 

Art. 150 
(1)Creditorii nu sunt obligaţi să restituie sumele încasate în cursul reorganizării. 
(2)Actele cu titlu gratuit, efectuate între data confirmării planului de reorganizare şi 
intrarea în faliment, sunt nule. 
(3)Celelalte acte efectuate în intervalul prevăzut la alin. (2), exceptându-le pe cele făcute 
cu respectarea dispoziţiilor art. 87 alin. (1) şi (2) şi pe cele permise de planul de 
reorganizare, sunt prezumate ca fiind în frauda creditorilor şi vor fi anulate, cu excepţia 
cazului în care cocontractantul dovedeşte buna sa credinţă la momentul încheierii 
actului. 

                                                           
161 M. Sărăcuț, F.I. Moțu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 685. 

162 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 244. 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM


224 
 

(4)Creanţele băneşti asupra averii debitorului se consideră scadente la data deschiderii 
procedurii de faliment. Această prevedere nu este aplicabilă în privinţa contractelor 
financiare calificate şi a operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract 
financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală. 
 
 
 
 
Comentariu 
 

Soluția cuprinsă la art. 150 se impune, pe de o parte, urmare a faptului că 
procedura insolvenței, în general, este destinată acoperirii creanțelor, astfel încât 
orice act cu titlu gratuit apare ca diminuând gradul de recuperare al creditorilor. Pe 
de altă parte, în perioada de reorganizare trebuie respectate întocmai dispozițiile 
planului de reorganizare, care nu poate cuprinde și acte cu titlu gratuit.  

Prevederea nu este aplicabilă în privinţa contractelor financiare calificate şi a 
operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a 
unui acord de compensare bilaterală. 
 
 
 
 
 

SUBSECŢIUNEA 1: § 1. Măsuri premergătoare lichidării 
Art. 151 

(1)Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenţa 
comercială, arhiva, dispozitivele de stocare şi prelucrare a informaţiei, contractele, 
mărfurile şi orice alte bunuri mobile aparţinând averii debitorului. 
(2)În situaţia prevăzută la art. 93, inventarul bunurilor debitorului se va face după 
obţinerea relaţiilor scrise privind situaţia bunurilor debitorului. Dacă în urma 
demersurilor efectuate potrivit prevederilor art. 94-96, administratorul judiciar nu 
identifică niciun bun, inventarul se încheie pe baza comunicărilor scrise transmise de 
autorităţile relevante. 

(3)Nu vor fi puse sub sigilii: 
a)obiectele care vor trebui valorificate de urgenţă pentru a se evita deteriorarea lor 
materială sau pierderea din valoare; 
b)registrele de contabilitate; 
c)cambiile şi alte titluri de valoare scadente sau care urmează a fi scadente în scurt timp, 
precum şi acţiunile ori alte titluri de participaţie ale debitorului, care vor fi preluate de 
lichidatorul judiciar pentru a fi încasate sau pentru a efectua activităţile de conservare 
necesare; 
d)numerarul pe care lichidatorul judiciar îl va depune în bancă în contul averii 
debitorului. 
(4)În timpul acţiunii de sigilare, lichidatorul judiciar va lua măsurile necesare pentru 
conservarea bunurilor. 
 

Art. 152 
(1)Dacă averea debitorului poate fi inventariată complet într-o singură zi, lichidatorul 
judiciar va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica sigiliile. În toate celelalte 
cazuri se va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Administratorul special 
va trebui să fie de faţă şi să asiste la inventar, dacă judecătorul-sindic dispune astfel. 
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Dacă administratorul special nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din 
inventar. 
(2)Pe măsura desfăşurării inventarierii, lichidatorul judiciar ia în posesie bunurile, 
devenind depozitarul lor judiciar. 
 
 
 
 
Comentariu 
 

Deși Legea nr. 85/2014 nu prevede expres un termen pentru realizarea 
inventarului după deschiderea procedurii de faliment, în concordanță cu principiul 
prevăzut la art. 4 pct. 3, inventarierea se va efectua într-o perioadă de timp utilă și 
rezonabilă pentru a se putea trece cât mai repede la etapele ulterioare ale procedurii, 
respectiv evaluarea și apoi valorificarea activelor. 

Inventarierea are loc după obținerea relațiilor scrise de la autorități cu privire 
la bunurile debitorului, potrivit art. 94-96, relații care se pun la dispoziția 
lichidatorului, în mod gratuit, conform tezei ultime a art. 96. Inventarul este esențial 
pentru a obține o imagine corectă a patrimoniului, este baza pentru corectarea 
situațiilor financiare și pentru creionarea strategiei de valorificare a activelor, ce 
urmează a se concretiza după realizarea evaluării. Lichidatorul trebuie să cunoască 
și să înțeleagă natura afacerii, tipul activelor, în ce măsură acestea permit nașterea 
unor afaceri independente (separarea pe ansambluri funcționale), dacă există 
drepturi de proprietate intelectuală atașate acestor active etc. Toate aceste elemente 
nu pot fi desprinse decât din inventarierea patrimoniului.  

A se vedea și comentariile de la art. 153 în legătură cu valorificarea de urgență 
a bunurilor. 

Potrivit dispozițiilor alin. (4) al art. 151, în timpul acțiunii de sigilare, 
lichidatorul judiciar va lua măsurile necesare pentru conservare. În majoritatea 
cazurilor, conservarea înseamnă, de fapt, asigurarea pazei activelor.  

 
Jurisprudența 
 

Față de refuzul OCPI de a furniza în mod gratuit informațiile solicitate de 
lichidator, judecătorul-sindic a dispus transmiterea către OCPI a unei adrese prin 
care se pune acestei instituții în vedere să furnizeze informațiile solicitate în termen 
de 24 de ore, sub sancțiunea amenzii judiciare, raportat la dispozițiile art. 96 din 
Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Codul de procedură 
civilă163.  (Tribunalul Specializat Cluj, Încheierea din 11.02.2015). 

 
Art. 153 

(1)Inventarul va trebui să descrie toate bunurile identificate ale debitorului. 
(2)Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar şi de administratorul special, 
iar dacă acesta nu participă la inventariere, numai de către lichidatorul judiciar. 
(3)În vederea conservării patrimoniului, în cazul în care în averea debitorului nu există 
suficiente lichidităţi, lichidatorul judiciar va putea valorifica de urgenţă bunuri ale 
debitorului, cu prioritate pe cele asupra cărora nu există cauze de preferinţă, pentru 
obţinerea acestor lichidităţi, fără aprobarea creditorilor. Valorificarea se va efectua prin 

                                                           
163  “împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuțiilor ce revin judecătorilor, 
experților desemnați de instanță în condițiile legii, agenților procedurali, precum și altor salariați ai 
instanței.” 
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licitaţie publică, după evaluarea prealabilă, pornind de la valoarea de lichidare indicată 
de evaluator. 
 
 
 
 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile alin. (3)  al art. 153 mențin soluția legii anterioare cu privire la 
valorificarea de urgență a bunurilor de către lichidator, fără aprobarea creditorilor.  

Precizarea suplimentară introdusă de noua lege se referă la valorificarea cu 
prioritate a bunurilor negrevate de garanții. Este firesc, de altfel ,ca activele ce fac 
obiectul unor cauze de preferință să beneficieze de o protecție suplimentară și să nu 
fie „consumate” pentru cheltuielile generale ale procedurii.  

Dacă art. 159 prevede plata cheltuielilor legate de conservarea bunurilor 
grevate de garanții din vânzarea acestor bunuri, la art. 161 pct. 1 nu se face nicio 
precizare cu privire la natura bunurilor a căror conservare se suportă din vânzarea 
bunurilor negrevate. În consecință, sumele obținute din vânzarea bunurilor libere de 
sarcini pot contribui la susținerea cheltuielilor de conservare ale bunurilor grevate, 
dar sumele obținute din valorificarea bunurilor grevate de sarcini nu pot susține 
cheltuielile generale de procedură prevăzute la art. 161 pct. 1. Desigur, în cazul în care 
se procedează la valorificarea de urgență a bunurilor libere de sarcini în temeiul art. 
153, dacă din sumele obținute se suportă și cheltuieli corespunzătoare bunurilor 
afectate de sarcini, acestea trebuie calculate și deduse din sumele ce se distribuie 
creditorilor garantați. 

 
Jurisprudență 

S-a apreciat că urgenţa soluţionării cererii este determinată de împrejurarea 
că, nefiind predate bunurile, lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a evalua 
temeinic şi de a valorifica patrimoniul debitoarei. Or, potrivit dispoziţiilor art. 115 
alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin Legea nr. 277/2009, „în vederea conservării 
patrimoniului, în cazul în care în averea debitoarei nu există suficiente lichidităţi, 
lichidatorul va putea valorifica de urgenţă bunuri ale debitorului pentru obţinerea 
acestor lichidităţi, fără aprobarea creditorilor. Valorificarea se va efectua prin 
licitaţie publică, după evaluarea prealabilă, pornind de la valoarea de lichidare 
indicată de evaluator. Măsura se impune şi pentru prevenirea unei pagube iminente, 
care nu s-ar putea repara dacă situaţia avută în vedere se perpetuează, în condiţiile 
în care, aşa cum a precizat lichidatorul judiciar, până în momentul actual nu sunt 
realizate venituri în contul debitoarei nici pentru acoperirea cheltuielilor de 
procedură şi nici pentru îndestularea creanţelor creditorilor înscrişi în tabelul 
definitiv consolidat. (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Comercială şi de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, Decizia nr. 164/2.02.2010) 

 
SUBSECŢIUNEA 2: § 2. Efectuarea lichidării 

 
 Art. 154 

(1)Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuată de lichidatorul judiciar 
sub controlul judecătorului-sindic. Pentru maximizarea valorii averii debitorului, 
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lichidatorul judiciar va face toate demersurile de expunere pe piaţă, într-o formă 
adecvată, a acestora, cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. 
(2)Lichidarea va începe îndată după finalizarea de către lichidatorul judiciar a 
inventarierii şi depunerea raportului de evaluare. Bunurile vor putea fi vândute în bloc 
sau individual. Orice vânzare în bloc a bunurilor, ca subansamblu funcţional, indiferent 
dacă se face în reorganizare sau în faliment, poate fi considerată transfer de active, dacă 
îndeplineşte dispoziţiile art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003. Tipul de vânzare a 
bunurilor, respectiv licitaţie publică, negociere directă sau o combinaţie a celor două şi 
regulamentul de vânzare corespunzător modalităţii de vânzare pentru care se optează 
sunt aprobate de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului judiciar. În 
cazul licitaţiei publice, publicitatea se va face şi prin afişare pe site-ul Uniunii Naţionale 
a Practicienilor în Insolvenţă din România. În vederea evaluării bunurilor din averea 
debitorului, cu acordul comitetului creditorilor, lichidatorul judiciar poate să angajeze, 
în numele debitorului, un evaluator şi să îi stabilească onorariul. Evaluatorii trebuie să 
fie membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, iar evaluarea trebuie 
efectuată în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. 
(3)Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât în bloc, cât şi individual. 
Evaluarea în bloc are în vedere fie evaluarea totalităţii bunurilor din averea debitorului, 
fie evaluarea subansamblurilor funcţionale. 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 154 dau eficiență principiilor enunțate în partea de început a 
legii, la art. 4, în special al maximizării averii debitoarei printr-o procedură eficientă, 
prin utilizarea unor mecanisme adecvate de comunicare, într-un termen rezonabil, cu 
un minim de costuri, prin intermediul lichidatorului judiciar, aflat sub controlul 
judecătorului-sindic. Lichidatorul judiciar decide cea mai adecvată formă de expunere 
a activelor pe piață și face demersurile de expunere, în vedere acoperirii masei credale 
prin lichidarea integrală a acestora.164  

În baza raportului de evaluare, lichidatorul judiciar va determina care este cea 
mai bună metodă de valorificare, fie în bloc, fie individual, fie o combinație, prin 
licitație publică, negociere directă sau prin combinație. Propunerea lichidatorului va 
fi înaintată spre aprobare adunării creditorilor sub forma regulamentului de vânzare. 
Adunarea creditorilor poate fie să adopte regulamentul în forma propusă de 
lichidator, fie să propună amendamente, completări, modificări ale acestuia. În acest 
caz, regulamentul urmează a fi adaptat de către lichidatorul judiciar conform 
cerințelor creditorilor. În cazul în care nu se reușește votarea unui regulament, 
legiuitorul a prevăzut un remediu la art. 156 alin. (2), teza a II-a, respectiv trecerea la 
organizarea de licitații publice conform prevederilor Codului de procedură civilă.  

Aceeași soluție a fost adoptată și pentru imposibilitatea de vânzare a activelor 
într-un termen rezonabil, în baza unui regulament aprobat. În cazul vânzării la 
licitație, metoda de vânzare este compatibilă cu prezentarea bunului în caietul de 
sarcini și elaborarea regulamentului cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a 
licitației. 

Noțiunea de “subansamblu funcțional” este definită la art. 5 pct. 65 și este 
adaptată realităților din practică, prin excluderea condiției existenței unui acces la 
drumul public și la folosirea utilităților (astfel cum se prevedea în reglementarea 
anterioară). Așadar, sunt permise diverse combinații de active în diverse forme de 
subansambluri funcționale, în funcție de natura, destinația și atractivitatea acestora. 
 

                                                           
164 M. Sărăcuț, F.I. Moțu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 709. 
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Jurisprudență 
 
Odată aprobat în adunarea creditorilor, regulamentul devine, pentru procedura 
de insolvență a acelui debitor, o regulă de procedură cu putere obligatorie, 
reprezentând și pentru ofertanți - ca participanți incidentali la procedură - o obligație 
de conformare la niște reguli agreate de creditori. În consecință, Regulamentul 
cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a licitației reprezintă reguli convenționale 
obligatorii în cadrul procedurii, și care nu au caracter de recomandare. (Curtea de 
Apel București, Secția a VI-a Comercială, Decizia nr. 273/15.02.2011) 
 

Art. 155 
Raportul de evaluare va fi depus la dosarul cauzei, iar un anunţ cu privire la depunerea 
acestuia şi un extras cuprinzând o sinteză a sa se vor publica în BPI. Creditorii vor putea 
consulta raportul de evaluare în locaţia indicată prin anunţ de către lichidatorul judiciar. 
 
Comentariu 
 

Prin raportate la prevederile art. 63 alin. (1), care fac trimitere la art. 62, 
raportul de evaluare poate fi contestat în conformitate cu procedura prevăzută la art. 
62, în termenul de 5 zile de la publicarea în BPI, de către lichidatorul judiciar, a unui 
anunț cu privire la depunerea acestuia şi a unui extras cuprinzând o sinteză a 
raportului.   

În cazul în care se formulează obiecțiuni la raportul de expertiză, lichidatorul 
judiciar nu mai poate convoca adunarea creditorilor în vedere aprobării tipului de 
vânzare, conform art. 156 alin. (1), întrucât este necesară soluționarea în prealabil a 
acestor obiecțiuni. În acest caz, termenul de 15 zile pentru convocarea adunării 
creditorilor, conform art. 156 alin. (1), ar trebui să curgă de la data publicării hotărârii 
de soluționare a obiecțiunilor în BPI.  
 

Art. 156 
(1)Lichidatorul judiciar va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 15 zile 
de la data depunerii raportului de evaluare la dosarul cauzei, în vederea stabilirii tipului 
de vânzare. 
(2)În cazul vânzării bunurilor prin licitaţie publică, aceasta se va putea efectua şi potrivit 
Codului de procedură civilă. În cazul în care adunarea creditorilor nu aprobă un 
regulament de vânzare, potrivit art. 154 alin. (2), sau în ipoteza în care, deşi a fost 
aprobat un regulament de vânzare, bunurile nu au fost valorificate într-un termen 
rezonabil, la cererea lichidatorului judiciar, aprobată de judecătorul-sindic, vânzarea 
bunurilor se va efectua prin licitaţie publică, potrivit Codului de procedură civilă. 
(3)În cazul vânzării prin negociere directă, lichidatorul judiciar va supune aprobării 
adunării creditorilor şi regulamentul de vânzare. 
(4)Vânzarea activelor se va face după efectuarea publicaţiilor de vânzare de către 
administratorul judiciar/lichidator, într-un ziar de largă circulaţie. Persoanele 
interesate vor putea inspecta bunurile supuse vânzării după efectuarea publicaţiilor de 
vânzare. 
 
Comentariu 
 

Tipul de vânzare va fi aprobat de adunarea creditorilor, eliminându-se, astfel, 
etapa consultării comitetului creditorilor, prevăzută în reglementarea anterioară.    

Sub imperiul Legii nr.85/2006, vânzarea bunurilor prin licitație publică, 
potrivit Codului de procedură civilă, a suscitat dezbateri, în raport de dispozițiile 
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normei de trimitere conținută de art. 149 - preluat de Legea nr. 85/2015 în cadrul art. 
342 alin. (1). Tocmai de aceea, noile dispoziții ale art. 156 alin. (2) permit o astfel de 
vânzare, în două situații punctuale: (i) adunarea creditorilor nu aprobă un 
regulament de vânzare sau (ii) regulamentul de vânzare, astfel aprobat, nu a condus 
la valorificare într-un termen rezonabil.  

În cazul adjudecării unui bun în contul creanței de către un creditor, acesta va 
avea obligația de a achita toate sumele ce ar fi fost datorate dacă bunul ar fi fost 
valorificat către un terț, conform art. 159 și/sau 161, în temeiul dispozițiilor exprese ale 
art. 175 alin. (3).  
 
Jurisprudență 
 

Această contestaţie trebuie să fie respinsă de judecătorul-sindic întrucât nu erau 
aplicabile prevederile art. 504 C.pr.civ. privind repetarea publicaţiei, datorită 
incompatibilităţii lor cu principiul celerităţii prevăzut de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 
64/1995, conform normei de principiu din art. 128 al aceleiaşi legi. (Curtea de Apel 
Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 509 din 
25 martie 2003) 
 

Art. 157 
Valorile mobiliare vor fi vândute în condiţiile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 158 
(1)Lichidatorul judiciar va încheia contracte de vânzare; sumele realizate din vânzări 
vor fi depuse în contul prevăzut la art. 39 alin. (2). 
(2)Dacă vânzarea activelor se va face prin licitaţie publică, procesul-verbal de 
adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. Când legea 
impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentică, contractele vor fi 
perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitaţie. 
 
Comentariu 
 

Potrivit dispozițiilor art. 158 alin.(2), în cazul în care vânzarea se face prin 
licitație publică, titlul de proprietate este reprezentat de procesul verbal de adjudecare.  

Din aceleași dispoziții reiese că în cazul în care pentru transferul dreptului de 
proprietate, legea nu impune forma autentică, nu se mai impune încheierea separată 
a unui contract de vânzare. Când legea impune pentru transferul dreptului de 
proprietate forma autentică, contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza 
procesului-verbal de licitație165.  

Dacă procedura de vânzare este cea prin negociere, atunci titlul de proprietate 
va fi contractul de vânzare încheiat fie sub semnătură privată, fie în formă autentică, 
conform dispozițiilor legale incidente, întrucât legea dă valoare de titlu de proprietate 
doar procesului verbal de licitație.  

Referitor la costurile de vânzare, în raport de principiul maximizării averii 
debitoarei, acestea rămân în sarcina cumpărătorului.  

Actul de înstrăinare semnat de lichidatorul judiciar este actul în temeiul căruia 
se operează radierea de la Cartea Funciară a oricăror sarcini și intedicții, conform art. 
91 alin. (2) și prin excepție de la prevederile art. 885 alin. (2) din Codul civil.  
 

SUBSECŢIUNEA 3: § 3. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării 

                                                           
165 M. Sărăcuț, F.I. Moțu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 737. 
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 Art. 159 
(1)Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor şi drepturilor din averea debitorului, 

grevate, în favoarea creditorului, de cauze de preferinţă, vor fi distribuite în următoarea 
ordine: 
1.taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv 
cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi 
cheltuielile avansate de creditor în cadrul procedurii de executare silită, creanţele 
furnizorilor de utilităţi născute ulterior deschiderii procedurii, în condiţiile art. 77, 
remuneraţiile datorate la data distribuirii persoanelor angajate în interesul comun al 
tuturor creditorilor, în condiţiile art. 57 alin. (2), art. 61 şi 63, care se vor suporta pro 
rata, în raport cu valoarea tuturor bunurilor din averea debitorului; 
2.creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă născute în timpul 
procedurii de insolvenţă. Aceste creanţe cuprind capitalul, dobânzile, precum şi alte 
accesorii, după caz; 
3.creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă, cuprinzând tot capitalul, 
dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel, inclusiv cheltuielile, precum şi cele 
corespunzătoare art. 105 alin. (3) şi art. 123 alin. (11) lit. a). 
(2)În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru 
plata în întregime a respectivelor creanţe, creditorii vor avea, pentru diferenţă, creanţe 
chirografare sau bugetare, după caz, care vor veni în concurs cu cele cuprinse în 
categoria corespunzătoare, potrivit naturii lor, prevăzute la art. 161, şi vor fi supuse 
dispoziţiilor art. 80. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferenţă în 
plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului judiciar, în contul averii debitorului. 
(3)Un creditor beneficiar al unei cauze de preferinţă este îndreptăţit să participe la orice 
distribuire de sumă făcută înaintea vânzării bunului grevat de o cauză de preferinţă în 
favoarea sa. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scăzute din cele pe care 
creditorul ar fi îndreptăţit să le primească ulterior din preţul obţinut prin vânzarea 
bunului grevat de o cauză de preferinţă, dacă aceasta este necesară pentru a împiedica 
un astfel de creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul grevat de o 
cauză de preferinţă în favoarea sa ar fi fost vândut anterior distribuirii. 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 159 instituie o ordine de distribuire specială, derogatorie de la 
prevederile Codului de Procedură Civilă privind executarea silită, dat fiind scopul 
procedurii insolvenţei, respectiv instituirea unei proceduri colective.intră sub 
incidența reglementării cazurile în care bunul ce se valorifică formează obiectul unei 
cauze de preferinţă instituită de un creditor îndreptățit să participe la procedură.  

Conform prevederilor art. 2383 alin. (2) din Codul civil, obiectul ipotecilor se 
extinde și la fructele naturale şi industriale ale imobilului ipotecat produse după 
notarea începerii urmăririi silite sau, după caz, după notarea deschiderii procedurii 
insolvenţei. De asemenea, extinderea se aplică și asupra chiriilor și arenzilor 
imobilelor date în locațiune. Practica judiciară a stabilit aplicarea acestor reguli și 
pentru contractile încheiate sub imperiul Codului civil de la 1864 (Curtea de Apel 
Piteşti, Decizia nr. 726/R – COM/09.03.2012). Astfel, la momentul efectuării 
distribuirilor, este necesar a se face delimitarea veniturilor, în funcție de garanțiile 
existente și de veniturile generate. În doctrină se recomandă a se utiliza un calcul 
proporțional cu raportul suprafața utilizată/suprafața totală sau alte caracteristici 
tehnice ale bunului vândut dacă, de exemplu, suntem în prezența doar a unei părți 
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grevate dintr-un imobil sau în prezența mai multor garanții pe diferite părți ale uni 
bun.166 

Totodată, este necesară a se face și repartizarea cheltuielilor de administrare 
și conservare. O modalitate optimă de repartizare a fost considerată de doctrină o 
continuare a ținerii contabilității de gestiune a debitorului sau, dacă aceasta nu exista 
la data deschiderii procedurii, implementarea unei astfel de contabilități167. O soluție 
alternativă, dacă se valorifică un activ funcțional, este de a se estima nivelul 
cheltuielilor de conservare și administrare printr-o eventuală extrapolare de la un 
activ similar aflat în conservare.  
 În cazul vânzării bunurilor în bloc, ca subansamble funcţionale, anumite costuri 
efectuate, spre exemplu, cu furnizorii, în scopul bunei administrări  şi funcționări a 
unor bunuri diferite, ca un tot unitar, sunt suportate de pe prima poziţie de distribuire, 
pro rata, ca fiind aferente administrării şi vânzării fiecăruia dintre bunurile 
respective. 
 Remuneraţiile persoanelor angajate în interesul comun al tuturor creditorilor, 
în condiţiile art. 57 alin. (2), art. 61 şi 63 (art. 19 alin. (2), 23 și 24 din Legea nr. 
85/2006), se suportă pro-rata de creditorii garantați. Aceștia nu suportă, astfel, toate 
costurile generate de toate activele, ci doar cota-parte aferentă părții garantate a 
activelor, care se stabilește în raport cu valoarea tuturor bunurilor din averea 
debitorului168.  
Această separare a cheltuielilor rezultă, din interpretarea textului de lege, doar pentru 
costurile cu persoanele angajate în condițiile art. 57 alin. (2), art. 61 și art. 63, astfel 
încât, pentru costurile de conservare și administrare se menține regula conform căreia 
acestea se suportă direct de activele de care sunt legate în mod direct.  
 Referitor la cheltuielile avansate de creditor în procedurile de executare silită, 
dacă, de exemplu, bunul valorificat este rezultatul unei acțiuni în anulare sau a fost 
recuperat în patrimoniul debitorului prin alte mijloace prevăzute de lege, acestea 
rămân a fi suportate de creditorul în beneficiul căruia a fost recuperat activul, iar nu 
pro-rata de către toți creditorii procedurii.Același raționament se aplică și în privinţa 
creanţelor furnizorilor de utilităţi prevăzuţi de art. 77,  care nu se pot suporta pro rata, 
ci va trebui  să se ţină seama de contribuția concretă a acelor cheltuieli la vânzarea 
bunului grevat, la conservarea și administrarea acestuia.  
 În privinţa ordinii instituite de art. 159 alin. (1) pct. 2, aceasta are în vedere o 
extindere a superpriorităţii finanțării în procedură, ca și concept nou introdus de 
Legea nr. 85/2014, avându-se în vedere aici atât cauzele de preferință născute în 
timpul perioadei de observație, cât și cele născute ca urmare a unui plan de 
reorganizare confirmat de judecătorul-sindic. Creditorii de pe această poziție vor avea 
dreptul să își recupereze întreg capitalul, dobânzile și accesoriile169.   

În cazul în care creditorii beneficiari ai unor clauze de preferință au insituite și 
garanții asupra unor active libere de sarcini, și asupra unor bunuri grevate de sarcini, 
s-a considerat în doctrină170 că aceștia se vor îndestula mai întâi din valoarea 
bunurilor libere de sarcini la intrarea în procedură, și abia ulterior din cea a bunurilor 
anterior grevate de sarcini.  

În cazul în care în patrimoniul debitorului nu există active libere de sarcinii, iar 
creditorii deja garantați nu își dau acordul pentru insituirea unor garanții 

                                                           
166 R. Bufan în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 752 

167 R. Bufan în Tratat practic de insolvență,  op.cit., p. 753 

168 R. Bufan în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 757 

169 R. Bufan în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 756 

170 R. Bufan în Tratat practic de insolvență, op. cit., p. 756 
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suplimentare, atunci, conform art. 87 alin. (4) din lege, suma de distribuit creditorilor 
de la pct. 2 diminuează proporțional recuperarea tuturor creditorilor garantați, 
raportat la întreaga valoare a bunurilor sau drepturilor grevate de sarcini.  
 Creanţele provenite din contracte de leasing reziliate înainte de data deschiderii 
procedurii insolvenţei, în condiţiile art. 105 alin. (3) lit.a), atunci când finanţatorul este 
de acord cu transferul proprietăţii bunului către debitor, capătă beneficiul unei ipoteci 
legale, venind în concurs cu creanţele beneficiare de cauze de preferinţă anterioare 
deschiderii pocedurii.  La fel şi  creanţele provenind din contracte de leasing financiar 
reziliate în timpul procedurii, dacă finanţatorul a agreat transferul proprietăţii 
bunului către debitor, situaţie în care ratele şi accesoriile înregistrate nu vor putea 
depăşi valoarea de piaţă a bunurilor stabilită de un evaluator independent, conform 
art. 123 alin. (11) lit.a). Cu privire la rangul acestora, acesta va fi similar cu cel al 
operaţiunii de leasing iniţiale, respectiv, creanţa va avea rangul cu care fusese înscrisă 
în registrul de publicitate operaţiunea de leasing în sine, ca şi cauză de preferinţă 
pentru rezerva proprietăţii, conform art. 2374 din Codul civil. 

Sumele care se distribuie în cadrul ordinii de preferință de la art. 159 alin. (1) 
au în vedere capitalul, dobânzile, majorările și penalitățile, alte accesorii, inclusiv 
cheltuieli. Acestea din urmă nu au în vedere cheltuielile de la pct. 1, distinct prevăzute 
de legiuitor, ci eventuale alte cheltuieli efectuate cu încheierea sau derularea 
contractelor din care izvorăsc respectivele creanţe, cu constituirea sau conservarea 
cauzelor de preferinţă. 
Conform art. 80 alin. (1) din lege, după deschiderea procedurii insolvenței nu mai pot 
fi calculate accesorii pentru plata cu întârziere a creanțelor. Totuși,  art. 159 alin. (1) 
pct. 2 și 3 instituie o excepție de la această regulă, coroborat cu prevederile art. 103 din 
lege, astfel încât dacă valoarea de vânzare a activului grevat de sarcini este mai mare 
decât valoarea creanței garantate, atunci creditorul garantat va avea dreptul de a-și 
calcula penalități, majorări de întârziere, dobânzi până la concurența sumei de 
distribuit. Această regulă se aplică inclusiv în eventualitatea în care o parte din 
creanța creditorului garantat a fost cuprinsă la creanțe chirografare în baza 
raportului de evaluare.  

În cazul în care creditorii beneficiari de cauze de preferinţă nu sunt îndestulaţi 
din valorificarea bunurilor grevate în favoarea lor, aceştia au pentru diferenţă 
creanţă care va putea participa la distribuiri de sume provenite din valorificarea 
bunurilor negrevate, însă vor veni în concurs cu ceilalţi creditori conform ordinii de 
prioritate pe care art. 161 o dă creanţei lor după  natura acesteia. 
 

Art. 160 
(1)La fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, lichidatorul judiciar va 
prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi 
din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul. 
Raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în BPI. Raportul va 
prevedea şi plata onorariului său şi a celorlalte cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) 
pct. 1 sau art. 161 pct. 1, după caz. 

(2)Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe va 
cuprinde, cel puţin, următoarele: 
a)soldul aflat în contul de lichidare după ultima distribuire; 
b)încasările efectuate de către lichidatorul judiciar din valorificarea fiecărui bun şi din 
recuperarea creanţelor; 
c)cuantumul dobânzilor sau al altor venituri de care beneficiază averea debitorului ca 
urmare a păstrării în conturi bancare a sumelor nedistribuite sau prin administrarea 
bunurilor existente în averea debitorului; 
d)totalul sumelor aflate în contul de lichidare. 
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(3)Planul de distribuire între creditori cuprinde în mod obligatoriu următoarele date 
referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea: 
a)actualizările aduse tabelului definitiv de creanţe; 
b)sumele distribuite deja; 
c)sumele rămase după ajustarea tabelului definitiv şi distribuirile efectuate deja; 
d)sumele ce fac obiectul distribuirii; 
e)sume rămase de plată după efectuarea distribuirii. 
(4)Pentru motive temeinice, judecătorul-sindic poate prelungi cu cel mult o lună sau 
poate scurta termenul de prezentare a raportului şi a planului de distribuire. Planul de 
distribuire va fi înregistrat la grefa tribunalului şi lichidatorul judiciar va notifica aceasta 
fiecărui creditor. O copie de pe raport şi o copie de pe planul de distribuire vor fi afişate 
la uşa tribunalului. 
(5)Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestaţii la raport şi la plan 
în termen de 15 zile de la publicarea acestora în BPI. O copie de pe contestaţie se 
comunică de urgenţă lichidatorului judiciar. În termen de 5 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului de formulare a contestaţiilor, dacă nu se depune nicio contestaţie, 
lichidatorul judiciar va proceda la plata efectivă a sumelor distribuite. În cazul în care s-
au depus contestaţii, lichidatorul judiciar va reţine de la distribuire sumele supuse 
contestaţiei în condiţiile alin. (6), făcând plata sumelor necontestate. 
(6)În termen de 20 de zile de la publicare, judecătorul-sindic, în şedinţă, cu citarea 
lichidatorului judiciar, a debitorului şi a creditorilor, soluţionează deodată, prin 
sentinţă, toate contestaţiile. În termen de 5 zile lucrătoare de la data când hotărârea de 
soluţionare a contestaţiilor devine executorie, lichidatorul judiciar procedează la plata 
efectivă a sumelor distribuite, conform hotărârii instanţelor de judecată. 
 
Comentariu 
 

Noua reglementare renunţă la obligativitatea întocmirii unui program de 
administrare a lichidării care să cuprindă un calendar referitor la prezentarea 
rapoartelor privind fondurile obţinute din lichidare şi la distribuirea sumelor, 
program care trebuia, conform Legii nr. 85/2006, să fie întocmit de lichidator, în 
termen de 30 de zile de la numire, prevederea dovedindu-se inutilă în practică.  

Planul de distribuire se referă la modul în care se distribuie sumele rămase în 
sold după achitarea cheltuielilor lichidării, între creditorii cuprinși în tabelul 
creanțelor. Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare cuprinde onorariul 
lichidatorului și a celorlalte cheltuieli de procedură prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 
sau art. 161 pct. 1, soldul contului de lichidare, încasările efectuate, dobânzi, alte 
venituri generate de conturile bancare sau de administrarea bunurilor din averea 
debitoarei. Raportul nu cuprinde modalitatea de distribuire a sumelor către creditori, 
acesta fiind rolul planului de distribuire.   

Raportul asupra fondurilor  va trebui să cuprindă atât soldul de pornire, 
respectiv sumele aflate în contul de lichidare după ultima distribuire, cât şi soldul final 
la data raportării. Totodată este obligatorie o prezentare în detaliu a veniturilor care 
au fost încasate în perioada de raportare (din valorificarea bunurilor debitorului, din 
recuperare de creanţe, din dobânzi şi alte venituri provenite din chirii şi alte operaţiuni 
de administrare a bunurilor debitorului). În mod firesc, raportul va indica şi 
cheltuielile efectuate în cadrul procedurii.  
 De menţionat faptul că, în practică, nu întotdeauna după încasarea sumelor 
obținute din valorificarea unui bun sau recuperarea unor creanțe se efectuează 
imediat o distribuire completă a sumelor de bani încasate. De regulă, înaintea 
efectuării distribuirilor parţiale, lichidatorul este nevoit să achite mai întâi creanţe 
curente, care se plătesc conform documentelor din care  rezultă iar  apoi, pe de altă 
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parte poate efectua provizioane, în condițiile art. 165 din lege, inclusiv pentru cheltuieli 
viitoare ale procedurii, dacă, la acel moment, mai sunt în averea debitorului bunuri de 
valorificat.  
Totuși, tot practica a indicat faptul că distribuirile nu se fac o dată la 3 luni, cum ar 
putea concluziona o interpretare a textului de lege, ci imediat după începerea 
lichidării.171  
 În cadrul comitetului creditorilor lichidatorul prezintă raportul şi planul de 
distribuire, de deciza comitetului creditorilor nedepinzând o anume aprobare sau 
respingere a acestor acte de procedură.  

Actele menționate pot sa fie supuse controlului judecătorului sindic prin 
exercitarea contestaţiei de către comitetul creditorilor sau orice creditor, în termen de 
15 zile de la publicarea acestora în BPI.  

Cu privire la publicitatea raportului privind fondurile şi a planului de 
distribuire, ca element de noutate, legiuitorul a prevăzut ca, pe tot parcursul 
reglementării procedurii insolvenţei, pentru transparenţă şi asigurarea exercitării în 
bune condiţii a drepturilor creditorilor, aceste acte să fie nu doar prezentate 
comitetului creditorilor şi afişate, ci şi să fie publicate în BPI.  

De aceea, faţă de vechea prevedere legală, care reglementa un termen de 
exercitare a contestaţiei, termen care începea să curgă de la afişare, noua 
reglementare prevede că termenul de exercitare a contestaţiei curge de la data 
publicării în BPI  a respectivelor acte de procedură.  

Prevederea art. 160 alin. (4) referitoare la obligaţia notificării depunerii 
planului de distribuire fiecărui creditor  se interpretează sistematic,  ţinându-se seama 
şi de prevederile art. 160 alin. (1) şi ale art. 160 alin. (5) din lege, sens în care se va 
considera  valabil efectuată notificarea fiecarui creditor prin publicarea în BPI. 

Pentru a imprima celeritate procedurii, noua reglementare instituie un termen 
de 5 zile, în care lichidatorul judiciar este obligat să efectueze distribuirile după 
expirarea termenului de exercitare a contestaţiilor, dacă nu se depun contestaţii, sau 
de la data la care hotărârea de soluţionare a contestaţiilor devine executorie. 

Tot în scopul accelerării procedurii şi al protejării intereselor creditorilor, noua 
reglementare instituie obligativitatea ca lichidatorul judiciar, în caz de contestaţii 
formulate în termen, să efectueze totuşi plata către creditori pentru sumele 
necontestate şi să reţină doar sumele ce formează obiectul contestaţiei.  
 
Jurisprudență 
 

Orice  plată trebuie efectuată doar după întocmirea raportului prevăzut de art. 
122 și a planului de distribuire, cu condiția necontestării acestuia sau a respingerii 
contestațiilor ce se pot formula la distribuire (în acest sens art. 122 alin. (3) și (4) din 
legea 85/2006), cu respectarea ordinii de preferință prevăzute de art. 123. Or, în 
aceste condiții, orice hotărâre a adunării creditorilor vizând efectuarea unei plăți în 
timpul procedurii falimentului, în contra prevederilor legale imperative, nu poate fi 
sancționată decât cu nulitatea absolută.(Curtea de Apel București – Secția a v-
a Civilă, Decizia Civilă nr. 823/6.04.2012) 

Art. 161 
Creanţele se plătesc, în cazul falimentului, în următoarea ordine: 
1.taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezentul 
titlu, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din 
averea debitorului, pentru continuarea activităţii, precum şi pentru plata remuneraţiilor 

                                                           
171 R. Bufan în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 741. 
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persoanelor angajate potrivit prevederilor art. 57 alin. (2), art. 61, 63 şi 73, sub rezerva 
celor prevăzute la art. 140 alin. (6); 
2.creanţele provenind din finanţări acordate potrivit art. 87 alin. (4); 
3.creanţele izvorâte din raporturi de muncă; 
4.creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea 
procedurii, cele datorate cocontractanţilor potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) şi cele 
datorate terţilor dobânditori de bună-credinţă sau subdobânditorilor care restituie 
averii debitorului bunurile ori contravaloarea acestora potrivit prevederilor art. 120 alin. 
(2), respectiv ale art. 121 alin. (1); 
5.creanţele bugetare; 
6.creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi, în baza unor 
obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume periodice 
destinate asigurării mijloacelor de existenţă; 
7.creanţele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreţinerea 
debitorului şi a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică; 
8.creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, cele 
rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, creanţele 
corespunzătoare art. 123 alin. (11) lit. b), inclusiv obligaţiunile; 
9.alte creanţe chirografare; 

10.creanţele subordonate, în următoarea ordine de preferinţă: 
a)creanţele născute în patrimoniul terţilor dobânditori de rea-credinţă ai bunurilor 
debitorului în temeiul art. 120 alin. (2), cele cuvenite subdobânditorilor de rea-credinţă 
în condiţiile art. 121 alin. (1), precum şi creditele acordate persoanei juridice debitoare 
de către un asociat sau acţionar deţinând cel puţin 10% din capitalul social, respectiv din 
drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor ori, după caz, de către un membru 
al grupului de interes economic; 
b)creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit. 
 
Comentariu 
 
  Sunt incluse în prima ordine de prioritate taxe plătite de administratorul 
judiciar sau lichidator în numele debitorului şi în scopul legii, cum ar fi: taxe de timbre, 
onorarii notariale aferente vânzării, taxe de înscriere în cartea funciară a bunurilor 
negrevate de cauze de preferinţă, cheltuielile privind sediul debitoarei, etc. 

Cheltuielile pentru conservarea și administrarea bunurilor se  încadrează în 
prevederile acestui text de lege  în măsura în care nu au fost aferente bunurilor grevate 
de cauze de  preferinţă.  

În  privinţa plăţii remuneraţiilor pentru persoanele angajate potrivit art. 57 
alin. (2), art. 61, 63 și 73 din lege, astfel cum am precizat la art. 159, acestea 
întotdeauna se suportă  pro rata raportat la valoarea tuturor bunurilor din averea 
debitorului. De menţionat că, la distribuirile parţiale, pentru stabilirea procentului de 
alocare se ia în considerare prețul de vânzare pentru bunul vândut și prețul din 
raportul de evaluare pentru bunurile nevândute încă.  

Ca element de noutate, reglementarea introduce pe poziţia de la art. 161 pct.2 
creanțele provenind din finanţările acordate debitorului în perioada de observaţie, 
potrivit art. 87 alin. (4) din lege. Această poziție o vor avea aceste creanțe pentru 
partea negarantată cu bunuri din averea debitorului, fiind superioară creanțelor 
izvorate din raporturi de  muncă.  

Creanţele provenind din raporturi de muncă născute în timpul procedurii, însă 
anterior trecerii la faliment, vor putea să participe la distribuiri de sume potrivit art. 
161 pct. 3 din lege, dat fiind că ele nu mai sunt socotite curente după intrarea în 
faliment, potrivit art. 5 pct. 21, art. 5 pct. 70, art. 101 alin. (6) din lege.  
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Evident, creanţele curente provenite din raporturi de muncă se achită conform 
documentelor din care rezultă. Chetuielile efectuate cu plata salariilor în timpul 
procedurii falimentului vor putea însa să fie reţinute din distribuirea de sume, potrivit 
art. 159 alin. (1), pct. 1 sau art. 161 pct. 1, după caz. 
 În ceea ce privește creanțele născute în timpul procedurii, noul text de lege, astfel 
cum este firesc, asimilează acestora şi creanţele cocontractanţilor izvorâte din 
denunţarea contractelor după deschiderea procedurii, în temeiul art. 123 alin. (4), 
precum şi creanţele datorate terţilor dobânditori de buna-credinţă sau 
subdobânditorilor ce restituie averii debitorului bunurile sau contravaloarea acestora, 
ca urmare a admiterii unei acţiuni în anulare a înstrăinarilor frauduloase efectuate de 
debitor în dauna creditorilor, potrivit art. 120 alin. (2) sau art. 121 alin. (1).   

Aceștia din urmă au o poziţie privilegiată faţă de alţi dobânditori sau 
subdobânditori ai bunurilor pentru care a fost admisă acţiunea în anulare, dat fiind 
că cei dintâi nu au o culpă  care să justifice o anumită sancţiune, ci pierderea este 
suferită de aceştia tocmai ca efect al derulării procedurii insolvenţei faţă de debitor. 
 
Jurisprudență 
 

Schimbarea naturii juridice a creanțelor după ce au fost calificate, în mod 
corect, creanțe bugetare (prin înscrierea lor în tabelul creditorilor) în taxe, timbre și 
orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor, inclusiv cheltuielile necesare pentru 
conservarea și administrarea acestor bunuri, nu poate fi primită. S-a arătat că 
această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât impozitele și taxele locale nu au 
natura unor cheltuieli de administrare și conservare. Dispozițiile art.121 pct.1 din fosta 
reglementare, echivalentul art. 159 din actuala reglementare, sunt dispoziții de 
excepție, referitoare la distribuirea sumelor obținute din valorificarea bunurilor 
garantate, în raport cu cele ale art.123 din vechea reglementare (actualmente art. 161), 
ce nu pot fi extinse prin analogie la alte situații neprevăzute expres de lege. 
(Tribunalul VÂLCEA, Sentinţă comercială nr. 620/30.01.2013) 

 
 În acelaşi sens, cu referire la prevederile fostului art. 64 alin. (6) din vechea 
reglementare (art. 102 alin. (6) în reglementarea actuală), s-a considerat că singura 
diferenţă creată de acest text de lege între creanţele născute după deschiderea 
procedurii insolvenţei şi creanţele născute înainte de acest moment constă în faptul că 
cele dintâi nu se înscriu în tabelul de creanţe. Ele vor face parte însă, din categoria 
corespunzătoare, fiind, după caz, creanţe garantate, salariale, bugetare sau 
chirografare şi vor beneficia de acelaşi tratament ca şi creanţele din categoria din care 
fac parte. A mai fost menţionat în acest sens că, dacă s-ar accepta interpretarea 
contrară s-ar putea ajunge la situaţia în care, în urma plăţii tuturor creanţelor născute 
în timpul procedurii creditorul garantat nu ar mai obţine nicio sumă de bani ca 
urmare a vânzării bunului care formează obiectul garanţiei sale. (Curtea de Apel 
Braşov, Decizia 691/R/7.12.2011). 
 

Art. 162 
Sumele de distribuit între creditori în acelaşi rang de prioritate vor fi acordate 
proporţional cu suma alocată pentru fiecare creanţă, prin tabelul definitiv consolidat. 
 
Comentariu 
 

Această regulă este în acord cu principiul statuat de art. 4 pct. 4 din lege, 
“asigurarea unui  tratament egal al creditorilor de acelaşi rang”.. Evident, niciun 
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creditor nu va putea primi mai mult decât suma prevăzută de tabelul definitiv 
consolidat.   

În  cazul creditorilor beneficiari de cauze de preferinţă, în conformitate cu 
prevederile art. 103 din Legea nr. 85/2014, aceştia vor putea calcula accesorii 
suplimentare până la data vânzării bunurilor, dacă din vânzare a fost obţinut un preţ 
superior celui din raportul de evaluare întocmit în cadrul procedurii, caz în care 
raportarea se va face la întreaga creanţă astfel calculată şi modificată. 
 

 Art. 163 
(1)Titularilor de creanţe dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai după 
deplina îndestulare a titularilor de creanţe din categoria ierarhic superioară, potrivit 
ordinii prevăzute la art. 161. 
(2)În cazul insuficienţei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creanţelor cu 
acelaşi rang de prioritate, titularii acestora vor primi o cotă falimentară, reprezentând 
suma proporţională cu procentul pe care creanţa lor îl deţine în categoria creanţelor 
respective. 
(3)Contul de insolvenţă deschis în condiţiile art. 39 alin. (2) nu va putea fi în niciun mod 
indisponibilizat prin nicio măsură de natură penală, civilă sau administrativă dispusă de 
organele de cercetare penală, de organele administrative sau de instanţele judecătoreşti. 
 
Comentariu 
 
 Respectarea la distribuire a categoriei din care face parte creditorul decurge tot 
din principiul enunţat la art. 4 pct. 4 din lege și decurge din prevederile art. 2345 alin. 
(2) Cod civil. Potrivit acestui principiu, creanțele de rang inferior vor primi sume de 
bani numai dacă și după ce creanțele de rang superior au fost integral îndestulate. 
Acestea sunt principii regăsite și în mecanismul vechii reglementări a Legii nr. 
85/2006.  
 La fel și principiul potrivit căruia creditorii cu creanțe ce fac parte din aceeași 
ordine de prioritate, dacă nu este posibilă îndestularea integrală a creanțelor lor, vor 
primi cota falimentară, ce reprezintă suma cuvenită acestora potrivit proporţiei pe 
care o deţine creanţa lor în cadrul respectivei categorii. 
 Un element de noutate îl constituie prevederea art. 163 alin. (3) din lege, care dă 
eficienţă caracterului colectiv, unitar şi concursual al procedurii insolvenţei, în acord 
cu care este instituită şi suspendarea acţiunilor judiciare sau extrajudiciare după data 
deschiderii procedurii.  
 

Art. 164 
În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes economic ori a unei 
societăţi în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanţelor 
înregistrate în tabelul definitiv consolidat de creanţe, împotriva grupului sau a societăţii 
judecătorul-sindic va autoriza executarea silită, în condiţiile legii, împotriva asociaţilor 
cu răspundere nelimitată sau, după caz, a membrilor, pronunţând o sentinţă executorie, 
care va fi pusă în executare de lichidatorul judiciar, prin executor judecătoresc. 
 

Art. 165 
Cu ocazia distribuirilor parţiale, următoarele sume vor fi provizionate: 
1.sume proporţionale datorate creditorilor ale căror creanţe sunt supuse unei condiţii 
suspensive care nu s-a realizat încă; 
2.sume proporţionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purtător şi care au 
originalele titlurilor, dar nu le-au prezentat; 
3.sume proporţionale datorate creanţelor admise provizoriu; 
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4.rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului, inclusiv cele 
generate de litigiile în curs. 
 
 
 
 
Comentariu 
 

Creanațele afectate de condiţii suspensive trebuie să aibă posibilitatea de a 
participa la procedura în momentul îndeplinirii condiţiei. În cazul în care condiţia se 
va îndeplini, creditorul va avea dreptul să primească sumele distribuite în condițiile 
art. 159 și/sau art. 161 din lege. În acest scop, legiuitorul chiar obligă la provizionare. 
Deficiente conditione, suma se va putea distribui celorlalţi creditori îndreptăţiţi  
potrivit ordinii de distribuire prevăzută de lege.  
 Rezervele pentru cheltuieli viitoare ale averii debitorului sunt justificate în 
măsura în care procedura are nevoie de asemenea fonduri pentru a putea continua. În 
cadrul raportului privind fondurile se recomandă menţionarea duratei pentru care au 
fost provizionate sumele, precum şi natura şi cuantumul cheltuielilor previzionate a se 
efectua până la închiderea procedurii. Constituirea unor asemenea provizioane poate 
fi justificată şi de susţinerea unor litigii care să servească la același scop final (ex: 
acţiuni în revendicare sau în constatarea dreptului de proprietate, acţiuni în 
grăniţuire, acţiuni în  pretenţii, etc.), costuri expres incluse de textul de lege.  
 

Art. 166 
Pentru creditorii deţinând creanţe înscrise în tabelul consolidat definitiv de creanţe, 
cărora li s-au alocat sume numai parţial sau creanţe sub condiţie suspensivă şi care au 
luat parte la distribuire, sumele cuvenite vor fi păstrate la bancă, într-un cont special de 
depozit, până ce situaţia lor va fi lămurită. 
 
Comentariu 
 

Legiuitorul impune necesitatea deschiderii unui cont special, de depozit, pentru 
păstrarea acestor sume. Aceasta înseamnă că acesta este diferit de contul de insolvență 
și are strict destinația specială a păstrării acestor sume, care nu pot fi utilizate în alte 
scopuri decât cele pentru care au fost previzionate.  
 

Art. 167 
(1)După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul judiciar va 
supune judecătorului-sindic un raport final însoţit de situaţiile financiare finale; copii 
de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului prin publicare în BPI. 
Judecătorul-sindic va dispune convocarea adunării creditorilor în termen de maximum 
30 de zile de la publicarea raportului final. Creditorii pot formula obiecţiuni la raportul 
final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării. 
(2)La data şedinţei, judecătorul-sindic va soluţiona, prin încheiere, toate obiecţiunile la 
raportul final, îl va aproba sau va dispune, dacă este cazul, modificarea corespunzătoare 
a acestuia. 
(3)Creanţele care la data înregistrării raportului final vor fi încă sub condiţie nu vor 
participa la ultima distribuire. 
 
Comentariu 
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Spre deosebire de reglementarea din Legea nr. 85/2006, dispozițiile art. 167 din 
Legea nr. 85/2014 prevăd publicarea raportului final în BPI.  

Obiecţiunile, asemenea contestațiilor împotriva oricăror acte întocmite de 
lichidatorul judiciar, vor face referire la motive de legalitate, şi nu de oportunitate. 
Dacă acestea sunt respinse de judecătorul-sindic, acesta va aproba raportul final. În 
caz de admitere a obiecţiunilor, judecătorul-sindic fie va dispune modificarea 
corespunzătoare a raportului final, fie va dispune măsuri în vederea continuării 
procedurii. 
 În privinţa creanţelor afectate de condiţie suspensivă la data raportului, acestea 
nu vor mai putea participa la ultima distribuire, ceea ce înseamnă că tot ceea ce a fost 
provizionat cu prilejul distribuirilor parţiale pentru astfel de creanţe se redistribuie 
celorlalţi creditori potrivit ordinii de preferinţă prevăzută de art. 159 și 161.  
 
Jurisprudență 
 

Judecătorul-sindic consideră că creditorul interesat trebuia să conteste 
raportul asupra fondurilor din lichidare și din încasarea creanțelor și planul de 
distribuire, afișate și comunicate, întrucât lichidatorul judiciar nu poate fi obligat la o 
distribuire directă către un creditor ca o consecință a admiterii unei contestații la o 
măsură luată într-un raport de activitate, măsură ce nu este cuprinsă într-un raport 
pe fonduri sau într-un plan de distribuție (o astfel de soluție poate fi dispusă de 
judecătorul sindic doar în situația admiterii contestației la raportul asupra fondurilor 
obținute din lichidare și a planului de distribuție). (Tribunalul București, Secția a 
VII-a Civilă, Sentința civilă nr. 6495/30.06.2014, irevocabilă prin 
respingerea recursului) 

 
Dispozițiile art. 129 (art. 167 din Legea nr. 85/2014) se aplică în situația în care 

raportul final se întocmește ulterior lichidării bunurilor din averea debitorului, 
situație care nu se regăsește în cauză. Lichidatorul judiciar a solicitat să se dispună 
închiderea procedurii ca urmare a lipsei bunurilor în averea debitorului, iar 
judecătorul sindic a procedat în mod legal la aplicarea dispozițiilor art. 131 potrivit 
cărora, în orice stadiu al procedurii, dacă se constată că nu există bunuri în averea 
debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile 
administrative și niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, 
judecătorul sindic va putea da o sentință de închidere a procedurii. (Curtea de Apel 
Ploieşti, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Decizia nr. 5/11.01.2010) 

 
Art. 168 

După ce judecătorul-sindic aprobă raportul final al lichidatorului judiciar, acesta va 
trebui să facă distribuirea finală a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile 
nereclamate în termen de 30 de zile de către cei îndreptăţiţi la acestea vor fi depuse în 
contul prevăzut la art. 39 alin. (4). 
  
Comentariu 
 

Cu prilejul distribuirii finale, ca urmare a aprobării raportului final, 
lichidatorul judiciar va efectua distribuirea tuturor sumelor din averea debitorului, 
potrivit art. 159 și/sau 161 din Legea nr. 85/2014. Creditorii care nu au primit integral 
sumele de bani cuvenite, cu prilejul distribuirilor  parţiale, le vor primi cu prilejul 
distribuirilor finale, din sumele obţinute suplimentar după ultima distribuire parţială 
sau din sumele provizionate potrivit art. 165. 
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  În privinţa fondurilor nereclamate, sunt avute în vedere sume de bani rămase 
în plus după distribuire, ca urmare a neidentificării creditorilor sau  
acţionarilor/asociaţilor debitorului, cărora li se cuvin, situaţie în care lichidatorul nu 
poate face plata respectivelor sume după distribuire.  Pentru astfel de fonduri, sumele 
se vor vira în contul aferent fondului de lichidare, al cărui regim este supus 
prevederilor O.U.G nr. 86/2006. 
 

SECŢIUNEA 8: Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă 
 
 

Art. 169 
(1)La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-

sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns 
în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu 
fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau 
supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la 
starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 
a)au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei 
alte persoane; 
b)au făcut activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii în interes personal, sub 
acoperirea persoanei juridice; 
c)au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, 
persoana juridică la încetarea de plăţi; 
d)au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu 
au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor 
contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi 
legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă; 
e)au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod 
fictiv pasivul acesteia; 
f)au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul 
întârzierii încetării de plăţi; 
g)în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu 
preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori; 
h)orice altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit la starea de insolvenţă a 
debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu. 
(2)Dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar nu a indicat 
persoanele culpabile de starea de insolvenţă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este 
cazul să introducă acţiunea prevăzută la alin. (1), aceasta poate fi introdusă de 
preşedintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu 
s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. 
De asemenea, poate introduce această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine 
mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală. 
(3)Cererea introdusă în temeiul alin. (1) sau, după caz, alin. (2) se va judeca separat, 
formându-se un dosar asociat. 
(4)În caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) este solidară, cu 
condiţia ca apariţia stării de insolvenţă să fie contemporană sau anterioară perioadei de 
timp în care şi-au exercitat mandatul ori în care au deţinut poziţia în care au contribuit 
la starea de insolvenţă. 
(5)Răspunderea persoanelor în cauză nu va putea fi angajată dacă, în organele colegiale 
de conducere ale persoanei juridice, s-au opus la actele ori la faptele care au contribuit 
la starea de insolvenţă sau au lipsit de la luarea deciziilor care au contribuit la starea de 
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insolvenţă şi au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziţia lor la aceste 
decizii. 
(6)Răspunderea nu va putea fi angajată dacă, în luna precedentă încetării plăţilor, s-au 
efectuat, cu bună-credinţă, plăţi în executarea unui acord cu creditorii, încheiat ca 
urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului, cu 
condiţia ca acordul să fi fost de natură a conduce la redresarea financiară a debitorului 
şi să nu fi avut ca scop prejudicierea şi/sau discriminarea unor creditori. Aceste 
prevederi se vor aplica şi în cazul acordurilor realizate în cadrul procedurii 
concordatului preventiv. 
(7)În cazul în care s-a pronunţat o hotărâre de respingere a acţiunii introduse potrivit 
alin. (1) sau, după caz, alin. (2), administratorul judiciar/lichidatorul judiciar care nu 
intenţionează să formuleze apel împotriva acesteia va notifica în acest sens comitetul 
creditorilor sau, în cazul în care nu a fost desemnat un comitet al creditorilor, adunarea 
creditorilor. În cazul în care adunarea creditorilor sau creditorul care deţine mai mult 
de jumătate din valoarea tuturor creanţelor decide că se impune introducerea apelului, 
acesta va fi introdus de către preşedintele comitetului creditorilor sau de către creditorul 
majoritar, după caz. 
(8)Aplicarea dispoziţiilor alin. (1) nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care 
constituie infracţiuni. 
(9)Dacă s-a pronunţat o sentinţă prin care judecătorul-sindic a dispus atragerea 
răspunderii patrimoniale a administratorului statutar, aceasta va fi comunicată către 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din oficiu. 
(10)Persoana împotriva căreia s-a pronunţat o hotărâre definitivă de atragere a 
răspunderii nu mai poate fi desemnată administrator sau, dacă este administrator în alte 
societăţi, va fi decăzută din acest drept timp de 10 ani de la data rămânerii definitive a 
hotărârii. 
 
Comentariu 

Dispozițiile Legii nr. 85/2014, cuprinse în Secțiunea a 8-a, „Atragerea 
răspunderii pentru intrarea în insolvență”, înregistrează o tendință de agravare a 
răspunderii membrilor organelor de conducere și de supraveghere ale debitorului 
pentru intrarea în insolvență, înlăturând în același timp unele dintre inconsistențele 
reglementării anterioare. Răspunderea persoanelor care au contribuit la starea de 
insolvenţă a debitorului este menită să asigure acoperirea pasivului debitorului 
insolvent în cazul în care ajungerea în insolvenţă este imputabilă anumitor 
persoane172. 

Pentru situațiile în care efectele prejudiciabile ale deciziilor de afaceri depășesc 
limitele patrimoniului societății și se extind asupra creditorilor sociali, iar aceștia se 
găsesc în imposibilitate să-și recupereze creanțele pe care le dețin asupra societății 
aflate în stare de insolvență din cauza dezechilibrului structural în care se găseşte 
patrimoniul acesteia, caracterizat prin insolvabilitate, acțiunea în răspundere pentru 
intrarea în insolvență permite obligarea persoanelor cărora le este imputabilă 
apariţia stării de insolvenţă la plata acelei părți din pasivul neacoperit în urma 

                                                           
172 Pentru analiza răspunderii pentru intrarea în insolvență în reglementarea Legii nr. 85/2014, a se 
vedea R. Bufan (coord.), op. cit. , p. 807-835. Pentru analiza răspunderii pentru intrarea în insolvență 
în reglementarea Legii nr. 85/2006,, a se vedea I. Turcu, op.cit.; Gheorghe Piperea, op.cit.;  St.D. 
Cărpenaru, V. Nemeș, M.A. Hotca, Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Comentarii pe 
articole, ed. 2, Ed. Hamangiu, București, 2008; R. Bufan, Reorganizarea judiciară și falimentul, Ed. 
Lumina Lex, București, 2001; V. Pașca, Falimentul fraudulos. Răspundere şi sancţiuni, Ed. Lumina Lex, 
București, 2005; I. Adam, C.N. Savu, Legea procedurii insolvenței. Comentarii și explicații, Ed. CH Beck, 
București, 2006; N. Țăndăreanu, op. cit. 
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lichidării activelor companiei, care se află în legătură de cauzalitate cu faptele lor 
ilicite173. 

Dispozițiile art. 169 reglementează persoanele în sarcina cărora poate fi 
angajată răspunderea, condițiile răspunderii pentru intrarea debitorului în 
insolvență, precum și persoanele care au calitate procesuală activă pentru formularea 
acțiunii în atragerea răspunderii. 

Legea limitează expres domeniul de aplicare a răspunderii pentru starea de 
insolvență la debitorii persoane juridice. 

În actuala reglementare, orice persoană care a contribuit la starea de 
insolvență a debitorului poate fi chemată să răspundă pentru prejudiciul cauzat 
acestuia prin faptele ilicite săvârșite, în scopul acoperirii pasivului. Vor putea fi 
chemate să răspundă pentru faptele lor ilicite atât persoanele care se găseau în funcţie 
la data deschiderii procedurii insolvenței, cât şi cele care au îndeplinit anterior 
respectivele funcţii. Încetarea mandatului, indiferent dacă au fost sau nu efectuate 
formalitățile de publicitate prin intermediul registrului comerțului, nu îl exonerează 
de răspundere pe administrator174. 

În afara „organelor de conducere și /sau supraveghere din cadrul societății”, la 
care face referire textul legal și care diferă în funcție de forma juridică a societății și, 
după caz, de sistemul de administrare adoptat de aceasta, poate fi angajată și 
răspunderea altor persoane, precum administratorii aparenți (cei al căror mandat a 
încetat prin împlinirea termenului sau prin revocare, dar care continuă să acționeze 
în această calitate, în condițiile în care nu au fost efectuate formalitățile de publicitate 
a încetării mandatului, sau administratorii care au fost desemnați fără a fi efectuate 
formalitățile de publicitate a numirii175), administratorii de fapt (acele persoane care 
nu sunt desemnate în mod formal ca administratori, dar care se prezintă și acționează 
în această calitate, inclusiv asociații sau acționarii implicați în gestionarea activității 
societare) sau administratorii din umbra (acele persoane care nu sunt desemnate în 
mod oficial în funcția de administrator și care nu se prezintă în această calitate, dar la 
instrucțiunile cărora acționează efectiv debitorul). 

Răspunderea pentru intrarea debitorului în insolvență este o răspundere 
subiectivă pentru fapta proprie, iar angajarea acesteia poate fi dispusă dacă sunt 
îndeplinite condițiile răspunderii civile (fapta ilicită, prejudiciul, legătura de 
cauzalitate dintre acestea, vinovăția), particularizate prin elementele speciale 
prevăzute de lege. 

În ceea ce privește faptele ilicite, legea enumeră în art. 169 alin. (1) lit. a) – g) 
categoriile de ilicit care constituie în mod frecvent cauzele unei insolvențe frauduloase 
și pentru care persoanele care le-au săvârșit pot fi chemate să răspundă, respectiv: 

 a) Fapta de a folosi bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu 
sau în cel al unei alte persoane. 
 Utilizarea frauduloasă poate avea ca obiect orice bun al societății, indiferent de 
natura acestuia. Intră în această categorie de ilicit folosirea bunurilor societăţii într-
un scop contrar interesului social, de pildă în interesul persoanei responsabile sau al 
unei alte societăți în care persoana responsabilă are interese; creditarea de către 
societate a unei alte societăți în care persoana responsabilă are interese; efectuarea 
unor cheltuieli personale din fondurile societăţii; nedecontarea avansurilor încasate 
de la societate; constituirea unei garanții de către societate pentru garantarea 
datoriilor personale sau a datoriilor unei alte societăți în care persoana responsabilă 

                                                           
173 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 808. 

174 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 811; I. Turcu, op.cit., p. 668; St.D. Cărpenaru, V. 
Nemeș, M.A. Hotca, op.cit., p. 442. 

175 C.A.Suceava, s.com., dec.nr.54 din 25 ianuarie 2007, publicata in RDC nr.4/2013 p.81-82 
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are interese, încasarea efectelor de comerț emise în favoarea societății de către 
debitorii acesteia176 etc. 

b) Fapta de a face activități de producție, comerț sau prestări de servicii în 
interes personal, sub acoperirea persoanei juridice. 

             Sunt incluse în aceasta categorie operațiunile economice speculative efectuate 
de persoana responsabilă în interes propriu, dar profitând de personalitatea juridică 
a societății, care devine astfel responsabilă pentru obligațiile născute cu ocazia acestor 
tranzacții sau pierde profitul rezultat din acestea: achiziții sau vânzări de bunuri de 
către administrator sub acoperirea societății; subcontractarea în condiții 
prejudiciabile a unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii contractate 
de societate, în beneficiul unei societăți în care administratorul are interese177 etc. 

c) Fapta de a dispune, în interes personal, continuarea unei activități care 
ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăți. 
 Sfera de aplicare a textului include atât luarea unei decizii privind continuarea 
desfășurării unei activități de afaceri, cât și omisiunea de a lua decizia de a sista 
activitatea de afaceri care conducea la starea de insolvență. Motivul pentru care 
legiuitorul a limitat angajarea răspunderii pentru această faptă la cazurile în care se 
dovedește săvârșirea ei în interes personal ține de delimitarea pe care a urmărit să o 
traseze între ipoteza în care persoana responsabilă dispune continuarea activității în 
speranța legitimă a redresării afacerii și cea în care motivul acestei decizii rezidă în 
interesul personal de a se menține în funcție și de a profita de avantajele patrimoniale 
ale acesteia178. În jurisprudență179 s-a reținut faptul că răspunderea nu va fi angajată 
în sarcina administratorului în cazul în care continuarea activității a fost dispusă de 
asociatul/acționarul majoritar. 

d)Fapta de a ține o contabilitate fictivă, de a face să dispară unele documente 
contabile sau de a nu ține contabilitatea în conformitate cu legea. 

Deși sintagma „nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea” include toate 
ipotezele de ilicit în raport cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și ale 
celorlalte acte normative în materie, dispozițiile art. 169 alin.(1) lit. d) adaugă explicit 
ipotezele cele mai frecvente, respectiv ținerea unei contabilități fictive, care nu reflectă 
realitatea activității economice desfășurate, și dispariția documentelor contabile în 
scopul ascunderii acestei realități. Sunt ipostaze ale acestei fapte omisiunea 
înregistrării în contabilitate a unor operațiuni efectuate de societate sau a unor bunuri 
aflate în patrimoniul acesteia; înscrierea denaturată a operațiunilor economice 
desfășurate de societate sau a drepturilor pe care aceasta le are asupra anumitor 
bunuri; înregistrarea în contabilitate a unor tranzacții nereale, în absența 
documentelor justificative sau pe baza unor documente justificative falsificate180. Cu 
această faptă este asimilată de lege lata și fapta de a nu preda documentele contabile 
ale societăţii către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, subsecvent 
deschiderii procedurii insolvenței. 

e) Fapta de a deturna sau de a ascunde o parte din activul persoanei juridice ori 
de a mări în mod fictiv pasivul acesteia. 
 Pot fi incluse în această categorie faptele de înstrăinare a unor active în scopul 
sustragerii acestora de la urmărirea de către creditori; încasarea veniturilor sau 

                                                           
176 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit.,  p. 812-813; I. Turcu, op.cit., p. 676; I. Adam, C.N. 
Savu, op.cit., p. 786. 

177 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  813. 

178 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  813-814. 

179 C.A.Craiova, s a II-a civila., dec.nr.355 din 26 martie 2013 in RRJ nr.4/2013 p.68 

180 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 814; I. Turcu, op.cit., p. 692. 
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preluarea bunurilor din activitatea de afaceri și neînregistrarea lor în evidențele 
societății; încasarea de către persoana responsabilă a unor remunerații stabilite în 
mod abuziv; transferurile de proprietate către un creditor pentru stingerea unei 
datorii anterioare, dacă modalitatea de încasare a prețului este vădit dezavantajoasă 
pentru debitor sau dacă suma pe care creditorul ar putea să o obțină în caz de faliment 
a debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer; înregistrarea în 
evidențele societății a unor datorii fictive, rezultate din tranzacții nereale, în scopul de 
a majora pasivul181 etc. 

f) fapta de a folosi mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice 
fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți. 
 Sfera de aplicare a textului vizează orice acte de transfer sau asumarea de 
obligații prin care se procură fonduri pentru debitorul aflat în insolvență iminentă, 
încheiate în condiții de ruinare, dezechilibrate față de condițiile pieței, și cu intenția de 
a întârzia starea de insolvență: înstrăinarea la prețuri derizorii, disproporționate în 
raport cu valoarea de piață, a unor elemente de activ; contractarea de împrumuturi, 
eventual garantate, cu o dobândă vădit dezavantajoasă182 etc. 

g) Fapta de a plăti sau a dispune să se plătească cu preferință unui creditor, în 
dauna celorlalți creditori, în luna precedentă încetării plăților. 
 Legea urmăreşte sancţionarea plăţilor anticipate ale datoriilor, respectiv ale 
acelor obligații pentru care scadenţa fusese stabilită pentru o dată ulterioară, întrucât 
se produc dezechilibre în raporturile dintre creditorii de acelaşi rang. Aceasta faptă 
poate contribui la apariția stării de insolvență numai în măsura în care, pe de o parte, 
datoria plătită nu era exigibilă, în timp ce, pe de altă parte, debitorul avea alte datorii 
scadente care, ca efect al neachitării la termen, au făcut să fie îndeplinite condițiile 
deschiderii procedurii insolvenței.183 
 h) Orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență 
a debitorului. 
 Enumerarea legală a faptelor ilicite care pot determina angajarea răspunderii 
avea un caracter limitativ sub imperiul reglementărilor anterioare, ceea ce împiedica 
antrenarea răspunderii pentru alte fapte decât cele enunțate de lege. Enumerarea 
faptelor ilicite nu putea fi extinsă prin analogie, textul fiind de strictă interpretare. 
Completarea listei inițial exhaustive, în noua reglementare a procedurii insolvenței, cu 
un element final de natura generică transformă caracterul limitativ al enumerării 
într-unul exemplificativ și modifică substanțial câmpul de aplicare a răspunderii 
pentru starea de insolvență, din perspectiva factorilor de conduită. Răspunderea nu 
va mai fi limitată la faptele ilicite enumerate de text, ci va putea fi angajată pentru 
orice comportament ilicit intenționat al persoanelor cărora le este imputabilă starea 
de insolvență184. 

În ceea ce privește greșelile de management ale administratorilor, acestea pot 
genera o deteriorare a situației patrimoniale a debitorului care să conducă la apariția 
stării de insolvență. Cu toate acestea, răspunderea persoanelor care au săvârșit erori 
în conducerea și supravegherea activității societății nu poate fi angajată, întrucât 
textul care completează lista faptelor ilicite limitează sfera acestora printr-o cerință 
de ordin subiectiv referitoare la forma de vinovăție: antrenarea răspunderii poate fi 
dispusă doar pentru faptele săvârșite cu intenție. Or, greșelile de management 

                                                           
181 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 814; St.D. Cărpenaru, V. Nemeș, M.A. Hotca, 
op.cit., p. 436. 

182 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 814-815. 

183 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  815. 

184 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  816. 
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presupun asumarea imprudentă de riscuri sau informarea neglijentă prealabilă 
deciziilor de afaceri, fiind săvârșite din culpă. O excepție de la această regulă o poate 
constitui cazul culpei atât de grave, atât de îndepărtate de un scop raţional de afaceri, 
încât poate fi asimilată intenției185. 

În ceea ce privește prejudiciul care se urmărește a fi reparat prin angajarea 
răspunderii persoanelor care au contribuit la starea de insolvență, acesta nu se 
confundă cu insolvența însăși. 
Problema prejudiciului (și, deci, a întinderii reparației la care poate fi obligată 
persoana responsabilă) a făcut obiectul unor controverse sub imperiul vechii 
reglementări, putând fi decelate mai multe interpretări ale sintagmei „o parte a 
pasivului debitorului” la suportarea căreia putea fi obligată persoana responsabilă 
(partea din pasiv neacoperită în cadrul procedurii de insolvență sau partea din pasiv 
lăsată la latitudinea judecătorului ori acea parte din pasiv aflată în raport de 
cauzalitate cu fapta ilicită). 

Noua reglementare realizează o clarificare a întinderii prejudiciului la 
repararea căruia poate fi obligată persoana responsabilă.  Astfel, legea prevede o 
dublă limitare a despăgubirilor, consacrată în următorii termeni: „o parte sau 
întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, fără să 
depășească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă”. Se 
instituie, așadar, deopotrivă, un maxim absolut – „întregul pasiv al debitorului”, 
pentru evitarea interpretărilor restrictive ale sintagmei anterioare „o parte a 
pasivului debitorului”, dar și un maxim relativ – „prejudiciul aflat în legătură de 
cauzalitate cu fapta respectivă”, în scopul conservării caracterului reparator al 
răspunderii186. 
 Răspunderea pentru starea de insolvență se va angaja pentru acea parte din 
pasiv (sau eventual pentru tot pasivul) aflată în raport de cauzalitate cu fapta ilicită, 
dar numai în condițiile în care există o relație cauzală între fapta ilicită și starea de 
insolvență. Pe de altă parte, răspunderea pentru insolvență se va angaja pentru acea 
parte din pasiv (sau, eventual, pentru tot pasivul) care este neacoperită187. 

Angajarea răspunderii implică reținerea raportului de cauzalitate între fapta 
ilicită și starea de insolvență. Noua reglementare extinde câmpul cauzal în relația 
dintre faptele ilicite și starea de insolvență. Prin utilizarea termenului „a contribui”, în 
loc de „a cauza” (din fostul art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006), se consacră teza 
echivalenței condițiilor în stabilirea raportului de cauzalitate, eliminându-se 
diferențele dintre cauze și condiții și considerându-se că orice faptă are aceeaşi 
importanţă finalistă în producerea stării de insolvenţă. Toate condiţiile care au condus 
la instalarea stării de insolvenţă sunt considerate cauzal identice şi necesare pentru 
apariţia sa. Prin urmare, fapta pentru care se angajează răspunderea trebuie să aibă 
calitatea de factor cauzal al stării de insolvenţă188. 
În al doilea rând, răspunderea pentru starea de insolvență presupune reținerea 
raportului de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciul cauzat. Răspunderea în 
discuție este o răspundere patrimonială pentru repararea prejudiciului cauzat printr-
o faptă ilicită, finalitatea angajării răspunderii fiind una reparatorie. Aceasta este 
rațiunea pentru care noua reglementare adaugă sintagma „fără să depășească 
prejudiciul aflat în legătura de cauzalitate cu fapta respectivă”, care limitează 

                                                           
185 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 817-818. 

186 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 819. 

187 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 819. 

188 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 820-821. 
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despăgubirile la valoarea daunelor aflate în relație cauzală cu fapta ilicită, chiar dacă 
pasivul neacoperit este mai mare decât aceasta. 

Noua reglementare a răspunderii pentru starea de insolvență extinde sfera 
faptelor ilicite cu o categorie generică de ilicit săvârșit în mod necesar cu intenție: 
„orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență a 
debitorului”. Legea nu permite angajarea răspunderii administratorilor pentru orice 
încălcări ale obligaţiei de a acţiona cu prudenţa şi diligenţa specifică oricărei funcţii 
de administrator, indiferent dacă aceste fapte sunt săvârşite cu intenţie sau din culpă, 
ci pentru orice faptă ilicită care a contribuit la starea de insolvenţă a societății, cu 
condiţia ca aceasta să fie comisă cu intenţie (cum este, spre exemplu, frauda în 
gestiunea societății), fiind exclusă răspunderea pentru faptele ilicite săvârșite din 
culpă (cum sunt, de pildă, erorile de management)189. 

Textul legal clarifică problema formei de vinovăție care trebuie întrunită în 
vederea antrenării răspunderii pentru toate faptele menționate de lege: intenția, ca 
formă a vinovăției, se impune a fi stabilită nu numai pentru „orice alte fapte” decât 
cele ce compun enumerarea legala enunțiativă, ci și pentru acestea din urmă.  
De altfel, majoritatea acestora sunt acțiuni ilicite care nu pot fi comise decât în 
condițiile acestei forme de vinovăție: folosirea bunurilor sau a creditelor persoanei 
juridice trebuie făcută în beneficiul propriu sau în cel al unei alte persoane (lit.a); 
activitățile de producție, comerț sau prestări de servicii trebuie să fie desfășurate în 
interes personal, sub acoperirea persoanei juridice (lit.b); continuarea activității care 
ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăți trebuie să fie dispusă în 
interes personal (lit.c); ținerea unei contabilități fictive presupune intenția de frauda, 
iar dispariția documentelor contabile trebuie să fie provocată (lit.d); deturnarea sau 
ascunderea unei părți din activul persoanei juridice ori mărirea în mod fictiv a 
pasivului acesteia implică, de asemenea, intenția de fraudă (lit.e); folosirea de mijloace 
ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri trebuie să fie făcută în scopul 
întârzierii încetării de plăți (lit.f); plata sau dispoziția de a se plăti unui creditor, în 
luna precedentă încetării plăților, trebuie să se facă cu preferința, în dauna celorlalți 
creditori (lit.g)190. 
 Faptul ca debitorul persoană juridică își desfășoară activitatea sub conducerea 
și supravegherea unor organe învestite cu atribuții de administrare și control al 
afacerii care pot avea caracter colegial (consiliul de administrație, consiliul de 
supraveghere, directoratul etc.) are implicații asupra angajării răspunderii. 
 Textul legal prevede că, în caz de pluralitate, răspunderea este solidară. 
Pluralitatea presupune concomitența deținerii funcțiilor respective, iar nu succesiunea 
în funcție (spre exemplu, condiția pluralității este întrunită în cazul unei societăți pe 
acțiuni conduse de un consiliu de administrație, dar nu și în cazul unei societăți pe 
acțiuni conduse de un singur administrator, funcție în care s-au succedat mai multe 
persoane). Acest sens al pluralității permite ca o anumită faptă să fie imputabilă mai 
multor persoane, concomitent191. 
 Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate dacă, în organele colegiale de 
conducere, s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolvența sau au lipsit de la 
luarea deciziilor care au cauzat insolvența și au făcut să se consemneze, ulterior luării 
deciziei, opoziția lor la respectivele decizii. Totodată, aceste persoane se pot apăra de 
răspunderea solidară dovedind că au acționat în mod individual în sens contrar 
celorlalte persoane implicate. Spre exemplu, în cazul omisiunii de predare a 
documentelor contabile către administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul 
                                                           
189 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  822. 

190 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  822. 

191 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 823-824. 
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judiciar, administratorul care a predat documentele contabile aferente mandatului 
său nu va răspunde192. 
 Analiștii legislației insolvenței193 au semnalat că mediul de afaceri se confruntă 
cu provocări legate de inexistența unei culturi de reorganizare viabile, între care și 
temerea conducerii debitorului că ar putea să îi fie atrasă răspunderea personală 
pentru că a dispus realizarea de către debitor a unor activități de restructurare 
legitime. Pentru a înlătura acest risc, Legea nr. 85/2014 instituie o cauză specială de 
exonerare de răspundere, condiționată atât prin apelul la standardul bunei-credințe, 
cât și prin instituirea cerinței ca acordul pentru restructurarea datoriilor debitorului 
să fi fost apt să redreseze financiar debitorul şi să nu fi fost încheiat în frauda anumitor 
creditori194. 
 Răspunderea va fi înlăturată şi în cazul persoanelor care, în cadrul organelor 
colegiale, au votat împotriva adoptării deciziei, precum și în cazul persoanelor care au 
absentat de la ședință sau nu și-au exprimat votul în cadrul unui mecanism alternativ 
de transmitere a acestuia, cu condiția ca respectivele persoane să iasă ulterior din 
pasivitate și să ceară consemnarea opoziției lor195. 
 Pentru angajarea răspunderii persoanelor care au contribuit la starea de 
insolvenţă este necesar ca debitorul persoană juridică să fie subiect al unei proceduri 
de insolvență în curs de desfășurare. Răspunderea specială pentru intrarea în 
insolvență nu poate să fie antrenată în afara procedurii insolvenței, respectiv înainte 
ca această procedură să fie deschisă sau după momentul la care procedura a fost 
închisă196.  
 Competența de soluționare a acțiunii în angajarea răspunderii aparține 
tribunalului pe rolul căruia se află dosarul procedurii insolvenței, respectiv 
judecătorului-sindic care o va judeca separat, formându-se un dosar asociat. 
 Calitatea procesuală activă în acțiunea pentru angajarea răspunderii aparține, 
potrivit art.169 alin. (1) și alin. (2),  administratorului judiciar și lichidatorului 
judiciar, iar în subsidiar președintelui comitetului creditorilor (în baza hotărârii 
adunării creditorilor), creditorului desemnat de adunarea creditorilor (dacă nu s-a 
constituit comitetul creditorilor) sau creditorului care deține mai mult de 50% din 
valoarea creanțelor înscrise la masa credală. Creșterea rolului creditorilor în 
exercitarea acțiunilor în angajarea răspunderii este menită să eficientizeze acest 
instrument de reîntregire a activului patrimonial al debitorului. Principala categorie 
de creditori interesată în promovarea acțiunii este cea a creditorilor chirografari, ale 
căror creanțe beneficiază în general de o slabă protecție în caz de insolvență197.  
 În cazul atragerii răspunderii în condițiile art. 169, se instituie şi o sancțiune 

cu caracter nepatrimonial, însoțită de o măsură de asigurare a publicității acesteia: 
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193 Raportul Bancii Mondiale privind respectarea standardelor si codurilor. Regimul juridic al 
insolventei si drepturile creditorilor/debitorilor, aprilie 2014, 
www.worldbank.og/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/rosc/ICR%20%20ROSC_Engli
sh_version.pdf 
www.worldbank.og/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/rosc/ICR%20%20ROSC_Engli
sh_version.pdf 

193 Raportul Bancii Mondiale, cit supra. 

194 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  824. 

195 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 825. 

196 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  828. 

197 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  829. 
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decăderea din dreptul de a exercita funcția de administrator și înregistrarea în 

registrul comerțului a hotărârilor de atragere a răspunderii198. 

 Înregistrarea în registrul comerțului se realizează din rațiuni de asigurare a 

publicității față de terți a angajării răspunderii membrilor organelor de conducere 

sau de supraveghere, prin comunicarea, din oficiu, către Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului, a hotărârii prin care judecătorul-sindic a dispus atragerea 

răspunderii patrimoniale199. 

În ceea ce privește decăderea din dreptul de a exercita funcția de administrator 

,200 aceasta se va aplica pe o perioadă  de 10 ani de la data rămânerii definitive a 

hotărârii de atragere a răspunderii  și va produce efecte de îndată, inclusiv asupra 

mandatelor de administrator în curs de exercitare. Semnificația termenului 

„administrator”, utilizat de textul care instituie sancțiunea decăderii, cuprinde nu 

numai funcția de administrator stricto sensu, ci orice funcție de membru al unui 

organ de conducere sau de supraveghere cu atribuții de administrare executivă sau 

neexecutivă. 

Dispozițiile art. 169 alin.(10) nu specifică faptul că sancțiunea trebuie aplicată 

de judecătorul-sindic prin hotărârea de atragere a răspunderii, astfel încât 

decăderea produce efecte ex lege. În doctrină s-a arătat că orice persoană interesată 

poate solicita constatarea decăderii, fie sub forma constatării încetării mandatului 

de administrator în curs de exercitare, fie prin contestarea desemnării persoanei cu 

privire la care operează decăderea ca administrator într-un nou mandat201. 

 

Jurisprudență 
  

Recurenta a solicitat autorizarea în vederea formulării cererii de atragere a 
răspunderii patrimoniale a administratorului societății debitoare ulterior închiderii 
procedurii. În mod corect a reținut judecătorul-sindic că, în raport de prevederile art. 
138 alin. (1) și (3), art. 140 și art. 142 din Legea insolvenței, cererea de atragere a 
răspunderii patrimoniale nu poate fi formulată decât până la închiderea procedurii, 
ulterior acestui moment fiind posibilă doar executarea silită a hotărârii pronunțate în 
temeiul art. 138 din lege. (Curtea de Apel București, Secția a VI-a Comercială, 
Decizia nr. 1478/07.12.2010) 

 
 Nepredarea actelor contabile către administratorul/lichidator poate constitui 

o prezumţie de neţinere a contabilităţii, însă trebuie demonstrată distinct proba 
concretă a autoratului şi a legăturii de cauzalitate, în sensul că instalarea stării de 
insolvenţă este efectul neţinerii contabilităţii sau al distrugerii ei. (Curtea de Apel 
Iasi, Decizia nr. 627 /13.12.2010) 

 
  În concret, a fost stabilit pe cale de expertiză faptul că modalitatea de utilizare 
a unor sume de bani de către persoane ce aveau drept de administrare asupra 
debitoarei a condus spre efectuarea unor plăţi către o societate afiliată, unde 

                                                           
198 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  834. 

199 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  834. 

200 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  834. 

201 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  834. 
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administratorii debitoarei aveau un interes nemijlocit. (Curtea de Apel Cluj, 
Decizia nr. 1120 / 15.03.2011) 
 

Este greşită admiterea cererii de antrenare a răspunderii personale pentru 
considerente generale şi presupuneri. Nu s-a făcut dovada certă a utilizării creanţelor 
şi stocurilor debitorului în interes propriu sau al altuia. (Curtea de Apel Iasi, 
Decizia nr. 42/18.01.2010) 

 
În jurisprudența creată sub imperiul vechii legi s-a reținut faptul că nu poate fi 

angajată răspunderea pe temeiul exercitării de activități de producție, comerț sau 
prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice, în cazul în 
care operațiunile de comerț au fost efectuate cu o societate controlată de 
administrator, dacă s-au încadrat în cursul normal al activității debitorului. (Curtea 
de Apel Timișoara, Decizia nr.1559 din 26.10.2009, în RDC nr.2/2011 p.60-63) 

 

Conditiile și natura juridica a raspunderii prevazute de art. 138. O astfel de 
răspundere, care este o răspundere civilă delictuală (atipică), se angajează numai 
dacă fapta a condus la ajungerea societăţii în stare de insolvenţă, prin această faptă 
să se fi produs un prejudiciu creditorilor, între fapta comisă şi prejudiciu să existe o 
legătură de cauzalitate, în sensul că această faptă a provocat acel prejudiciu şi, nu în 
ultimul rând, vinovăţia autorului. Nedemonstrarea acestora conduce la respingerea 
cererii. (Curtea de Apel Constanta, Decizia nr. 1938 din 01.11.2010) 
 

Critica privind neformularea de către lichidator a acţiunii în antrenarea 
răspunderii nu poate fi primită, cât timp recurenta creditoare era singurul creditor 
din tabel, neputându-şi astfel invoca propria culpă.(Curtea de Apel Constanta, 
Decizia nr. 109 din 27.01.2010)  

 
Simpla continuare a activitatii societatii chiar și în ipoteza în care se 

evidentiaza ca aceasta va determina intrarea în insolventa nu poate fi interpretata 
ca fiind suficienta pentru aplicarea prevederilor art.138 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr.85/2006, fiind necesar a se face și dovada interesului personal al intimatei pârâte 
în a dispune continuarea activitatii debitoarei, care conform sustinerilor 
reclamantului ducea în mod vadit la încetarea de plati. Or, un atare interes nu a fost 
nici afirmat și nici dovedit de catre lichidatorul judiciar. În acest context, gresit 
instanta de fond a admis actiunea lichidatorului și în raport cu art. 138 lit. c). Într-
adevar, prezumtiile sunt mijloace de proba care pot duce la clarificarea unor fapte 
juridice, însa, în cauza, raportat la faptele dovedite prin probele administrate nu se 
poate prezuma ca pârâtul recurent a dispus în interes personal continuarea unei 
activitati care ducea în mod vadit persoana juridica la încetare de plati.” (Curtea de 
Apel Oradea, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ și fiscal, 
Decizia nr. 383/C/ 04. 12. 2014) 

 
Conform prevederilor art.138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, judecătorul-

sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitoarei, persoană juridică, ajuns în 
insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere ori de orice altă 
persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului prin una din faptele expres 
şi limitativ prevăzute la lit."a-g" ale articolului. Această răspundere patrimonială 
personală decurge din natura raporturilor care se stabilesc între organele de 
conducere şi alte persoane ce au cauzat insolvenţa şi societatea debitoare, iar pentru 
antrenarea ei este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
prejudiciul creditorilor, fapta să se încadreze în cazurile expres prevăzute de lege, 
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raportul de cauzalitate dintre faptă şi încetarea plăţilor şi culpa persoanei a cărei 
răspundere se antrenează. (Curtea de Apel Oradea, Secţia comercială şi de 
contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr.219/C/11.02.2010) 

 
Este adevărat că procedura insolvenţei prezintă un pregnant caracter 

concursual, al cărei scop este acela de a asigura acoperirea pasivului debitorului aflat 
în insolvenţă, calitatea de creditor al recurentei prezumând interesul acesteia de a 
obţine un rezultat favorabil în cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 138 din Legea 
nr. 85/2006, contrar celui dat de prima instanţă, în scopul final al încasării creanţei 
sale. Însă, dincolo de aceste observaţii, dreptul la recurs, recunoscut în condiţiile art. 
8 din Legea nr. 85/2006, prezintă o exclusivă componentă procesuală şi este distinct 
de dreptul subiectiv material a cărui protecţie o urmăreşte. Nicio dispoziţie a legii nu 
instituie excepţii procesuale prin care să titularizeze dreptul la recurs, ca drept 
procesual, oricărei persoane ale cărei interese se leagă de lichidităţile patrimoniului 
debitorului aflat în insolvenţă. În consecinţă, cadrul procesual subiectiv în judecată 
a fost stabilit în faţa instanţei de fond în persoana participanţilor la această 
procedură şi, cum Administraţia Finanţelor Publice nu a avut în faţa primei instanţe 
calitate procesuală în cererea întemeiată pe dispoziţiile art.138 din Legea nr. 
85/2006, a cărei soluţie este singura criticată în recurs, ci doar comitetul creditorilor, 
Curtea constată că, în mod simetric, dreptul la recurs aparţine litigianţilor iniţiali, în 
raport de care recurenta este terţ. Aşa fiind, neavând calitatea de parte în litigiul 
derulat în faţa instanţei de fond şi, cum prin recurs se critică exclusiv soluţia dată 
cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, Administraţia 
Finanţelor Publice nu poate avea calitatea de recurentă.” (Curtea de Apel Iaşi, 
Secţia Comercială, Decizia nr. 72/01.02.2010) 

 
În cadrul cererilor de atragere a răspunderii patrimoniale a persoanelor 

vinovate de starea de insolvență a debitorului, prezumția simplă de neținere a 
evidențelor contabile conform legii, născută ca urmare a refuzului sau omisiunii 
culpabile de predare a acestora către administratorul judiciar, este întărita 
determinant și face aproape inutilă obligarea petentului la a demonstra legătura de 
cauzalitate dintre fapta proprie a pârâtului și starea debitoarei. Acest mod de a 
raționa este determinat tocmai de imperativul care constă în necesitatea existenței 
unor evidențe fidele privind starea patrimoniului unui agent economic. Prezumția se 
transformă într-un indiciu semnificativ, pe care se poate întemeia și admite o acțiune 
în atragerea răspunderii, deoarece fără existența și analiza evidențelor contabile nu 
se poate determina mai presus de orice dubiu rezonabil că activele societății au fost 
folosite în scopuri licite și valide, fără practicii nelegale din partea societarilor și 
organelor de conducere. (Curtea de Apel Cluj, Decizia nr. 6072/04.09.2014). 
 

Art. 170 
Acţiunea prevăzută la art. 169 se prescrie în termen de 3 ani. Prescripţia începe să curgă 
de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a contribuit la 
apariţia stării de insolvenţă, dar nu mai târziu de 2 ani de la data pronunţării hotărârii 
judecătoreşti de deschidere a procedurii de insolvenţă. 
 
Comentariu 
 

Problema interpretării textelor care guvernează cursul acestor termene a fost 
clarificată în noua reglementare, Legea nr. 85/2014 instituind un termen de 
prescripție (special) de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută 
persoana care a contribuit la apariția stării de insolvență.  

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
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Oricât de târziu ar fi cunoscută această persoană, momentul începerii cursului 
prescripției nu poate excede 2 ani de la data deschiderii procedurii202. 
 
Jurisprudență 
 

În cazul în care printre creditorii beneficiari ai unei hătărâri executorii de 
atragere a răspunderii în materie de insolvență este creditorul fiscal, termenul de 
prescripție este cel de 3 ani, prevăzut de art. 405 C.proc.civ., iar nu cel de 5 ani, 
prevăzut de art. 131 C.proc.fisc. Justificarea este aceea că, în situația dată, creanța 
care se execută – deși este dată în competența specială a organelor de executare fiscală 
prin art. 136 alin. (6) C.proc.fisc. – izvorăște dintr-un fapt ilicit cauzator de prejudicii, 
adică din răpunderea patrimonială a fostelor organe de conducere, nefiind deci o 
creanță fiscală. (Tribunalul Dolj, Secția I-a Civilă, Sentința nr. 
859/24.10.2014) 

 
Art. 171 

Sumele depuse potrivit dispoziţiilor art. 169 alin. (1) vor intra în averea debitorului şi 
vor fi destinate, în caz de reorganizare, plăţii creanţelor potrivit programului de plăţi, 
completării fondurilor necesare continuării activităţii debitorului, iar în caz de faliment, 
acoperirii pasivului. 
Comentariu 
 

Sumele de bani obținute din executarea hotărârilor prin care s-a dispus 
atragerea răspunderii intră în averea debitorului, și nu în averea creditorilor, 
indiferent de titularul acțiunii, iar destinația acestora diferă în funcție de etapa 
procedurii insolvenței în care se află debitorul: în reorganizare – plății creanțelor 
potrivit programului de plăți, completării fondurilor necesare continuării activității 
debitorului, iar în faliment – acoperirii pasivului203. 
 

Art. 172 
(1)Odată cu cererea formulată potrivit prevederilor art. 169 alin. (1) sau ale alin. (2), 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar ori, după caz, comitetul creditorilor va 
putea cere judecătorului-sindic să instituie măsuri asigurătorii asupra bunurilor din 
averea persoanelor urmărite potrivit prevederilor art. 169. Fixarea unei cauţiuni de până 
la 10% din valoarea pretenţiilor este obligatorie. 
(2)Cererea de măsuri asigurătorii poate fi formulată şi ulterior introducerii acţiunii 
prevăzute la art. 169. 
 
Comentariu 

În scopul indisponibilizării bunurilor din patrimoniul persoanei responsabile pe 
durata soluționării acțiunii pentru angajarea răspunderii acesteia pot fi instituite 
măsuri asigurătorii temporare, preventive și de conservare: sechestru asigurător, 
poprire asigurătorie și orice alte măsuri prevăzute de lege. 

În doctrină s-a apreciat că judecarea cererii de înființare a măsurilor 
asigurătorii se face de către judecătorul-sindic în condiții derogatorii față de 
dispozițiile Codului de Procedură Civilă204. Această cerere poate fi formulată odată cu 
                                                           
202 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit.,  p. 830-831. 

203L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 833; St.D. Cărpenaru, V. Nemeș, M.A. Hotca, 
op.cit., p. 426. 

204 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  832. 
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acțiunea prevăzută la art.169 alin. (1) sau ulterior introducerii acesteia, cu precizarea 
că „fixarea unei cauțiuni de până la 10% din valoarea pretențiilor este obligatorie”. 
 

Art. 173 
(1)Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art. 169 alin. (1) se efectuează de 
către executorul judecătoresc, potrivit Codului de procedură civilă. 
(2)După închiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silită vor 
fi repartizate de către executorul judecătoresc potrivit prevederilor prezentului titlu, în 
temeiul tabelului definitiv consolidat de creanţe pus la dispoziţia sa de către lichidatorul 
judiciar. 
Comentariu 
 

Subsecvent angajării răspunderii membrilor organelor de conducere sau de 
supraveghere, executarea hotărârii judecătorești prin care aceștia sunt obligați la 
plata unei sume de bani poate fi voluntară sau adusă la îndeplinire în mod 
silit.Competența executării silite a hotărârilor având acest obiect revine executorului 
judecătoresc. 

Nefinalizarea executării silite a hotărârii judecătorești pronunțate în materia 
angajării răspunderii membrilor organelor de conducere sau de supraveghere nu 
afectează închiderea procedurii. Astfel, sumele de bani nu vor mai tranzita averea 
debitorului, prin ipoteză radiat din registrul în care este înmatriculat, ci vor fi 
distribuite de către executorul judecătoresc direct creditorilor îndreptățiți să le 
încaseze, conform tabelului definitiv consolidat de creanțe205. 
 

SECŢIUNEA 9: Închiderea procedurii 
 

 Art. 174 
(1)În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezentul titlu, dacă se constată că nu există 
bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile 
administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, 
judecătorul-sindic va audia de urgenţă creditorii într-o şedinţă, iar în cazul refuzului 
exprimat de aceştia de a avansa sumele necesare sau în cazul neprezentării acestora, deşi 
s-a îndeplinit procedura citării prin BPI, va da o sentinţă de închidere a procedurii, prin 
care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. 
(2)În cazul prevăzut la alin. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. 167. 
 
Comentariu 
 

Astfel cum a reținut doctrina206, textul de lege reglementează închiderea 
procedurii în orice stadiu al acesteia, indiferent de forma procedurii, generală sau 
simplificată, prin raportare la rațiunea legii, respectiv acoperirea pasivului 
debitorului. Închiderea procedurii se fundamentează pe lipsa obiectului executării, în 
sensul că, în ipoteza în care nu există bunuri valorificabile, nu se întrevede utilitatea 
continuării procedurii, având în vedere scopul legii, şi anume acoperirea pasivului 
debitorului207.  

                                                           
205 L. Bercea în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  833. 

206 P. Micu, A. Popa în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 773, 774. 

207 Curtea de Apel Bucureşti, Secția a VI-a  Comercială, Decizia nr. 602/2005, în I.I. Dolache, C.H. 
Mihăianu, Reorganizarea judiciară și falimentul. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2006, 
p.194 
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Condițiile prevăzute de lege – inexistența/insuficiența bunurilor, lipsa sumelor 
necesare avansate de creditori și refuzul/neprezentarea creditorilor într-o ședință de 
audiere convocată de judecătorul sindic – trebuie îndeplinite cumulativ.  

Cheltuielile administrative, în lipsa unei definiții a legii, se consideră a face 
referire la cheltuielile aferente procedurii, astfel cum acestea sunt descrise în 
principal în prevederile art. 39 din Codul insolvenței, ele incluzând şi plata 
remuneraţiilor administratorului judiciar, a lichidatorului judiciar, precum şi a 
persoanelor de specialitate desemnate de aceştia sau de către judecătorul-sindic. În 
cazul inexistenţei bunurilor, acestea se vor achita din fondul special de lichidare, 
inclusiv onorariul administratorului judiciar sau al lichidatorului judiciar. 
Imposibilitatea identificării faptice a bunurilor este motiv de închidere a procedurii - 
soluţia închiderii procedurii este legală şi temeinică deoarece lichidatorul şi-a 
îndeplinit obligaţiile, în sensul că a întreprins toate demersurile necesare identificării 
bunurilor în averea debitorului necesare continuării procedurii, fără ca acestea să 
poată fi identificate faptic, iar creditorii nu au oferit sumele corespunzătoare208.  

Potrivit art. 58 alin. (1) lit. i) , administratorul judiciar sau lichidatorul trebuie 
să sesizeze de urgenţă judecătorul-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri 
în averea debitorului, ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de 
procedură209. În acest caz, atribuţiile sale se restrâng în mod corespunzător la 
închiderea prematură a procedurii insolvenţei, nefiind obligat să întocmească 
raportul final prevăzut de art. 167. 
 
Jurisprudență 
 

Aplicarea acestui text legal presupune, aşadar, reţinerea a două condiţii: 
inexistenţa bunurilor sau insuficienţa lor şi neavansarea cheltuielilor de către niciunul 
dintre creditori. 

Faptul că există posibilitatea ca o parte din cheltuielile privind desfăşurarea 
procedurii să fie suportată din fondul constituit potrivit art. 4 din Legea nr. 85/2006 
nu înlătură această concluzie, întrucât utilizarea lui presupune posibilitatea reală a 
recuperării în viitor, cel puţin în parte, a sumelor avansate în urma înstrăinării 
bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei. Întrucât în cauză este necontestată lipsa 
bunurilor din averea debitoarei, nu se poate pune problema acoperirii pasivului 
(scopul aplicării Legii nr. 85/2006- art. 2) şi, prin urmare, nu se justifică nici folosirea 
fondului de lichidare pentru continuarea procedurii, doar creditorii putând să-şi 
asume riscul avansării de noi sume şi, implicit, al creşterii pasivului. (Curtea de Apel 
Oradea, Decizia civilă nr. 30/C/2010-R/14.01.2010) 

 
Fondul constituit conform art. 4 alin. (6) are alt regim juridic şi nu poate suplini 

faptul neavansării de către creditori  a sumelor. Dispoziţiile art. 131 exclud de la 
aplicare dispoziţiile art. 4 alin. (4) din lege. (Curtea de Apel Constanta, Decizia 
civilă nr. 131 / 28.01.2010) 

 
Obiecțiunile la raportul de închidere a procedurii, motivate de faptul că, 

nefiind îndeplinite condițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar nu 

a formulat cerere de atragere a răspunderii patromoniale, nu sunt întemeiate. 

(Curtea de Apel Ploiesti, Decizia civilă nr. 145 /28.01.2010) 

 

                                                           
208 Curtea de Apel Bucureşti, Secția a VI-a Comercială, Decizia nr. 1645/2005, nepublicată. 

209 Decizia nr. 1416/R/09.11.2009, Curtea de Apel Timişoara, nepublicată. 
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Cererea în atragerea răspunderii este o facultate pentru lichidator, iar nu o 
obligaţie, creditorii având la dispoziţie, la rândul lor, pârghiile procedurale adecvate 
formulării unei astfel de cereri.(Curtea de Apel Constanta, Decizia civilă nr. 
1885 / 25.10.2010) 

 
 Dacă lichidatorul judiciar nu a identificat elemente care să conducă la 
atragerea răspunderii administratorului, iar Comitetul Creditorilor nu a întreprins 
niciun demers pentru a uza de calea prevăzută de lege, recurenta creditoare nu poate 
invoca inoportunitatea măsurii de închidere a procedurii.(Curtea de Apel 
Constanța, Decizia civilă nr. 2001 /18.11.2010) 
 

Art. 175 
(1)O procedură de reorganizare prin continuarea activităţii sau de lichidare pe bază de 
plan va fi închisă, prin sentinţă, în baza unui raport al administratorului judiciar care 
constată îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată asumate prin planul confirmat, 
precum şi plata creanţelor curente scadente. Dacă o procedură începe ca reorganizare, 
dar apoi devine faliment, aceasta va fi închisă potrivit prevederilor art. 167. 
(2)O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat 
raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite 
şi când fondurile nereclamate au fost depuse la bancă. 
(3) Bunurile vor putea fi distribuite creditorilor în contul creanţelor pe care le deţin 
împotriva averii debitorului, în urma unei propuneri a creditorului, cu obligaţia acestuia 
de a achita toate sumele ce ar fi fost datorate creditorilor aflaţi pe ordinele de prioritate 
anterioare, precum şi celor de pe aceeaşi ordine de prioritate, potrivit prevederilor art. 
159 şi 161, în situaţia în care bunul ar fi fost vândut către un terţ. Dacă sunt mai multe 
propuneri, bunul se va distribui celui care oferă cel mai mare preţ, caz în care creanţa 
respectivului creditor se va scădea din preţul datorat. În toate cazurile, preţul bunurilor 
distribuite creditorilor în contul creanţelor nu va fi mai mic decât valoarea stabilită prin 
raportul de evaluare. 
 
Comentariu 
 

Prima ipoteză a art.175prevede că o procedură de reorganizare prin 

continuarea activităţii sau lichidare pe bază de plan va fi închisă în urma îndeplinirii 

tuturor obligaţiilor de plată asumate în planul confirmat și a creanțelor născute în 

timpul procedurii și ajunse la scadență. Astfel cum a reținut doctrina210, dacă, pentru 

creanțele curente scadente există o înțelegere pentru un alt termen de plată, după 

achitarea programului de plăți, se impune închiderea procedurii, cu condiția ca 

înțelegerea să fie adusă la cunoștința judecătorului-sindic care, în lipsa cunoașterii 

acesteia, nu ar putea închide procedura până la plată.  

Cea de-a doua ipoteză, a închiderii procedurii în etapa falimentului, va avea 

loc atunci când, urmare a lichidării tuturor bunurilor din averea debitorului, 

judecătorul-sindic a aprobat raportul final în condiţiile art. 167 alin. (2) din Legea 

nr. 85/2006, toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite, 

iar fondurile nereclamate au fost depuse la bancă în condiţiile art. 168 din lege.  

 Conform doctrinei211, bunurile vor putea fi distribuite creditorilor în contul 

creanțelor deținute împotriva averii debitorului în următoarele condiții:  

- Creditorul către care se face distribuirea propune în mod expres o astfel de 

                                                           
210 P. Micu, A. Popa în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  779. 

211 P. Micu, A. Popa în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  780. 
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modalitate de acoperire a creanței sale – propunerea trebuie făcută în timpul 
procedurilor de valorificare a activelor, în conformitate cu prevederile art. 154-
158 și cu cele ale regulamentelor de vânzare;  

- Creditorul către care se face distribuirea achită toate sumele ce ar fi fost datorate 
creditorilor aflați pe o ordine superioară de prioritate, precum și, în mod 
corespunzător, celor de pe aceeași ordine de prioritate, potrivit prevederilor art. 
159 și 161 din lege. Textul de lege clarifică regimul aplicabil acestor obligații, 
suma de bani ce trebuie achitată de către creditor fiind calculată ca și cum bunul 
ar fi fost vândut către un terț. În cazul în care se vor înregistra mai multe 
solicitări, bunul se va distribui creditorului care oferă prețul cel mai mare, 
urmând ca suma deținută cu titlu de creanță să fie scăzută din prețul datorat, cu 
obligația de plată pentru creditorul – adjudecatar a creanțelor prioritare în rang 
și/sau a sumelor care li s-ar fi cuvenit creditorilor din aceeași categorie, dintr-o 
vânzare de la un terț.  

- Valoarea de achiziție a bunului este cel puțin egală cu valoarea stabilită prin 
raportul de evaluare. Această înseamnă că un creditor nu poate pretinde 
distribuirea unui bun în contul creanței sale decât dacă oferă cel puțin prețul 
stabilit prin raportul de evaluare.   

 
Jurisprudență 
 

În mod neîntemeiat, judecătorul-sindic, fără să dispună comunicarea 
raportului final, dispune închiderea procedurii. Conform art. 129 alin. (1) Legea nr. 
85/2006 [art. 167 alin. 1 din Legea nr. 85/2014] – copii ale raportului final vor fi 
comunicate tuturor creditorilor şi debitorului ”prin publicare în BPI”. Judecătorul-
sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maxim 30 de zile de la publicarea 
raportului final, creditorii având dreptul de a formula obiecţii la raportul final cu cel 
puţin 5 zile înainte de data convocării. (Curtea de Apel București, Decizia civilă 
nr. 183/06.02.2009) 

 
În ipoteza în care judecătorul-sindic a dispus închiderea procedurii fără ca 

raportul final întocmit de către lichidator să fie comunicat tuturor creditorilor şi 
debitorului şi afişat la uşa instanţei, au fost încălcate condiţiile imperativ prevăzute 
de legiuitor, ceea ce determină casarea hotărârii şi trimiterea cauzei primei instanţe 
în vederea continuării procedurii falimentului (Curtea de Apel Bucureşti, 
Decizia civilă nr. 470/R/2005). 
 

Art. 176 
Dacă creanţele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, judecătorul-sindic va 
pronunţa o sentinţă de închidere a procedurii falimentului şi de radiere a debitorului din 
registrul în care este înmatriculat: 
a)chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, în 
cazul în care toţi asociaţii persoanei juridice sau persoana fizică, după caz, solicită acest 
lucru în termen de 30 de zile de la notificarea lichidatorului judiciar făcută 
administratorului special, urmând ca bunurile să treacă în coproprietatea 
asociaţilor/acţionarilor, corespunzător cotelor de participare la capitalul social; 
b)în toate celelalte cazuri, procedura se închide numai după lichidarea completă a 
activului, eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmând a fi depuse într-un cont 
la dispoziţia asociaţilor sau persoanei fizice, după caz; 
c)dacă după acoperirea tuturor creanţelor, închiderea procedurii şi radierea debitorului 
din registrele în care acesta a fost înmatriculat, au fost identificate bunuri în patrimoniu 
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care nu au fost cunoscute în timpul procedurii de insolvenţă, acestea vor intra de drept 
în patrimoniul asociaţilor. 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 176 au în vedere situaţia închiderii procedurii în etapa 
falimentului, fie în procedură generală, fie în procedură simplificată, în cazul în care 
toate creanţele înregistrate în tabelul definitiv consolidat au fost acoperite în 
întregime212. Legiuitorul nu face niciun fel de distincţie între creanţele înregistrate în 
termen sau tardiv, creanţele pure şi simple sau sub condiţie, creanţele scadente sau 
nescadente, referința fiind făcută numai la acoperirea completă a acestora. În cazul 
categoriei de creanţe afectate de condiție suspensivă, sumele cuvenite vor fi păstrate 
la bancă într-un cont special de depozit până în momentul în care situaţia lor juridică 
(îndeplinirea sau neîndeplinirea evenimentului prevăzut în condiţie) va fi lămurită, 
aşa cum prevede art. 166 din Legea nr. 85/2014. 
 Chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în 
întregime, în cazul în care toţi asociaţii persoanei juridice sau persoana fizică, după 
caz, solicită acest lucru în termen de 30 de zile de la notificarea lichidatorului judiciar 
făcută administratorului special, acestea trec în coproprietatea 
asociaţilor/acţionarilor, corespunzător cotelor de participare la capitalul social. 
Titlul de proprietate al asociaţilor sau acţionarilor va fi constituit, în această ipoteză, 
de hotărârea de închidere a procedurii, care va trebui să conţină în dispozitivul său 
menţiuni exprese în acest sens. 

În toate celelalte cazuri, procedura se închide numai după lichidarea completă 
a activului, eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmând a fi depuse într-un 
cont la dispoziţia asociaţilor sau persoanei fizice, după caz.  

Dacă după acoperirea tuturor creanţelor, închiderea procedurii şi radierea 
debitorului din registrele în care acesta a fost înmatriculat, au fost identificate bunuri 
în patrimoniu care nu au fost cunoscute în timpul procedurii de insolvenţă, acestea 
vor intra de drept în patrimoniul asociaţilor. Pentru ca atribuirea acestora să se facă 
de drept către asociați, este necesar ca toate creanțele aferente procedurii să fi fost 
integral achitate, înainte de închiderea procedurii. Titlul de proprietate al asociaţilor 
sau acţionarilor va fi constituit, în această ipoteză, atât de raportul final întocmit 
conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 85/2006(întrucât raportul final 
menționează și bunurile  identificate și valorificate în timpul procedurii), cât și de 
hotărârea de închidere a procedurii.  
 
 

Art. 177 
(1)În cazul procedurii deschise în urma formulării cererii introductive de către debitor, 
în condiţiile art. 71, dacă judecătorul-sindic constată, la expirarea termenului pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, că nu s-a depus nicio cerere, va 
pronunţa o sentinţă de închidere a procedurii. 
(2)În cazul prevăzut la alin. (1), închiderea procedurii nu produce efectele prevăzute la 
art. 176. Cu toate acestea, operaţiunile de administrare, legal făcute asupra averii 
debitorului, îşi vor produce efectele, iar drepturile dobândite până la închiderea 
procedurii rămân neatinse. 
 
Comentariu 
 

                                                           
212 P. Micu, A. Popa în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 779 – 784. 
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În privinţa creanţelor salariale, creditorii debitorului nu sunt obligaţi să 
depună cereri de admitere a creanţelor, astfel încât, înainte de a pronunța închiderea 
procedurii, judecătorul-sindic va trebui să solicite administratorului 
judiciar/lichidatorului verificarea dacă aceste creanțe au fost achitate. 

Închiderea procedurii păstrează efectele dintre deschiderea procedurii și 
închidere, astfel încât debitorul se consideră a fi fost sub incidența procedurii, 
devenind, în consecință, aplicabilă restricţia de a nu putea să depună un plan de 
reorganizare în următorii cinci ani ulteriori respectivei sentinţei de închidere a 
procedurii.  

În ceea ce privește executarea individuală a creanței proprii, conform Codului 
de procedură civilă, doctrina a reținut că aceasta nu ar mai putea fi începută, 
continuată după data închiderii procedurii în temeiul art. 177 din Codul insolvenței. 
Aceasta întrucât, în raport de dispozițiile art. 114 alin. (1), creditorul care nu și-a 
depus declarație de creanță este decăzut din dreptul de a mai participa la 
procedură213.  
 
 

Art. 178 
Dacă toţi creditorii înscrişi în tabelul definitiv al creanţelor primesc sumele ce li se 
datorează în perioada de observaţie sau renunţă la judecată în perioada de observaţie, 
judecătorul-sindic va dispune închiderea procedurii, fără a dispune radierea debitorului 
din registrul în care este înregistrat. 
 
 
 
 
Comentariu 
 

Textul privește exclusiv plata în perioada de observație. În cazul închiderii 
procedurii în temeiul art. 178, este posibilă repunerea pe rol a cauzelor suspendate de 
drept ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței, conform art. 75.   
 

Art. 179 
Sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată de judecătorul-sindic direcţiei 
regionale sau, după caz, administraţiei judeţene a finanţelor publice şi oficiului 
registrului comerţului ori, după caz, registrului societăţilor agricole sau altor registre 
unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Aceasta va fi notificată şi 
tuturor creditorilor, prin publicare în BPI. 
 
Comentariu 
 

Notificarea închiderii procedurii este în sarcina judecătorului-sindic. 
Hotărârea se consideră comunicată și tuturor creditorilor, prin publicarea în BPI.  În 
consecință, în baza sentinței de închidere publicată în BPI, creditorii pot opera 
rectificările necesare în contabilitatea proprie, dacă este cazul.  
 

Art. 180 
Prin închiderea procedurii, judecătorul-sindic, administratorul/lichidatorul judiciar şi 
toate persoanele care i-au asistat sunt descărcaţi de orice îndatoriri sau responsabilităţi 

                                                           
213 P. Micu, A. Popa în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  787 
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cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de drepturi de preferinţă, 
acţionari sau asociaţi. 
 
Comentariu 
 

După închiderea procedurii atât judecătorul-sindic, cât şi administratorul 
judiciar sau lichidatorul judiciar, după caz, se dezînvestesc de întreaga procedură a 
insolvenţei faţă de debitorul respectiv, aceştia nemaiavând niciuna din competenţele 
sau atribuţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014. 

Dispozițiile art. 180 au în vedere descărcarea de obligaţiile legate de 
procedură, debitor şi averea debitorului, creditori, titulari ai unor drepturi de 
preferință, acţionari sau asociaţi, obligaţii care decurg din atribuţiile conferite 
fiecăruia dintre organele care aplică procedura. Soluția operează de la pronunţarea 
hotărârii de închidere a procedurii. 

 
Jurisprudență 
 

Lichidatorul judiciar este descărcat de toate obligaţiile cu privire la procedură, 
iar prin lege nu s-a instituit în sarcina judecătorului-sindic obligaţia ca, anterior 
închiderii procedurii, să desemneze un executor judecătoresc pentru punerea în 
executare a dispoziţiilor acesteia, în cazul în care prin sentinţa de închidere s-a dispus 
şi antrenarea răspunderii personale patrimoniale a administratorilor societăţii 
debitoare. (Curtea de Apel Timişoara, Decizia nr. 731/R/29.09.2007) 

 
Sentinţa de închidere a procedurii constituie titlu executoriu şi, ca atare, 

aceasta urmează a fi pusă în executare ca orice alt titlu, potrivit prevederilor Codului 
de procedură civilă. Practic, legiuitorul a înţeles să transfere în sarcina executorului 
judecătoresc obligaţia de a acoperi pasivul debitorului prin repartizarea sumelor 
obţinute din executarea silită în conformitate cu tabelul definitiv consolidat pus la 
dispoziţie de lichidator. (Curtea de Apel Timişoara, Decizia nr. 
210/R/10.03.2008) 
 

Art. 181 
(1)Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoană fizică va fi descărcat de 
obligaţiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit 
vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăţi ori transferuri frauduloase; în astfel de 
situaţii, el va fi descărcat de obligaţii numai în măsura în care acestea au fost plătite în 
cadrul procedurii. 
(2)La data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferenţa 
dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi cea 
prevăzută în plan, pe parcursul procedurii reorganizării judiciare. În cazul trecerii la 
faliment, dispoziţiile art. 140 alin. (1) devin aplicabile. 
 
Comentariu 
 

Conform doctrinei214, închiderea procedurii falimentului are ca efect liberarea 
debitorului de obligaţiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, obligaţii care 
au fost cuprinse în masa credală, dar care nu au fost achitate, inclusiv în situaţia în 
care aceste obligaţii nu au fost achitate integral.  

                                                           
214 P. Micu, A. Popa, în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 799-800. 
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Creditorii ale căror creanţe nu au fost achitate pe parcursul desfăşurării 
procedurii nu vor mai putea să îl urmărească pe debitor după închiderea procedurii.  
În cazul în care un plan de reorganizare este confirmat, debitorul este descărcat de 
diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea anterior confirmării planului şi 
cuantumul creanţelor prevăzută în planul confirmat. Pentru diferenţa de valoare, 
legiuitorul l-a iertat pe debitor de datorie, fiind în prezenţa unui caz de remitere 
parţială legală de datorie. 

În cazul în care, din reorganizare se trece la faliment, creditorii revin la 
creanțele deținute conform tabelului definitiv al creanțelor, mai puțin sumele 
încasate în timpul procedurii de reorganizare. 
 

Art. 182 
(1)Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate fi tras la răspundere pentru 
exercitarea atribuţiilor cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. Există rea-credinţă atunci 
când administratorul judiciar/lichidatorul judiciar încalcă normele de drept material ori 
procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unui interes legitim. Există gravă 
neglijenţă atunci când administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu îndeplineşte sau 
îndeplineşte defectuos o obligaţie legală şi prin aceasta determină vătămarea unui 
interes legitim. 
(2)În afara dispoziţiilor alineatului precedent, administratorul judiciar/lichidatorul 
judiciar poate fi tras la răspundere civilă, penală, administrativă sau disciplinară pentru 
actele efectuate în cursul procedurii, potrivit normelor de drept comun. 
(3)Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar care acţionează cu bună-credinţă, în 
limitele atribuţiilor prevăzute de lege şi a informaţiilor disponibile, nu poate fi tras la 
răspundere pentru actele procesuale efectuate ori pentru conţinutul înscrisurilor 
întocmite în cadrul procedurii. 
 
 
Comentariu 
 

Legiuitorul definește și limitează cazurile în care se poate atrage răspunderea 
practicianului în insolvență la gravă neglijență și rea-credință. Potrivit doctrinei, 
„practicianul în insolvență nu răspunde pentru administrarea defectuoasă a 
procedurii dacă nu se poate reține reaua-credință sau grava neglijență”215 Același 
autor reține și că termenul de prescripție a dreptului la acțiunea în răspundere este, 
în lipsa unui text special, de 3 ani de la data producerii vătămării. Dispozițiile art. 
182 alin. (2) trimit la prevederile de drept comun, respectiv la răspunderea din 
dreptul civil, penal sau administrativ. Cazurile de răspundere disciplinară sunt 
reglementate de OUG nr. 86/2006, care reglementează activitatea practicienilor în 
insolvență.  

Buna-credință este raportată la exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege și în 
raport de informațiile aflate la dispoziția practicianului. În cazul în care acesta și-a 
exercitat activitatea în limitele atribuțiilor prevăzute de lege, nu i se poate atrage 
răspunderea pentru neefectuarea unor acte ce exced aceste atribuții.  
 

CAPITOLUL II: Dispoziţii speciale privind procedura insolvenţei 
grupului de societăţi 

 

                                                           
215 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 277. 
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 Din ce în ce mai frecvent afacerile sunt structurate sub forma unor 
grupuri de societăți, fie că aceasta înseamnă control comun asupra a două sau mai 
multe entități, fie deținerea unor participații semnificative. În fapt, existența unui 
grad – chiar moderat - de complexitate a unei afaceri presupune desfășurarea 
acesteia într-o structură de grup. 

Grupurile pot fi integrate pe verticală sau pe orizontală și variază extrem de 
mult ca grad de întrepătrundere. În unele cazuri, tipul de operațiuni reclamă 
constituirea unor societăți distincte pentru aceeași afacere sau o afacere conexă, 
inclusiv în situația achiziționării unei noi societăți. În alte situații structura de grup 
se decide pentru limitarea riscului, inclusiv a celui de insolvență. Un alt motiv pentru 
crearea unei structuri de grup este acela de a asigura optimizarea  fiscală a afacerii 
pe ansamblu. Lista de motive poate continua dar scopul este întotdeauna același: de 
a crea beneficii economice acționariatului. 

Este indiscutabil că existența unor dispoziții speciale aduce numeroase 
avantaje. Înțelegerea situației în ansamblu creează premisele unei strategii adecvate 
la nivelul grupului. Eforturile comune de marketing și valorificare a activelor, nu vor 
mai fi multiplicate iar costurile vor fi diminuate în mod corespunzător. 

Normele privind insolvența grupului de societăți au fost create din nevoia unei 
viziuni integrate în cazul grupurilor complexe care, până acum, s-au văzut lipsite de 
instrumente pentru restructurarea ori lichidarea sistematică, pe baza logicii 
economice a acelei afaceri. 

În ce măsură aceste instrumente vor fi și adecvate, doar practica va arăta. Se 
poate susține că, în lipsa unor sancțiuni exprese, unele măsuri privind grupurile de 
societăți, preconizate de lege, vor fi dificil de implementat. Nu trebuie omis însă că 
aceste prevederi sunt menite să faciliteze în special restructurarea ori, cel puțin, 
valorificarea ordonată a unor active ce aparțin unei singure entități economice.  

Normele create pentru a facilita o abordare nu pot fi impuse în mod coercitiv. 
Dacă nu există dorința și voința de a extrage beneficiul acestora, nu există motivația 
de a le implementa. Elementul cheie este deci disponibilitatea de a coopera, precum și 
buna credință a participanților, esențiale pentru dezvoltarea unei culturi de 
cooperare.  

Art. 183 
Prevederile cap. I se vor aplica în mod corespunzător procedurii insolvenţei grupului de 
societăţi, cu derogările şi completările prevăzute în prezentul capitol. 
 
Comentariu 

Grupul de societăţi cuprinde mai multe societăţi între care există legături 
strânse caracterizate prin controlul exercitat de societatea dominantă sau de 
asociatul/acţionarul dominant asupra societăţilor din grup şi de riscul unic al 
activităţii derulate de această entitate. Atunci când mai multe societăţi din acest grup 
se află într-o stare de insolvenţă, lipsa unor măsuri care să privească toate procedurile 
individuale deschise poate conduce la obstacole semnificative pentru redresarea 
fiecărei societăţi din grup sau a grupului în ansamblul său, ori în cazul asociaţilor/ 
acţionarilor de rea credinţă, la facilitarea fraudării anumitor creditori.  

Potrivit art. 183, grupul de societăți este supus prevederilor generale ale Legii 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, descrise în Capitolul I, 
cu derogările și completările introduse de Capitolul II – Dispoziții speciale privind 
insolvența grupului de societăți. Deși articolul se referă expres doar la incidența 
Capitolului I, sunt aplicabile și dispozițiile Titlului preliminar dat fiind că acesta 
stabilește domeniul, principiile și definițiile aplicabile întregii legi. 

Art. 184 
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La cererea oricărei părţi interesate, judecătorul-sindic va putea dispune verificări cu 
privire la incidenţa prezentului capitol. 
 
Comentariu 
 

Textul de lege este relativ neclar și, pentru a fi totuși aplicat, în virtutea 
principiului că un text trebuie interpretat în sensul în care acesta trebuie să se aplice, 
credem că, la data înregistrării unei cereri de deschidere a procedurii de insolvență, 
judecătorul-sindic va trebui să verifice existența pe rol a vreunui dosar aparținând 
unei alte entități care face parte din același grup și, dacă există, să dispună aplicarea 
dispozițiilor prezentei secțiuni, cu caracter derogatoriu de la procedura generală a 
insolvenței.216 

Verificările cu privire la incidența acestui capitol, ce pot fi dispuse de 
judecătorul-sindic la cererea oricărei părți interesate pot surveni ca urmare a 
depunerii de către debitor a documentelor prevăzute la art. 194, respectiv: lista 
membrilor grupului, descrierea modului în care se desfășoară activitatea și lista 
contractelor în derulare între membrii grupului. De asemenea, aceste verificări pot 
surveni, dimpotrivă, pe fondul nedeclarării tuturor membrilor grupului de către 
debitor.  

 
SECŢIUNEA 1: Prevederi speciale privind competenţa şi organele care 

aplică procedura 
 

Art. 185 
(1)În cazul deschiderii procedurii insolvenţei împotriva unor membri ai grupului de 
societăţi, în urma depunerii unei cereri comune de deschidere a procedurii insolvenţei, 
instanţa competentă este tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul 
societatea-mamă sau, după caz, societatea cu cea mai mare cifră de afaceri conform 
ultimei situaţii financiare publicate, pentru toate societăţile membre ale grupului. 
(2)Pentru fiecare membru al grupului se va forma un dosar separat. 
(3)Prin derogare de la prevederile art. 53 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, toate dosarele formate potrivit prevederilor alin. 
(2) vor fi repartizate judecătorului-sindic desemnat conform sistemului de repartizare 
aleatorie în primul dosar înregistrat în sistemul informatizat al instanţelor. 
 
Comentariu 
 

Dispozițiile art. 185 erau necesare, deoarece, pentru o justă aplicare a 
principiilor noii reglementări, se impun anumite derogări de la regulile privind 
competența și repartizarea aleatorie a dosarelor formate în cazul membrilor unui 
grup de societăți.217 

Instanța competentă să soluționeze cererea comună este tribunalul 
corespunzător sediului societății-mamă sau societatății cu cea mai mare cifră de 
afaceri conform ultimei situații financiare publicate. Nu numai că aceasta este 
instanța ce soluționează cererea comună, dar este totodată instanța care va avea pe 

                                                           
216 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 278-279 

217 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., p. 523. 
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rol toate dosarele membrilor grupului indicați în cererea comună, indiferent de sediul 
acestora218. 

Art. 185 alin. (3) arată modalitatea concretă în care operează excepția de la 
regula distribuției aleatorii a dosarelor prevăzută în Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară219. Din punct de vedere tehnic, această operațiune va necesita 
probabil modificări în programul ECRIS prin introducerea unei noi categorii de cereri 
de deschidere a procedurii insolvenței, care să permită derogarea de la regula 
distribuirii aleatorii pentru fiecare număr de dosar.220 

Potrivit alin. (3), judecătorul desemnat, conform sistemului de repartizare 
aleatorie, în primul dosar înregistrat în ECRIS, urmează a fi desemnat și în celelalte 
dosare privind membrii grupului. Aducerea tuturor dosarelor deschise în urma unei 
cereri comune în fața aceluiași judecător este una din premisele esențiale ce fac 
posibilă coordonarea și corelarea procedurilor și atingerea scopului declarat al 
acestui capitol.  

Judecătorul va avea privirea de ansamblu asupra procedurilor multiple, iar 
hotărârile pe care le va pronunța vor avea în vedere corelațiile relevante, cu evitarea 
unor hotărâri de natură să afecteze negativ redresarea unui alt membru al grupului.  

Totodată, judecătorul va putea stabili termenele prevăzute de art. 100 la aceeași 
dată pentru ca procedurile să aibă același parcurs procedural din punct de vedere 
temporal. Va putea, de asemenea, ajusta ritmul procedurii atunci când intervin 
incidente care o blochează temporar într-un anume dosar.  

 
Jurisprudență 

Justificarea solicitării deschiderii procedurii față de ambele societăți, aflate sub 
relația de control a aceluiași acționar, a fost următoarea: ”cu toate că niciuna dintre 
cele două societăți nu are datorii restante față de bugete, furnizori, bănci ori terțe 
persoane fizice sau juridice, ambele desfășurând o activitate profitabilă, funcționarea 
societăților a fost compromisă, deoarece sechestrarea tuturor bunurilor, deodată cu 
poprirea conturilor și a veniturilor ce ar urmau să fie încasate de la clienți, echivalează 
cu blocarea întregii activități”. Instanța a constatat că există două dosare, ambele 
având ca obiect o cerere de deschidere a procedurii insolvenței pentru același grup de 
societăți, în calitate de debitoare. (…) au fost admise cererile și s-a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolvență de grup împotriva debitoarelor […] și […]; a fost 
desemnat același administrator judiciar provizoriu pentru fiecare dintre membrii 
grupului; au fost aplicate dispozițiile art. 185 alin. (2) din Codul insolvenței și s-a 
dispus formarea unui dosar separat pentru debitoare.(Tribunalul Alba, Secția de 
contencios administrativ, fiscal și insolvență, Încheierea nr. 
281/F/CC/2014) 
 

Art. 186 
Comitetele creditorilor, desemnate pentru fiecare membru al grupului supus procedurii 
insolvenţei, se vor întâlni cel puţin trimestrial, principalul scop fiind formularea de 
recomandări cu privire la activitatea debitorilor şi planurile de reorganizare propuse. 

                                                           
218 A se vedea și art. 5 pct. 8. 

219 Art. 53 - (1) Repartizarea cauzelor pe completuri de judecată se face în mod aleatoriu, în sistem 
informatizat. 

(2) Cauzele repartizate unui complet de judecată nu pot fi trecute altui complet decât în condiţiile 
prevăzute. 

de lege. 

220 A.I. Șarcane în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  840 
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Comentariu 
 

Rațiunea dispozițiilor art. 186 rezidă în aceea că, fiind vorba despre un grup de 
societăți, interesele creditorilor trebuie armonizate. Deși principalul scop al 
întâlnirilor îl reprezintă formularea de recomandări cu privire la activitatea 
debitorilor și planurile de reorganizare propuse, prin forța argumentelor ce se află în 
spatele recomandărilor, acestea pot fi aprobate sau confirmate, după caz.221 
Potrivit regulilor generale, comitetul creditorilor este desemnat în conformitate cu art. 
50 alin. (4). În măsura în care criteriile de valoare și categorie sunt îndeplinite, este 
recomandabil ca măcar o parte din membrii comitetului să fie aceiași în procedurile 
privind membrii grupului, în scop de asigurare a coordonării procedurilor, inclusiv 
din punct de vedere strategic.222 

Comitetul va avea atribuțiile și va fi ținut de regulile prevăzute la art. 51. În plus 
față de regulile instituite prin art. 51, art. 186 prevede întrunirea cel puțin trimestrială 
a comitetelor desemnate pentru fiecare membru al grupului, scopul principal fiind 
formularea de recomandări privind activitatea debitorilor și planurile de 
reorganizare. 

 
Art. 187 

Adunările generale ale asociaţilor/acţionarilor membrilor grupului vor desemna acelaşi 
administrator special pentru fiecare membru al grupului. 
 
Comentariu 
 

Adunările generale ale asociaților sau acționarilor, după caz, vor desemna 
același administrator special pentru fiecare membru al grupului. 

Se ridică întrebarea cum anume vor desemna adunările generale extraordinare 
același administrator special. În cazul structurilor societare care concentrează decizia 
la aceleași persoane, nu apare nici un impediment. Acolo unde însă structura  
acționariatului nu (poate) conduce implicit la o decizie identică, soluția ar putea fi 
similară celei de desemnare a practicianului în insolvență coordonator, anume să fie 
desemnat ca administrator special cel al societății-mamă sau al societății cu cea mai 
mare cifră de afaceri.223 

Art. 188 
În cazul în care creditorii care deţin cel puţin 50% din masa credală sunt aceiaşi pentru 
fiecare membru al grupului, pentru fiecare membru al grupului va fi desemnat acelaşi 
administrator judiciar sau consorţiu de administratori judiciari, în condiţiile art. 57. 
 
Comentariu 
 

O altă aplicație a principiului coordonării procedurale, enunțat de art. 4 pct. 12 
și definit de art. 5 pct. 13, o constituie obligația instituită în sarcina creditorilor care 
dețin cel puțin 50% din masa credală și care sunt aceiași pentru fiecare membru al 
grupului, de a desemna același administrator judiciar sau consorțiu de administratori 
judiciari, definitivi. 

                                                           
221 Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca și Vasile Nemes, op. cit.,  p. 524 

222 A.I. Șarcane în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  844 

223 A.I. Șarcane în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 843 
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Dacă legiuitorul instituie această obligație pentru creditori, aceeași obligație 
revine și judecătorului-sindic de a desemna provizoriu în toate dosarele același 
administrator judiciar sau consorțiu de administratori judiciari.224 
 

Art. 189 
În cazul în care componenţa masei credale nu permite aplicarea art. 188, administratorii 
judiciari numiţi potrivit prevederilor art. 57 vor fi ţinuţi de obligaţia de cooperare. 
Obligaţia de cooperare se va materializa inclusiv prin semnarea unui protocol de 
cooperare, care să conţină o sinteză a modalităţii în care se vor derula, în mod integrat, 
activităţile economice, juridice şi operaţionale, la nivelul grupului. Protocolul de 
cooperare va fi depus la dosarul de insolvenţă în care a fost desemnat practicianul 
coordonator în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii şi va fi aprobat de 
către judecătorul-sindic. Oricare dintre administratorii judiciari desemnaţi în 
procedurile de insolvenţă va putea participa la adunările creditorilor şi ale comitetelor 
creditorilor ale oricăruia dintre membrii grupului. 
 
Comentariu 
 

Obligația de cooperare reprezintă îndatorirea practicianilor în insolvență de a 
asigura coordonarea procedurală prin următoarele mijloace: 

a) schimbul de informații cu privire la procedură, în special în privința creanțelor, 
a activelor și măsurilor luate de către administratorul/lichidatorul judiciar; 

b) deschiderea concomitentă a procedurilor de insolvență a membrilor grupului, 
la cererea debitorilor sau a creditorilor; 

c) fixarea corelată a termenelor procedurale, precum și a ședințelor adunării 
creditorilor; 

d) în cazul în care nu a fost desemnat același practician în insolvență pentru 
fiecare membru al grupului, coordonarea comunicării între practicienii în 
insolvență de către practicianul desemnat în dosarul privind societatea-mamă 
sau, după caz, societatea cu cea mai mare cifră de afaceri conform ultimei 
situații financiare anuale publicate. 
Coordonarea procedurală reprezintă setul de măsuri menite să coreleze 

procedurile de insolvență deschise împotriva membrilor unui grup de societăți, cu 
scopul de a asigura celeritatea și armonizarea procedurilor, precum și minimizarea 
costurilor. 

Oricare din administratori judiciari desemnați în procedurile de insolvență va 
putea participa la adunările creditorilor și ale comitetului creditorilor ale oricăruia 
dintre membrii grupului.225 
 
 
 

Art. 190 
Administratorul judiciar desemnat pentru oricare dintre membrii grupului va avea 
calitate procesuală de a propune un plan de reorganizare în cadrul 
procedurii/procedurilor celorlalţi membri. 
 

Art. 191 

                                                           
224 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 282 

225 Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca și Vasile Nemes, op. cit.,  p. 525 
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În situaţia prevăzută la art. 188, desemnarea administratorilor/lichidatorilor judiciari 
se va face cu verificarea inexistenţei unui conflict de interese. 
 
Comentarii  

Pentru fiecare membru al grupului de societăți, desemnarea administratorului 
judiciar se face conform procedurii generale, potrivit art. 57. Suplimentar, art. 188 și 
189 stabilesc condițiile în care se desemnează același administrator judiciar ori 
administratori diferiți. 

În cazul procedurilor la care aceiași creditori dețin cel puțin 50% din masa 
credală, va fi numit același administrator judiciar pentru fiecare membru a grupului. 
În cazul în care nu există această suprapunere procentuală, administratorii judiciari 
vor fi ținuți de obligația de cooperare  

Se poate desemna/alege un coordonator, care trebuie să aibă capacitatea și 
viziunea necesare pentru realizarea celui mai bun rezultat pentru creditori dar și, în 
măsura posibilului, pentru grup în ansamblul său. Administratorii judiciari vor 
redacta protocolul de cooperare prevăzut la art. 189, care trebuie depus la dosarul 
cauzei – mai precis în fiecare dosar deschis ca urmare a unei cereri comune -, urmând 
a fi aprobat de judecătorul-sindic. 

În cazul în care același administrator judiciar este desemnat la toate societățile 
din grup la care s-a deschis procedura insolvenței Legea nr. 85/2014 are în vedere un 
pas suplimentar: verificarea inexistenței unui conflict de interese. Conflictul de 
interese la care se face referire nu poate fi altul decât cel descris de art. 28 din 
Ordonanța de urgență 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în 
insolvență226.  

În cadrul unui grup este mai degrabă regulă ca una dintre societăți să fie 
creditorul celeilalte. Pentru ca administratorul judiciar să nu se afle în conflict de 
interese și să poată fi astfel numit atât la societatea creditoare cât și la cea debitoare 
trebuie ca acele creanțe reciproce să nu fie în dispută, adică să aibă un caracter 
nelitigios. 

Dacă interdicția prevăzută de alin. (4) al art. 28 din OG nr. 86/2006 este una 
relativă, nu același lucru se poate spune despre conflictul de interese prevăzut la alin. 
(1) și (2) ale aceluiași articol. Faptul că un avocat, un consilier juridic, un auditor 
financiar, expert contabil, contabil autorizat al acelei persoane juridice nu poate fi 
desemnat ca administrator judiciar se datorează riscului de autoexaminare. În aceeași 

                                                           
226 Art. 28(1)Nu poate fi desemnat ca administrator judiciar sau lichidator ori delegat permanent al unei 
forme de exercitare a profesiei practicianul în insolvenţă persoană fizică care a avut, într-o perioadă de 
2 ani anterioară datei pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii, calitatea de: avocat, consilier 
juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al persoanei juridice sau a fost numit ca 
evaluator, arbitru, mediator, expert judiciar, expert tehnic într-o cauză privind acea persoană juridică. 

(2)Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi formei de exercitare a profesiei din care face parte 
practicianul în insolvenţă respectiv, cu condiţia ca la momentul exercitării calităţii de avocat să fi făcut 
parte din forma de exercitare a profesiei numite în cauză. 

(3)Nu poate fi numită în calitate de practician în insolvenţă la o persoană juridică persoana care a deţinut 
calitatea de administrator, asociat, acţionar, director sau membru în consiliul de administraţie ori alte 
funcţii sau poziţii similare la acea persoană juridică. 

(4)Practicianul în insolvenţă nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator al unui 
debitor şi al creditorului acestuia. 

(5)Interdicţia prevăzută la alin. (4) nu se aplică dacă la data numirii practicianului într-o procedură 
creanţa care ar determina apariţia stării de incompatibilitate are caracter nelitigios, fiind stabilită prin 
înscrisuri întocmite de cele două societăţi sau prin hotărâre judecătorească irevocabilă, precum şi dacă 
în cele două societăţi calitatea de administrator judiciar sau lichidator este îndeplinită de o SPRL, 
respectiv de o filială a acesteia. 
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situație se află și persoanele care, fără a fi într-o relație de muncă ori contractuală pe 
termen lung cu societatea, au emis opinii profesionale în legătură cu activele ori cu 
aspecte ale activității acesteia: evaluatorii, arbitrii, mediatorii, experții judiciari și 
experții tehnici. Obiectivitatea unui administrator judiciar este așadar potențial 
afectată în cazul în care trebuie să opineze inclusiv asupra propriilor sale opinii emise 
anterior. 

În doctrină s-a arătat că trimiterea art. 191 la art. 188 este eronată, deoarece, 
potrivit acestui text, se desemnează același administrator/lichidator judiciar. 
Apreciem că trimiterea trebuia făcută la art. 189, întrucât în ipoteza acestui text de 
lege se desemnează mai mulți administratori/lichidatori judiciari și aceștia nu trebuie 
să se afle în conflict de interese.227 

 
SECŢIUNEA 2: Deschiderea procedurilor 

 
Art. 192 

Doi sau mai mulţi debitori, membri ai unui grup, aflaţi în stare de insolvenţă, ori unul 
sau mai mulţi membri ai grupului de societăţi care îndeplinesc condiţiile art. 196, pot 
adresa tribunalului competent o cerere comună de deschidere a procedurii insolvenţei. 
 
 

Art. 193 
Un creditor deţinător al unor creanţe împotriva a doi sau mai multor membri ai unui 
grup, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 pct. 20, poate introduce o cerere 
comună de deschidere a procedurii insolvenţei. 
 

Art. 194 
În plus faţă de documentele prevăzute a fi depuse potrivit prevederilor art. 67, debitorul 
este obligat să depună la dosarul cauzei: 
a)o listă completă cuprinzând membrii grupului, fie că aceştia fac sau nu obiectul cererii 
de deschidere a procedurii insolvenţei; 
b)o descriere a modului în care se desfăşoară activitatea în cadrul grupului; 
c)o listă a contractelor încheiate între membrii grupului şi aflate în derulare. 
 
Comentarii 

Deschiderea procedurilor de insolvență se face în conformitate cu Capitolul I din 
Titlul II, atât pentru cererea debitorului cât și pentru cererea creditorilor.  
În ceea ce privește valoarea-prag, fiind aplicabile regulile generale și deschizându-se 
dosare separate, fiecare membru al grupului care subscrie la o cerere de deschidere a 
procedurii trebuie să îndeplinească cerința valorii prag, de 40.000 lei, prevăzută la 
art. 5 pct. 72.  

Regula se păstrează și în cazul creditorului: în cazul formulării unei cereri 
comune de deschidere a procedurii, creditorul trebuie să aibă o creanță de cel puțin 
40.000 lei împotriva fiecărui membru al grupului.  

În plus față de documentele ce se depun la dosar potrivit art. 67, debitorii 
membri ai grupului trebuie să adauge: lista membrilor grupului, indiferent dacă 
aceștia sunt vizați de cererea de deschidere a procedurii sau nu, descrierea modului în 
care se desfășoară activitatea în cadrul grupului precum și lista contractelor între 
membrii grupului aflate în derulare. 

                                                           
227 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 283 
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Art. 195 
Dacă cererea debitorilor sau a creditorului, după caz, corespunde condiţiilor prevăzute 
de art. 71, respectiv de art. 72, judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere 
a procedurii generale sau simplificate, după caz. 
 
Comentariu 

Judecătorul-sindic va trebui să pronunțe în fiecare dosar în parte câte o 
încheiere, respectiv sentință de deschidere a procedurii, dacă sunt îndeplinite condițiile 
legii, putând în anumite dosare să admită cererea, iar în altele să o respingă. Este 
posibil ca în unele dosare să se deschidă procedura generală, iar în altele procedura 
simplificată.228 

Art. 196229 

                                                           
228 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 286 

229 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, după art. 196 s-au introdus trei noi articole, cu următorul cuprins: 

"Art. 1961 

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 195, dacă membrul grupului faţă de care a fost introdusă o cerere 
de deschidere a procedurii insolvenţei este o persoană juridică din categoria celor care pot fi supuse 
rezoluţiei în conformitate cu legislaţia privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii şi dacă grupul cuprinde cel puţin o instituţie de credit, fără a se aduce atingere măsurii pe 
care Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, intenţionează să o ia în 
conformitate cu această legislaţie, deschiderea procedurii de insolvenţă poate fi dispusă numai cu 
acordul Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, şi în cazul în care persoana 
juridică în cauză este o instituţie supusă rezoluţiei sau cu privire la aceasta s-a determinat că sunt 
îndeplinite condiţiile de declanşare a procedurii de rezoluţie, o procedură de insolvenţă potrivit 
prezentei legi poate fi deschisă numai pe baza unei cereri introduse de Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie. 

(2) În scopul prevederilor alin. (1), judecătorul-sindic notifică, de îndată, Băncii Naţionale a României, 
în calitate de autoritate de rezoluţie, în legătură cu orice cerere de deschidere a unei proceduri de 
insolvenţă faţă de o persoană juridică prevăzută la alin. (1), indiferent dacă aceasta este o instituţie 
supusă rezoluţiei sau dacă a fost făcută publică o decizie în conformitate cu prevederile legislaţiei privind 
redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii. 

(3) Cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă poate fi admisă numai dacă s-a făcut notificarea 
prevăzută la alin. (2) şi fie Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, în urma 
primirii notificării, a comunicat judecătorului-sindic faptul că nu intenţionează să întreprindă o acţiune 
de rezoluţie faţă de persoana juridică în cauză, fie a expirat un termen de 7 zile de la data primirii 
notificării. 

Art. 1962 

(1) Dacă împotriva unei persoane juridice, membră a unui grup care cuprinde cel puţin o instituţie de 
credit, se dispune deschiderea procedurii de insolvenţă, următoarele dispoziţii speciale sunt aplicabile: 

a) dispoziţiile prezentei legi referitoare la anularea sau inopozabilitatea actelor prejudiciabile masei 
creditorilor nu se aplică transferurilor de active, drepturi sau obligaţii de la instituţia supusă rezoluţiei 
aflată în stare de insolvenţă către o altă entitate, efectuate în virtutea aplicării unui instrument de 
rezoluţie, a exercitării unei competenţe de rezoluţie sau a utilizării unui instrument public de stabilizare 
financiară, în conformitate cu legislaţia privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii; 

b) la solicitarea Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, adresată 
judecătorului-sindic, persoana juridică aflată în stare de insolvenţă trebuie să asigure, dacă este cazul, 
furnizarea serviciilor sau facilităţilor necesare, în conformitate cu legislaţia privind redresarea şi 
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii şi cu solicitarea formulată; 
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În vederea evitării deschiderii ulterioare a procedurii insolvenţei împotriva sa, prin 
excepţie de la prevederile art. 66 alin. (1), un membru al unui grup care nu este în stare 
de insolvenţă sau insolvenţă iminentă poate subscrie la o cerere comună de deschidere 
a procedurii insolvenţei. În acest caz, cererea comună de deschidere a procedurii 
insolvenţei va fi aprobată de adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor respectivului 
membru al grupului. 
 
Comentariu 
 

Având în vedere efectele de ricoșeu ce se pot produce ca urmare a deschiderii 
unei proceduri de insolvență împotriva unui membru al unui grup de societăți, Legea 
nr. 85/2014 prevede facultatea subscrierii de către un membru care nu se află în stare 
de insolvență la o cerere comună de deschidere a procedurii de insolvență.230 

Prin excepție de la prevederile art. 66 alin. (1)231, în cazul cererilor promovate 
de debitori, la cererea comună pot adera membri ai grupului care nu se află în stare 
de insolvență. O asemenea cerere, formulată de un debitor ce nu este în stare de 

                                                           
c) în caz de lichidare a persoanei juridice aflate în stare de insolvenţă, aceasta se realizează într-un 
termen rezonabil, având în vedere orice eventuală situaţie în care aceasta trebuie să furnizeze servicii 
sau sprijin în conformitate cu legislaţia privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, pentru a permite destinatarului să îşi desfăşoare activităţile sau să presteze serviciile 
aferente elementelor transferate, precum şi orice alt motiv care face necesară continuarea activităţii 
persoanei juridice respective pentru atingerea obiectivelor rezoluţiei sau respectarea principiilor 
rezoluţiei prevăzute de legislaţia privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de 
investiţii; 

d) la solicitarea Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, adresată 
judecătorului-sindic, administratorul judiciar, după caz, lichidatorul judiciar trebuie să asigure 
întreprinderea tuturor demersurilor necesare în legătură cu măsurile dispuse de aceasta în calitate de 
autoritate de rezoluţie, cu privire la activele, drepturile, obligaţiile, acţiunile şi alte instrumente de 
proprietate situate în state terţe ale instituţiei supuse rezoluţiei aflate în stare de insolvenţă, în 
conformitate cu legislaţia privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii; 

e) administratorul judiciar provizoriu sau, după caz, administratorul judiciar, desemnat potrivit 
prezentei legi, poate fi numit administrator special potrivit legislaţiei privind redresarea şi rezoluţia 
instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii. 

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) şi c), serviciile şi facilităţile care trebuie să fie furnizate: 

a) se limitează la servicii şi facilităţi operaţionale şi nu includ niciun sprijin financiar; 

b) se acordă în conformitate cu termenii contractuali deja agreaţi, inclusiv din punctul de vedere al 
duratei contractului, în situaţia în care respectivele servicii şi facilităţi au fost furnizate instituţiei supuse 
rezoluţiei potrivit unui contract încheiat în perioada imediat anterioară aplicării acţiunii de rezoluţie; 

c) sunt furnizate în condiţii rezonabile, în situaţia în care nu există un contract sau contractul a expirat. 

Art. 1963 

(1) Prevederile art. 1961 şi 1962 se aplică în mod corespunzător pentru situaţia în care entitatea faţă de 
care a fost deschisă procedura de insolvenţă este o persoană juridică din categoria celor care pot fi supuse 
rezoluţiei în conformitate cu legislaţia privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, membră a unui grup care cuprinde cel puţin o firmă de investiţii. 

(2) În sensul prevederilor alin. (1), Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritate de rezoluţie 
pentru firmele de investiţii, în conformitate cu legislaţia privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de 
credit şi a firmelor de investiţii." 

230 Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca și Vasile Nemes, op. cit.,  p. 527 

231 Art. 66 (1) Debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru 
a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. 
La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la 
intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei. 
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insolvență, trebuie să se înscrie într-o logică economică. Tocmai de aceea rigorile 
privind formularea unei astfel de cereri sunt mai stricte decât în cazul debitorilor 
insolvenți, fiind obligatorie aprobarea prealabilă a adunării generale a 
asociaților/acționarilor. 

Cel puțin două sunt motivele pentru care un debitor ce nu se află în stare de 
insolvență poate fi interesat să subscrie la cererea comună: (i) situația în care 
previziunile financiare arată, cu un grad ridicat de probabilitate, o deteriorare a 
lichidităților – din motive intrinseci ori datorită insolvenței altor membri ai grupului 
cu care exista o relație de interdependență; (ii) situația în care, deși nu există pericol 
de insolvență cu privire la acel membru al grupului, șansele de „salvare” a grupului ca 
întreg pot crește prin integrarea în planul de restructurare a activelor societății ce nu 
se află în stare de insolvență. 
 

SECŢIUNEA 3: Măsuri procedurale 
 

Art. 197 
Creanţa creditorului împotriva unor debitori solidari supuşi dispoziţiilor prezentului 
capitol va fi înscrisă în tabelele de creanţe potrivit art. 108 şi va conferi drept de vot şi 
va participa la formarea cvorumului atât în procedura deschisă împotriva debitorului 
principal, cât şi în cele împotriva debitorilor solidari. 
 
Comentariu 
 

Creanțele creditorilor obișnuiți, alții decât membrii grupului, se înscriu în 
tabelele de creanțe potrivit regulilor generale. Regulile generale se aplică și în cazul 
creanțelor împotriva debitorilor solidari ce sunt supuși prevederilor referitoare la 
grupul de societăți, acestea fiind înscrise potrivit art. 108232, ceea ce conferă 
creditorilor drepturi depline și complete în toate procedurile.  

În doctrină s-a arătat că a înscrie creditorul cu aceeași sumă atât în tabelul 
obligațiilor debitorului principal, cât și în cel al co-debitorului și garantului, nu este în 
concordanță cu spiritul de sprijinire a restructurării și acordării unei noi șanse 
debitorului. În tabelele de creanță se creează o distorsiune marcantă deoarece în 
realitate este vorba de o singură creanță, ce urmează a fi recuperată o singură dată 
dar textul de lege permite creditorilor să acționeze ca și cum ar avea vocația 
recuperării integrale a creanțelor în toate procedurile debitorilor solidari.233 

 
Art. 198 

În cazul introducerii unor acţiuni pentru anularea constituirilor ori transferului de 
drepturi patrimoniale împotriva unui membru al grupului, în temeiul art. 117 
administratorul judiciar va comunica intenţia sa în acest sens celorlalţi administratori 
judiciari şi practicianului coordonator. În temeiul obligaţiei de cooperare, 
administratorii judiciari vor analiza efectele potenţiale ale unei asemenea acţiuni, 

                                                           
232 Art. 108. - (1) O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari va fi inscrisa in toate tabelele 
de creanțe ale debitorilor cu valoarea nominala, pana va fi complet acoperita. Toate tabelele vor fi 
actualizate corespunzator cu sumele distribuite 

(2) Daca creanțele au fost stinse sau modificate, total sau partial, se va proceda la o modificare 
corespunzatoare a tabelului de creanțe, dupa caz. Odata cu convocatorul adunarii creditorilor se va 
publica si tabelul de creditori actualizat cu sumele stinse sau modificate in timpul procedurii. Odata cu 
contestarea procesului-verbal al adunarii, creditorii vor putea contesta in aceleasi termene si conditii si 
tabelul astfel publicat. 

233A.I. Șarcane în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 845 
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decizia cu privire la introducerea acţiunii urmând a fi luată pe considerente de 
oportunitate, cu consultarea comitetelor creditorilor. 
 
Comentariu 
 

Între societățile membre ale unui grup este firesc să existe contracte și 
tranzacții. Una dintre rațiunile constituirii unui grup este optimizarea afacerii în 
ansamblu, astfel încât între membrii grupului pot exista numeroase legături 
contractuale și operaționale, spre exemplu: contracte de vânzare-cumpărare, însoțite 
eventual de strategii privind prețurile de transfer; contracte de împrumut, eventual 
acordate pentru rambursarea unor credite de care beneficiază și ceilalți membri ai 
grupului; refacturarea unor costuri, în special atunci când contracte de servicii, 
marketing sau chiar management sunt încheiate cu un membru al grupului dar de 
serviciile respective beneficiază mai mulți membri ai acestuia. 

Din acest motiv, art. 198 prevede ca, în cazul în care administratorul judiciar 
intenționează să promoveze o acțiune în anulare în temeiul art. 117, vizând acte 
încheiate în perioada „suspectă”, acesta trebuie să comunice această intenție celorlalți 
administratori judiciari și practicianului coordonator. Efectele potențiale ale 
admiterii unei asemenea acțiuni urmează a fi analizate împreună cu comitetele 
creditorilor iar decizia se va lua pe considerente de oportunitate. 
 

Art. 199 
Prin excepţie de la prevederile art. 132, termenul de depunere a planurilor de 
reorganizare va fi de 60 de zile de la data afişării tabelelor definitive de creanţe. 
 

Art. 200 
În temeiul obligaţiei de cooperare, administratorii judiciari vor pune la dispoziţia 
celorlalţi administratori judiciari informaţiile necesare, în vederea elaborării unor 
planuri de reorganizare compatibile şi coordonate. 
 
Comentarii 

Din intepretarea dispozițiilor art. 199 și ale art. 200 reiese că fiecare debitor, 
membru al grupului, va avea propriul plan de reorganizare, însă toate planurile 
trebuie să fie compatibile și coordonate.234 

Dispozițiile generale cu privire la planul de reorganizare sunt pe deplin 
aplicabile, cu două elemente de diferență. 

Termenul de depunere a planurilor de reorganizare este dublu față de 
procedura generală, respectiv 60 de zile de la data publicării tabelului definitiv al 
creanțelor. 

Deși legiuitorul folosește termenul de ”afișare”, credem că prin aplicarea 
dispozițiilor art. 132, termenul pentru depunerea fiecărui plan curge de la publicarea 
în BPI a tabelului definitiv de creanțe a fiecărui debitor, membru al grupului. 

Dând eficiență practică obligației de cooperare, legea obligă administratorii 
judiciari să facă schimb de informațiile necesare care să permită elaborarea și 
depunerea unor planuri de reorganizare compatibile și coordonate. 

Aceasta din urmă este, probabil, cea mai importantă prevedere de natură să 
asigure succesul restructurării la nivel de grup.  

                                                           
234 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 288 
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Deși obligația de a comunica informațiile necesare revine administratorilor 
judiciari, informațiile trebuie, în final, comunicate propunătorilor planurilor pentru 
fiecare debitor, membru al grupului.235 
 

Art. 201 
Prin excepţie de la prevederile art. 161, creanţele membrilor grupului împotriva altui 
membru al grupului, născute înainte de data deschiderii procedurii, nu vor putea fi 
încadrate la ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 sau 9. Acestea vor fi înscrise 
de administratorul judiciar la ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 10 lit. a). 
 
Comentariu 
 

Legea plasează pe o poziție de inferioritate creanțele membrilor grupului 
împotriva altui membru al grupului, născute înainte de data deschiderii procedurii. 

Creanțele membrilor grupului împotriva altui membru al grupului nu pot fi 
încadrate la ordinea de prioritate prevăzută la art. 161 pct. 8 sau 9. Cu alte cuvinte, 
indiferent de izvorul creanței, chiar dacă sunt creanțe rezultate din afaceri, 
desfășurarea unei activități sub formă de întreprindere,, acestea vor fi considerate 
creanțe subordonate, urmând a fi înscrise la ordinea de prioritate prevăzută la art. 
161 pct. 10 lit. a), aceeași cu a contractelor de împrumut încheiate cu persoane afiliate. 

Această abordare a fost preferată în mai multe jurisdicții cu privire la creanțele 
membrilor grupului, considerându-se a fi asimilabile unor infuzii de capital. De vreme 
ce debitorul a continuat să opereze, cu sprijinul altor membri ai grupului, deși se afla 
în dificultate financiară, se conferă prevalență drepturilor creditorilor obișnuiți. 
Aceștia nu trebuie să fie supuși unui risc similar cu societatea mamă sau alți membri 
ai grupului din moment ce operațiunile intra-grup se fac în scopul unui beneficiu 
economic superior al societății mamă ori altui membru al grupului.  
 
 

Art. 202 
Un membru al grupului poate încheia un contract de împrumut cu alt membru al 
grupului după data deschiderii procedurii insolvenţei în vederea susţinerii activităţii 
debitorului, respectiv în perioada de observaţie sau în vederea susţinerii planului de 
reorganizare, cu acordul comitetului creditorilor. În acest caz, membrul grupului care a 
acordat împrumutul va deţine împotriva averii împrumutatului o creanţă având ordinea 
de prioritate stabilită de art. 161 pct. 4. 
 
Comentariu 
 

Un membru al grupului poate sprijini activitatea curentă ori planul de 
reorganizare al unui alt membru al grupului prin acordarea de împrumuturi, cu 
acordul comitetului creditorilor. Pentru stimularea finanțării intra-grup după data 
deschiderii procedurii insolvenței, s-a acordat creditorului împrumutător membru al 
grupului o poziție care, în ipoteza deschiderii procedurii falimentului, asigură acestuia 
o șansă de recuperare egală cu cea a oricărui creditor ce asigură continuarea 
procedurii, ordinea de prioritate fiind cea stabilită conform art. 161 pct. 4 236. 
                                                           
235 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 289 

236 4. creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii, cele 
datorate cocontractanţilor potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) şi cele datorate terţilor dobânditori de 
bună-credinţă sau subdobânditorilor care restituie averii debitorului bunurile ori contravaloarea 
acestora potrivit prevederilor art. 120 alin. (2), respectiv ale art. 121 alin. (1) 
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Legea nu precizează clar dacă este necesar acordul comitetului creditorilor 
membrului împrumutător al grupului ori al membrului împrumutat. Interpretarea 
gramaticală ne-ar putea conduce la ideea că este suficient acordul împrumutătorului, 
mai ales că împrumutătorul își asumă un risc suplimentar de diminuare a 
patrimoniului în cazul imposibilității de returnare a împrumutului. Totuși, atât pentru 
împrumutat, cât și pentru creditorii acestuia și ai împrumutătorului poate apărea un 
risc, în principal datorită dificultăților din activitatea curentă care împiedică 
returnarea acestuia și majorarea în acest fel a masei credale, urmată de o recuperare 
mai redusă a creanțelor de către creditorii aflați pe o ordine de prioritate inferioară. 
De altfel, sunt aplicabile prevederile art. 87 alin. (2) , care presupun aprobarea 
comitetului creditorilor pentru actele și operațiunile ce depășesc activitatea curentă, 
astfel că este necesară și aprobarea comitetului creditorilor membrului împrumutat al 
grupului.  

Excepția este situația în care împrumutul acordat se circumscrie ipotezei 
prevăzută la art. 5 pct. 2, ipoteză în care este considerată ca făcând parte din 
activitățile curente asigurarea finanțării capitalului de lucru în limite curente. Așadar, 
în măsura în care împrumutul este acordat în scopul finanțării capitalului de lucru, în 
limitele firești și rezonabile ale acestuia, inclusiv în ceea ce privește dobânda, nu este 
necesar acordul comitetului creditorilor membrului împrumutat al grupului.237 

Art. 203 
Un membru al grupului poate garanta un contract de împrumut încheiat cu o terţă parte 
de alt membru al grupului aflat în insolvenţă, cu acordul comitetului creditorilor. 
 
Comentariu 
 

În ceea ce privește închiderea procedurii insolvenței grupului de societăți, 
legiuitorul nu a prevăzut nicio derogare de la prevederile generale de închidere, astfel 
încât oricare dintre articolele privind închiderea procedurii se aplică fiecăruia dintre 
membrii grupului, după cum este cazul. La închiderea procedurii, judecătorul-sindic 
va analiza situația fiecărui debitor membru și va dispune în consecință, fără ca, în 
acest caz, să existe o obligație de coordonare între proceduri. Aceasta deoarece scopul 
coordonării și al cooperării în cadrul insolvenței grupului sunt atinse, practic, doar în 
perioada de observație și reorganizare, în faliment urmând doar să se lichideze 
activele. Este adevărat că, și în cazul lichidării, pot exista proceduri coordonate, în 
scopul maximizării valorilor ce pot fi obținute dintr-o vânzare corelată, dar acest 
aspect nu este de natură a conduce la concluzia că și închiderea procedurii grupului 
trebuie să se facă corelat.238 

 
CAPITOLUL III: Dispoziţii privind falimentul instituţiilor de credit 

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii speciale 
 

Art. 204 
Prevederile cap. I, cu excepţia celor cuprinse în secţiunea a 6-a, se aplică în mod 
corespunzător procedurii falimentului instituţiilor de credit, cu derogările şi 
completările prevăzute în acest capitol. 
 
Comentariu 
 

                                                           
237 A.I. Șarcane în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 846-847  

238 A.I. Șarcane în Tratat practic de insolvență, op.cit., p.  847 
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În materia insolvenţei, prevederile Capitolului I au valenţa de prevederi 
generale, regulile respectivului capitol constituind dreptul comun în materie. 
Prevederile Capitolulului III cuprind reguli speciale aplicabile în materia falimentului 
instituţiilor de credit, în timp ce, pentru falimentul unor asemenea entităţi, prevederile 
Capitolului I se aplică în completare, în măsura în care acele prevederi nu contravin 
normelor speciale ale prezentului capitol. 
 

Art. 205 
Procedura falimentului, reglementată prin prezentul capitol, se aplică instituţiilor de 
credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul în străinătate. 
 
Comentariu 
 

Entităţile cărora li se aplică Capitolul III din lege sunt instituţiile de credit ce au 
personalitate juridică română. Acestea sunt reprezentate, conform art. 3 din OUG nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și 
completările ulterioare, de băncile, organizaţiile cooperatiste de credit, băncile de 
economisire şi creditare în domeniul locativ, băncile de credit ipotecar, autorizate de 
către Banca Naţională a României să funcţioneze în România.  

Întrucât, potrivit art. 43 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu 
modificările și completările ulterioare, sucursalele sunt dezmembrăminte fără 
personalitate juridică ale societăţilor, iar, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 17 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, „sucursală” înseamnă un punct de lucru care 
reprezintă o parte dependentă din punct de vedere juridic de o instituție și care 
desfășoară direct toate sau unele dintre tranzacțiile specifice activității instituțiilor, 
chiar dacă o anume sucursală a instituţiei de credit române funcţionează în 
străinătate, aceasta va fi de asemenea sub incidenţa prevederilor prezentei 
reglementări. 
 
 

Art. 206239 
În prezentul capitol termenii: „instituţie de credit", „stat membru", „stat membru de 
origine", „stat membru gazdă", „sucursală", „instrumente financiare" şi „autoritate 
competentă" au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Comentariu 
 

Conform art. 7 alin. (1) alin.(1^1) din OUG nr. 99/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectivele defiiniţii sunt cele regăsite în cadrul art. 4 alin. (1) 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

Astfel cum s-a statuat pe cale doctrinară240, „Norma face trimitere la sensul 
acestor noțiuni, reglementate de O.U.G. nr. 99/2006, numai că majoritatea 
covârșitoare a termenilor și expresiilor specifice domeniului bancar au fost abrogate 

                                                           
239 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, art. 206 se modifică și va avea următorul cuprins: "În sensul prezentului 
capitol, termenii instituţie de credit şi stat membru au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare." 

240 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., pag. 543-544. 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00098818.htm
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00104192.htm
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM


274 
 

prin O.U.G. nr. 113/2013. Singurul termen păstrat este cel de <stat membru>, care, 
potrivit art. 7 alin. (1) pct. 27 din O.U.G. nr. 99/2006, înseamnă <orice stat membru al 
Uniunii Europene, precum și un stat aparținând Spațiului Economic European>. Deși 
semnificația noțiunilor și termenilor a fost abrogată, definițiile pe care O.U.G. nr. 
99/2006 le reglementa își păstrează actualitatea. Astfel, prin <instituție de credit> se 
înțelegea orice entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte 
fonduri rambursabile de la public și în acordarea de credite în cont propriu și, de 
asemenea, entitățile care emit mijloace de plată în formă de monedă electronică [art. 
7 alin. (1) pct. 10]. Prin <stat membru de origine> se înțelege <statul membru în care 
instituția de credit a fost autorizată>, iar <statul membru gazdă> este <statul membru 
în care instituția de credit are deschisă o sucursală sau în care prestează serivicii în 
mod direct>. Prin <sucursală> se înțelege <orice unitate operațională dependentă din 
punct de vedere juridic de o instituție de credit sau de o instituție financiară, care 
efectuează în mod direct toate sau unele dintre activitățile acesteia>. Prin <autoritate 
competentă> se înțelege <autoritatea națională împuternicită prin lege sau alte 
reglementări să supravegheze prudențial instituțiile de credit>.” 
 

Art. 207 
(1)În plus faţă de atribuţiile stabilite la art. 45, judecătorul-sindic are următoarele 

atribuţii: 
a)judecarea contestaţiei instituţiei de credit debitoare împotriva cererii introductive 
formulate de Banca Naţională a României pentru deschiderea procedurii; 
b)241desemnarea motivată, prin sentinţa de deschidere a procedurii, dintre practicienii 
în insolvenţă compatibili care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei, 
a lichidatorului judiciar care va administra procedura până la confirmarea ori, după caz, 
înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care deţine cel puţin 50% din 
valoarea creanţelor, fixarea onorariului în conformitate cu criteriile stabilite de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această perioadă. 
Ofertele vor fi depuse la dosar după obţinerea avizului prealabil al Băncii Naţionale a 
României. În lipsa unor oferte depuse la dosar, judecătorul-sindic va desemna un 
lichidator judiciar din rândul practicienilor în insolvenţă agreaţi de Banca Naţională a 
României. Obligaţia obţinerii avizului prealabil al Băncii Naţionale a României revine şi 
practicienilor în insolvenţă propuşi spre desemnare ca lichidatori judiciari de către 
adunarea creditorilor; 
c)judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere, a 
directorilor şi a persoanelor din conducerea direcţiilor, departamentelor şi altor 
structuri asemănătoare, a cenzorilor şi a personalului de execuţie cu atribuţie de control 
din cadrul instituţiei de credit în stare de insolvenţă, care au contribuit la ajungerea 
acesteia în insolvenţă, precum şi sesizarea organelor de cercetare penală în legătură cu 
săvârşirea infracţiunilor specifice; 
d)judecarea contestaţiilor formulate de reprezentantul acţionarilor instituţiei de credit 
debitoare sau de creditori împotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar. 
(2)Hotărârile judecătorului-sindic sunt executorii. Ele pot fi atacate separat numai cu 
apel în termen de 7 zile de la comunicare. 
 
Comentariu 
 

                                                           
241 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, la articolul 207 alineatul (1), litera b) se abrogă. 
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În cadrul unor asemenea proceduri de faliment, judecătorul sindic va avea în 
principiu atribuţiile regăsite la art. 45 din lege, însă reglementarea are un caracter de 
normă specială, adaptată falimentului instituţiilor de credit. În toate situaţiile în care 
prevederea specială tace, printre atribuţiile judecătorului sindic se vor regăsi toate 
celelalte atribuţii prevăzute de art. 45 din lege. În acest sens, în corelare cu faptul că 
BNR i se conferă legitimare procesuală pentru a formula o cerere de faliment 
împotriva unei instituţii de credit, textul de lege reglementează pentru judecătorul 
sindic o atribuţie corespunzătoare contestaţiei pe care debitorul ar fi îndreptăţit să o 
formuleze împotriva cerereii de deschidere a procedurii depuse de această autoritate. 

La art. 207 alin.(1) lit.b) legiuitorul instituie norme speciale, derogatorii de la 
prevederile art. 45. În cazul falimentului instituţiilor de credit, elementul de diferenţă 
îl constituie faptul că, indiferent dacă cererea de deschidere a procedurii este 
formulată de BNR, de creditori sau de către debitor, pentru a numi un anume 
practician, judecătorul sindic va avea nevoie de avizul BNR pentru practicienii ce au 
depus ofertă, iar în lipsa unor oferte depuse la dosar, judecătorul sindic va desemna 
un practician din rândul celor agreaţi de BNR.  
Se observă că un asemenea rol se conferă BNR nu doar la desemnarea lichidatorului 
judiciar provizoriu, ci şi în cazul practicienilor în insolvenţă confirmaţi ca lichidatori 
judiciari de către adunarea creditorilor. Rolul important al BNR în desemnarea 
lichidatorului este justificat de faptul că falimentul unor asemenea entităţi are un 
impact sporit economic şi social, iar BNR se presupune că are pârghiile necesare 
pentru a evalua capacitatea practicienilor de a gestiona asemenea proceduri 
complexe.  

Dacă în cazul ofertelor depuse, practicienii se preocupă de obţinerea avizului 
BNR, se remarcă faptul că legea face vorbire de „practicieni agreaţi” de BNR în cazul 
lipsei unei oferte.  
Dat fiind faptul că prezentul capitol se aplică unor entităţi cu un anume specific, 
legiuitorul a adaptat atribuţia judecării cererilor de atragere a răspunderii 
persoanelor ce pot fi vinovate de starea de faliment a respectivei entităţi, făcând 
aplicarea acestei instituţii nu doar pentru membrii organelor de conducere în 
accepţiunea restrânsă, ci pentru orice persoane care au fost în poziţii de conducere a 
unor structuri ale respectivei entităţi (directori ai unor direcţii, conducători de 
departamente, cenzori) sau chiar personal de execuţie cu atribuţii de control. 

Procedura specială consacră instituţia reprezentantului acţionarilor, ce are 
într-o asemenea procedură rolul administratorului special în faliment astfel cum 
acesta este reglementat la  52 şi următoarele din Capitolul I, organ care are înclusiv 
atribuţia ca, în numele acţionarilor, să formuleze contestaţii la măsurile lichidatorului 
judiciar. Diferenţierea terminologică faţă de procedura de drept comun provine din 
faptul că în cazul instituţiilor de credit administratorul special apare în procedura 
administrării speciale, procedură cu rol de prevenire a insolvenţei instituţilor de 
credit. Din acest considerent, atribuţia corespunzătoare a judecătorului sindic este 
astfel formulată de acest text de lege. 

Regimul juridic al hotărârilor judecătorului sindic nu derogă de la cel de drept 
comun în materie. 
 

Art. 208 
(1)Apelul va fi judecat în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel, 
citarea urmând să fie făcută în condiţiile Codului de procedură civilă, în cazul 
lichidatorului judiciar, şi în condiţiile dreptului comun în materia procedurii 
insolvenţei, în cazul celorlalte părţi. Atunci când Banca Naţională a României a făcut 
cererea pentru declanşarea procedurii, aceasta va fi citată în condiţiile Codului de 
procedură civilă. 
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(2)Apelul împotriva hotărârii prin care s-a dispus deschiderea procedurii se declară în 
termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. Apelul se judecă în 48 de ore de la 
înregistrarea acestuia. Hotărârea atacată nu poate fi suspendată de instanţa de apel. 
 
Comentariu 
 

Regulile de declarare şi de judecare a apelului în privinţa hotărârilor 
pronunţate de judecătorul sindic într-o asemenea procedură specială sunt în genere 
cele prevăzute de art. 43, cu derogarea că se instituie un termen de 15 zile pentru 
judecarea apelului, iar pentru judecarea apelului la hotărârea de deschidere a 
procedurii se instituie un termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii. 

În ceea ce priveşte posibilitatea suspendării hotărârilor atacate cu apel, 
prevederea specială derogă de la regulile generale ale art. 43 alin. (5), în sensul că 
hotărârile de deschidere a procedurii nu pot fi suspendate de instanţa de apel, până la 
judecarea acestuia.  

Derogările de la regulile general aplicabile apelului împotriva hotărârilor 
judecătorului sindic sunt menite să instituie un spor de celeritate, dată fiind 
importanţa unor asemenea entităţi în circuitul economic şi impactul pe care falimentul 
acestora îl provoacă.  

În ceea ce privește teza finală a acestui articol privind inadmisibilitatea cererii 
de suspendare, au fost exprimate opinii în literatura de specialitate242 potrivit cărora 
„Față de complexitatea și rezonanța falimentului bancar, apreciem că o astfel de 
dispoziție îngrădește grav accesul la justiție și, totodată, o considerăm 
neconstituțională.” 
 

Art. 209 
În plus faţă de atribuţiile stabilite la art. 64, lichidatorul judiciar are următoarele 
atribuţii: 
a)în momentul primirii hotărârii judecătoreşti privind deschiderea procedurii 
falimentului acesta va deschide la o bancă, persoană juridică română sau sucursală a 
unei bănci străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, două conturi, unul 
în lei şi altul în valută, cu menţiunea "cont tip instituţie de credit în faliment", cu drept 
exclusiv de dispoziţie în interesul procedurii falimentului. În conturile de tipul 
"instituţie de credit în faliment" vor fi virate la ordinul lichidatorului judiciar sumele 
existente în conturi la alte instituţii financiar-bancare. Lichidatorul judiciar va comunica 
imediat Băncii Naţionale a României denumirea băncii comerciale şi conturile deschise 
la aceasta, după care Banca Naţională a României va transfera imediat în aceste conturi 
disponibilităţile instituţiei de credit aflate în evidenţele sale. Operaţiunile instituţiei de 
credit în faliment se vor desfăşura în continuare prin aceste conturi; 
b)inventarierea bunurilor instituţiei de credit debitoare şi luarea măsurilor 
corespunzătoare pentru conservarea lor; 
c)angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar în vederea 
lichidării şi conducerea activităţii acestuia, angajarea putându-se face şi din cadrul 
personalului existent al instituţiei de credit debitoare; 
d)conducerea activităţii instituţiei de credit debitoare, respectiv efectuarea de 
operaţiuni în interesul procedurii falimentului, inclusiv reeşalonări de credite şi stabiliri 
de noi rate ale dobânzilor aferente activelor instituţiei de credit debitoare, cu condiţia ca 
orice nou nivel al ratei dobânzilor să nu fie mai mic decât nivelul ultimei dobânzi de 
referinţă comunicat de Banca Naţională a României, precum şi participări la piaţa 

                                                           
242 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., pag. 547. 
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valutară interbancară, luarea tuturor măsurilor, cum ar fi redimensionarea personalului 
angajat în scopul reducerii permanente a cheltuielilor de funcţionare şi lichidare; 
e)menţinerea, rezilierea sau denunţarea unor contracte încheiate de instituţia de credit 
debitoare, precum şi încheierea de noi contracte în interesul procedurii falimentului; 
f)încheierea oricărui document în numele instituţiei de credit debitoare, iniţierea şi 
coordonarea, în numele acesteia, a oricărei acţiuni sau proceduri legale; 
g)243introducerea de acţiuni pentru anularea constituirilor de drepturi de preferinţă sau 
a transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia 
a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de instituţia de credit 
debitoare în dauna intereselor creditorilor, prin acte încheiate, în anul anterior 
deschiderii procedurii, cu persoane aflate într-o legătură specială cu instituţia de credit 
debitoare, aşa cum sunt stabilite la pct. 8-11 din "Lista depozitelor negarantate", 
prevăzută în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi 
funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
h)primirea sumelor în lei şi în valută pe seama instituţiei de credit debitoare şi 
consemnarea acestora în noile conturi ale instituţiei de credit debitoare şi plata 
cheltuielilor curente necesare pentru conservarea şi administrarea averii instituţiei de 
credit debitoare, inclusiv cheltuielile personalului angajat potrivit prevederilor lit. c); 

i)luarea măsurilor corespunzătoare privind conturile în valută ale instituţiei de credit 
debitoare, deschise la instituţii de credit corespondente, prin: 
1.notificarea corespondenţilor asupra declarării în stare de faliment a instituţiei de 
credit debitoare, precum şi asupra blocării disponibilităţilor din conturile respective în 
valută; 
2.transferarea ulterioară, în termenul cel mai scurt, a disponibilităţilor în noul cont 
deschis în valută la banca comercială, ce se dezvoltă pe analitice pentru fiecare valută; 
sumele aflate în contul în valută vor fi convertite în lei şi transferate în contul deschis în 
lei; 
3.efectuarea de plăţi pentru operaţiunile în curs ale instituţiei de credit debitoare, 
precum şi administrarea eficientă a disponibilităţilor; 
j)lichidarea bunurilor şi drepturilor din averea instituţiei de credit debitoare; 
k)întocmirea unui raport lunar asupra evoluţiei procedurii falimentului, respectiv 
asupra stadiului îndeplinirii atribuţiilor sale; un astfel de raport va include informaţii 
referitoare la valoarea totală a creanţelor asupra instituţiei de credit debitoare şi la 
valoarea totală a activelor acesteia care au fost valorificate, la sumele obţinute din 
lichidarea şi încasarea de creanţe, la planul de distribuire între creditori, la cheltuielile 
efectuate; raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în BPI; în 
prealabil depunerii la dosarul cauzei, lichidatorul judiciar transmite raportul Băncii 
Naţionale a României; 
l)întocmirea situaţiilor financiare finale de lichidare; dacă lichidarea se prelungeşte 
peste durata unui exerciţiu financiar, lichidatorul judiciar este obligat să întocmească 
situaţiile financiare anuale şi să le depună la organele şi la termenele prevăzute de lege; 
m)sesizarea judecătorului-sindic despre orice problemă care ar cere o soluţionare de 
către acesta, în conformitate cu atribuţiile conferite prin prezentul capitol; 
n)efectuarea oricăror acte de procedură cerute de lege. 
 
Comentariu 
 

                                                           
243Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, la articolul 209 alineatul (1), litera g) se abrogă.  
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Atribuţiile lichidatorului sunt adaptate pentru cazul particular al instituţiilor de 
credit. 

În privinţa conturilor pe care instituţiile de credit în faliment le pot deschide, 
reglementarea prevede strict posibilitatea deschiderii de conturi doar la bănci române 
sau sucursale ale unor bănci străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, 
pentru o optimă desfăşurare şi monitorizare a plăţilor efectuate în cadrul procedurii.  

Contul de tip "cont tip instituţie de credit în faliment" este un cont de 
disponibilităţi prin care vor fi încasate sumele şi se vor reflecta toate plăţile efectuate 
de către instituţia de credit prin intermediul reprezentanţilor lichidatorului judiciar în 
timpul procedurii.  

Reglementarea permite deschiderea, pe lângă contul în lei de acest tip şi a unui 
cont în valută, ce se deschide şi funcţionează pe analitice pentru fiecare valută, cu 
aceeaşi destinaţie, în scopul colectării, după deschiderea procedurii, a oricăror 
disponibilităţi existente la orice instituţii financiar -  bancare, dar şi al efectuării, în 
condiţii optime, a unui proces de lichidare complex.  

Sumele în valută se covertesc în lei, dat fiind faptul că procedura presupune de 
acum lichidarea activului şi plăţi care se efectuează în lei. Inclusiv sumele existente în 
contul deschis la Banca Naţională a României vor fi virate de această autoritate în 
contul de lichidare după informarea şi solicitarea trimisă BNR de către lichidator.  

Lichidatorul judiciar va fi cel care va efectua toate plăţile doar prin intermediul 
acestor conturi. Reglementarea nu interzice deschiderea unor conturi de depozit, atâta 
timp cât toate încasările şi plăţile vor fi reflectate în contul de disponibilităţi tip 
instituţie de credit în faliment, aceasta fiind o componentă a “administrării eficiente a 
disponibilităţilor”. 

În privinţa inventarierii averii instituţiei de credit debitoare trebuie precizat că, 
deşi aceasta nu este o operaţiune specifică acestor entităţi aflate în faliment, în cazul 
acestor entităţi inventarierea presupune un nivel de complexitate ridicat prin 
componenţa activelor unei asemenea entităţi, iar perioada de timp dedicată va fi mai 
mare decât în cazul entităţilor obişnuite, în timp ce pregătirea profesională a 
specialiştilor care efectuează respectiva inventariere trebuie să fie adaptată unor 
asemenea exigenţe. 

Componenta de reeeşalonare a creditelor şi de renegociere a dobânzilor este una 
dintre atribuţiile cele mai importante acordate lichidatorului instituţiilor de credit, 
dată fiind particularitatea componenţei activului patrimonial.  

În privinţa menţinerii, denunţării sau rezilierii unor contracte, acestea sunt 
corespondente atribuţiilor din dreptul comun, astfel cum astfel de activităţi sunt 
reglementate de art. 123 din lege. 

Ca şi în cazul oricăror proceduri de insolvenţă, lichidatorul are ca şi printre 
atribuţii inclusiv formularea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate 
de debitor înainte de data deschiderii procedurii, conform art. 117 şi următoarele din 
lege.  

Reglementarea specială instituie însă un caz suplimentar în care lichidatorul va 
putea formula asemenea acţiuni, respectiv acţiunile îndreptate împotriva 
constituirilor de drepturi de preferinţă sau a transferurilor de drepturi patrimoniale 
către terţi cu care instituţia de credit debitoare se afla într-o legătură specială, aşa 
cum sunt stabilite la pct. 8 - 11 din „Lista depozitelor negarantate", prevăzută în anexa 
la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996.  

Potrivit prevederilor pct. 8 - 11 din „Lista depozitelor negarantate", prevăzută 
în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, ar urma să intre sub incidenţa unor 
acţiuni revocatorii falimentare acele acte juridice de constituire de drepturi de 
preferinţă sau de transfer al unor drepturi patrimoniale încheiate de instituţia de 
credit cu: administratorii, directorii, membrii consiliului de supraveghere, auditorii, 
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acţionarii semnificativi, fie că aceştia au avut respectivele funcţii în cadrul respectivei 
instituţii de credit ori în cadrul grupului căruia îi aparţine respectiva instituţie de 
credit, soţ/soţie, şi rudele şi afinii de gradul întâi ai respectivelor persoane, precum şi 
terţelor persoane care acţionează în numele celor dintâi, companiile din cadrul 
grupului din care face parte instituţia de credit. De menţionat faptul că această acţiune 
revocatorie falimentară subiectivă, instituită de prevederea specială, nu acoperă strict 
ca şi domeniu de aplicare doar persoanele prevăzute de art. 117 alin 4 din lege.  

Această acţiune specială se aplică unei categorii mai mari de persoane care au 
încheiat astfel de acte cu instituţia de credit debitoare. Spre exemplu, reglementarea 
specială extinde aplicabilitatea la acţionarii semnificativi, care, conform definiţiei date 
de Legea nr. 297/2004, presupune o participaţie de doar 10% sau chiar la persoane 
care deţin o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra 
luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie.  
Prin finalitate, reglementarea unei asemenea acţiuni specifice asigură prevenirea şi 
combaterea actelor prin care se tinde la eludarea prevederilor legale în materia 
garantării depozitelor conform O.G. nr. 39/1996. Acţiunea specială se aplică actelor 
încheiate în intervalul unui an anterior deschiderii procedurii, în timp ce acţiunea de 
drept comun are în vedere o perioadă suspectă de 2 ani anteriori deschiderii 
procedurii.  
 Toate celelalte reguli aplicabile acţiunilor revocatorii falimentare sunt 
aplicabile şi în cazul acţiunii de faţă, inclusiv cele referitoare la sarcina probei, 
termenul de prescripţie, persoanele care au legitimare procesuală să formuleze 
acţiunea. 
Întocmirea rapoartelor de activitate de către lichidator este reglementată mai detaliat 
faţă de prevederea de drept comun. Raportul va trebui să reflecte permanent situaţia 
creanţelor asupra instituţiei de credit debitoare şi valoarea totală a activelor acesteia 
care au fost valorificate, să precizeze sumele obţinute din lichidarea şi încasarea de 
creanţe,  să facă referire la planul de distribuire între creditori şi la cheltuielile 
efectuate.  

Din considerente care ţin de  monitorizarea calităţii rapoartelor întocmite de 
lichidatorul judiciar în astfel de proceduri speciale complexe, în prealabil depunerii la 
dosarul cauzei, lichidatorul judiciar are obligaţia de a transmite raportul Băncii 
Naţionale a României, a cărei implicare în cadrul unor asemenea proceduri este 
realizată potrivit art. 212, din perspectiva calităţii de autoritate de supraveghere 
prudenţială.  

Cerinţa are în vedere nu doar simpla funcţie statistică, ci şi rolul BNR de a aduce 
unele propuneri acestor rapoarte, de a face chiar şi anumite informări sau solicitări 
către instanţă în legătură cu conţinutul rapoartelor, oferind totodată posibilitatea ca 
BNR să evaluaze în concret activitatea practicienilor în insolvenţă ce activează în 
astfel de proceduri, dat fiind că poziţia acestei autorităţi de supraveghere este cerută 
în procedura de desemnare a lichidatorului unei instituţii de credit. 
 

Art. 210 
Din comitetul creditorilor va face parte, în mod obligatoriu, Fondul de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar. 
 
Comentariu 
 

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar are calitatea de creditor 
în cadrul procedurilor de faliment al instituţiei de credit, în virtutea plăţii 
compensaţiilor către deponenţii garantaţi şi a subrogării în drepturile de creanţă 
deţinute de aceştia împotriva instituţiei de credit falite, potrivit prevederilor art. 23 
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din O.G. nr. 39/1996. Datorită importanţei acestei instituţii în circuitul financiar, 
legiuitorul îi conferă o poziţie în comitetul creditorilor indiferent de ponderea pe care 
acesta o deţine la masa credală sau de alte criterii.  
 

Art. 211244 
În plus faţă de atribuţiile stabilite în cap. I, adunarea creditorilor are următoarele 
atribuţii: 
a)aprobarea modalităţii de lichidare a bunurilor şi drepturilor din averea instituţiei de 
credit debitoare şi a tranzacţiilor de cumpărare de active şi asumare de pasive; 
b)aprobarea raportului prevăzut la art. 97. 
 
Comentariu 
 

Adunarea creditorilor are toate atribuţiile prevăzute de dispoziţiile generale 
cuprinse la Cap. I din lege. În plus, atribuţiile au fost adaptate şi la modalităţile 
specifice de lichidare a instituţiei de credit, adunarea creditorilor urmând a aproba nu 
doar vânzarea obişnuită a bunurilor şi drepturilor din averea debitoarei, ci şi 
tranzacţiile privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive în condiţiile art. 226 
din lege. 

Prevederea specială conferă adunării creditorilor atribuţia de a se pronunţa 
asupra raportului privind cauzele stării de insolvenţă.  
 

Art. 212 
(1)245În îndeplinirea atribuţiilor, judecătorul-sindic şi lichidatorul judiciar pot cere şi 
punctul de vedere al Băncii Naţionale a României, în calitatea sa de autoritate de 
supraveghere prudenţială, privitor la orice aspecte de natură prudenţială. Banca 
Naţională a României poate transmite judecătorului-sindic şi lichidatorului judiciar, pe 
tot parcursul procedurii falimentului, punctul său de vedere sau informaţiile pe care le 
consideră relevante, ori de câte ori consideră necesar. Lichidatorul judiciar furnizează 
Băncii Naţionale a României, la cererea acesteia, orice informaţii sau documente cu 
privire la instituţia de credit sau la procedura de lichidare. 
(2)După deschiderea procedurii, adunarea generală a acţionarilor numeşte un 
reprezentant, care va acţiona exclusiv în numele acestora. 
 
Comentariu 
 

                                                           
244 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, după articolul 211 se introduce un nou articol, articolul 2111, cu 
următorul cuprins: „Dacă împotriva unei instituţii de credit se dispune deschiderea procedurii de 
faliment potrivit prezentului capitol, prevederile art. 1962 alin. (1) lit. a)-d) şi alin. (2) se aplică în mod 
corespunzător." 

245 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 920/2015, la articolul 212, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: „(1) În îndeplinirea atribuţiilor, judecătorul-sindic şi lichidatorul judiciar pot cere 

punctul de vedere al Băncii Naţionale a Românei, privitor la orice aspecte care intră în domeniul său 

de competenţă, legate de instituţia de credit în faliment. Pe tot parcursul procedurii, Banca Naţională a 

României poate transmite judecătorului-sindic sau lichidatorului judiciar opinia sa sau orice 

informaţii pe care le consideră relevante, ori de câte ori consideră necesar. Lichidatorul judiciar 

furnizează Băncii Naţionale a României, la cererea acesteia, orice informaţii sau documente cu privire 

la instituţia de credit sau la procedura de lichidare." 
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Reglementarea conferă Băncii Naţionale a României atribuţii ce sunt 
constituite din drepturi, dar şi din obligaţii. În exercitare atribuţiilor, în calitate de 
autoritate de supraveghere, BNR are dreptul de a solicita lichidatorului informaţii 
care privesc instituţia de credit, dar şi desfăşurarea procedurii falimentului acesteia. 
Totodată, contribuţia BNR poate fi benefică procedurii prin informaţiile şi poziţiile pe 
care le poate furniza la cerere, atât judecătorului sindic, cât şi lichidatorului. 

Reprezentantul acţionarilor preia o funcţie similară administratorului special 
din cadrul falimentului entităţilor de drept comun, denumirea diferită în cadrul 
reglementării destinate falimentului instituţiilor de credit fiind justificată de 
terminologia specifică administrării speciale, procedură aplicabilă instituţiilor de 
credit înainte de deschiderea procedurii.  

În contextul falimentului instituţiei de credit, va putea să exercite doar 
reprezentarea în procedură a drepturilor acţionarilor, neavând atribuţii care să ţină 
şi de reprezentarea debitorului, a cărei conducere în tot este exercitată de lichidatorul 
judiciar. 

 
SECŢIUNEA 2: Deschiderea procedurii şi efectele acesteia 

 
Art. 213 

(1)Prin hotărârea judecătorească privind deschiderea procedurii falimentului, 
judecătorul-sindic desemnează lichidatorul judiciar provizoriu şi stabileşte atribuţiile şi 
onorariul acestuia. 
(2)La momentul deschiderii procedurii falimentului prin hotărâre judecătorească, 
drepturile şi atribuţiile adunării generale, ale consiliului de administraţie şi ale 
conducerii executive a instituţiei de credit încetează de plin drept. 
 
Comentariu 
 

Ridicarea dreptului de administrare funcţionează ope legis odată ce a fost 
pronunţată hotărârea de trecere la faliment.  

Indiferent de dificultatea cu care se predă gestiunea unei asemenea instituţii de 
credit, întrucât lichidatorul este cel care va avea conducerea în tot a instituţiei de credit 
falite, actele juridice încheiate de către organele de conducere şi reprezentative în 
numele instituţiei după deschiderea falimentului sunt lovite de nulitate.  

Ca o consecinţă a ridicării dreptului de administrare, consiliul de administrație 
și conducerea executivă predau gestiunea lichidatorului judiciar iar acționariiîşi pot 
exercita doar drepturile de creditori în procedură, desemnând totodată şi un 
reprezentant. 
 

Art. 214 
(1)Reprezentantul acţionarilor sau oricare dintre creditori poate face contestaţie 
împotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar. 
(2)Judecătorul-sindic va soluţiona contestaţia, în termen de 5 zile de la înregistrarea ei, 
în Camera de consiliu, cu citarea contestatorului şi a lichidatorului judiciar, putând, dacă 
va considera necesar, să suspende executarea măsurii contestate. Judecătorul-sindic va 
cita şi Banca Naţională a României, dacă cererea introductivă a fost formulată de 
aceasta. 
 
Comentariu 
 

De asemenea, orice creditor înscris în tabelul de creanțe poate face contestație 
împotriva măsurilor lichidatorului. 
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 Reglementarea şi-a propus practic să păstreze aceleaşi reguli ca şi în procedura 
de drept comun, adaptând terminologic reglementarea. În ce ne priveşte, în contextul 
prevederilor art.  204, contestaţia ar putea să fie formulată şi de orice altă persoană 
interesată care poate justifica faptul că este afectată de respectiva măsură a 
lichidatorului judiciar, prevederea respectivă a art. 59 alin. 5 din lege nefiind 
incompatibilă cu reglementarea specială.  

Reglementarea specială instituie un termen derogatoriu de recomandare 
pentru soluţionarea contestaţiei, respectiv de 5 zile, faţă de termenul de soluţionare a 
unei asemenea contestaţii în dreptul comun, de 15 zile. În lipsa unei prevederi speciale, 
termenul de exercitare a contestaţiei va fi cel de 7 zile de la publicarea în BPI a 
extrasului raportului de activitate, potrivit art. 59 alin. 6 din lege. 

Referitor la suspendarea facultativă a măsurii contestate de către judecătorul 
sindic, considerăm că diferenţa de formulare faţă de textul art. 59 alin. 7 din lege nu 
conferă judecătorului sindic facultatea ca din oficiu să suspende măsura contestată. 
Considerăm că suspedarea se va putea acorda doar la cererea contestatorului şi în 
cadrul procedurii falimentului instituţiilor de credit, cu respectarea principiului 
disponibilităţii. 

În literatura de specialitate246 s-a arătat că „După cum se observă, printre 
entitățile cu legitimare procesuală activă nu figurează Banca Națională a României. 
Cu toate acestea, considerăm că este o simplă omisiune a legiuitorului și, în calitatea 
ei de participant la procedură și a prerogativelor de a comunica informații și de a fi 
informată în legătură cu falimentul unei instituții de credit, suntem de părerea că, ori 
de câte ori această autoritate apreciază ca nefiind nelegală vreo măsură luată de către 
lichidatorul judiciar, Banca Națională poate formula contestații.” 
 

Art. 215247 
(1)În orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic poate înlocui lichidatorul judiciar 
pentru motive temeinice, în condiţiile art. 57 alin. (4), cu avizul sau la propunerea Băncii 
Naţionale a României. 
(2)La data stabilirii atribuţiilor noului lichidator judiciar vor înceta atribuţiile celui 
numit anterior. Lichidatorul judiciar nou-numit va prelua activitatea de la lichidatorul 
judiciar înlocuit, sub controlul judecătorului-sindic. 
 
Comentariu 
 

Deşi legiuitorul se rapoartează la aceleaşi circumstanţe în care lichidatorul 
poate fi înlocuit ca şi în procedura de drept comun, reglementarea prevede avizul BNR 
dacă iniţiativa nu aparţine acestei autorităţi. În ceea ce ne priveşte, avizul BNR nu 
condiţionează în sine decizia judecătorului sindic de a dispune încetarea atribuţiilor de 
lichidator judiciar pentru un anumit practician în insolvenţă, acesta fiind apanajul 
exclusiv al judecătorului sindic, ci are rolul doar de a propune sau aviza un anumit 
practician cu care judecătorul sindic îl va înlocui pe cel dintâi. 
 

Art. 216 
(1)Procedura falimentului începe pe baza unei cereri introduse de către instituţia de 
credit debitoare sau de creditorii acesteia ori de Banca Naţională a României. 
                                                           
246 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., pag. 557. 

247 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 920/2015, art. 215 se abrogă. 
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(2)248Cererea instituţiei de credit debitoare sau a creditorilor acesteia va fi însoţită de 
aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României. 
(3)Banca Naţională a României poate respinge solicitarea instituţiei de credit debitoare 
sau a creditorilor acesteia, atunci când apreciază că aceasta nu se află în stare de 
insolvenţă. În acest caz, Banca Naţională a României poate decide instituirea 
administrării speciale, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale pentru 
instituirea acestei proceduri. 
(4)Hotărârea Băncii Naţionale a României de aprobare sau de respingere a solicitării va 
fi motivată şi poate fi contestată direct la instanţă, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Comentariu 
 

În comparaţie cu procedura de drept comun, în ce priveşte persoanele 
îndreptăţite să depună o cerere de deschidere a procedurii cu privire la o instituţie de 
credit, se instituie pentru Banca Naţională a României legitimarea procesuală activă 
având în vedere calitatea acesteia de autoritate de supraveghere prudenţială. 

Se instituie o aprobare prealabilă din partea BNR pentru formularea unei cereri 
de deschidere a procedurii de către instituţia de credit debitoare sau pentru oricare 
creditor care solicită deschiderea procedurii. Raţiunea este aceea că, pe de o parte, 
starea de insolvenţă a unei instituţii de credit naşte anumite consecinţe mai ample, 
sistemice şi autoritatea de supraveghere are rolul şi pârghiile necesare de a verifica în 
ce măsură instituţia de credit este în stare de insolvenţă, astfel cum este definită 
aceasta de art. 5 pct. 30 din Legea nr. 85/2014.  

Mai mult, se doreşte evitarea consecinţelor neplăcute ale depunerii unei cereri 
de faliment a instituţiei de credit din cauza afectării încrederii clienţilor instituţiei de 
credit pentru situaţiile în care cerinţele trecerii la faliment nu sunt îndeplinite, iar 
situaţia de dificultate financiară în care se poate afla instituţia de credit poate fi 
reglată prin intermediul altor măsuri şi proceduri specifice de către BNR.  

Drepturile creditorilor de recuperare a creanţei nu sunt afectate de o asemenea 
cerinţă suplimentară, aceştia putând utiliza pe de o parte de exercitarea căilor de atac 
specifice conform art. 275 -277 din O.U.G. nr. 99/2006 şi pe de altă parte de 
procedurile de drept comun pentru recuperarea crenţei.  
 

Art. 217 
(1)Instituţia de credit debitoare aflată în stare prin insolvenţă este obligată să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supusă prevederilor prezentului capitol, în termen de 
maximum 30 de zile de la data la care a intervenit starea de insolvenţă. 
(2)249În prealabil, instituţia de credit debitoare este obligată să solicite Băncii Naţionale 
a României, în termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit starea de 
insolvenţă, aprobarea pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii 
falimentului. 

                                                           
248 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 920/2015, la art. 216 alineatele (2) – (4) se abrogă. 

 

249 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, la art. 217 alineatele (2) – (4) se abrogă. 
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(3)Banca Naţională a României se pronunţă asupra solicitării în termen de 10 zile de la 
data primirii acesteia, prin hotărâre motivată. 
(4)În termen de 10 zile de la data primirii aprobării prealabile de la Banca Naţională a 
României pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii falimentului, instituţia 
de credit debitoare este obligată să adreseze tribunalului cererea pentru a fi supusă 
prevederilor prezentului capitol. 
 
Comentariu 
 

Textul de lege instituie pentru instituţiile de credit debitoare aceeaşi obligaţie de 
a formula cererea de deschidere a procedurii în termen de 30 de zile de la apariţia 
stării de insolvenţă, ca şi pentru un debitor de drept comun, cu diferenţa că în 
prealabil/anterior depunerii cererii este necesar ca instituţia de credit să solicite în 
termen de 10 zile aprobarea prealabilă a BNR, iar după primirea aprobării BNR 
instituţia de credit va trebui să depună cererea în 10 zile la tribunal.  

Orice întârziere cauzată de neîndeplinirea la timp a acestor obligaţii de către 
instituţia de credit debitoare va putea atrage sancţiunile prevăzute de lege. Pentru 
nedepunerea în termenul legal a cererii devin aplicabile şi prevederile art. 240 Cod 
penal, care încriminează infracţiunea de bancrută simplă. Cererea va fi însoţită şi de 
documentele solicitate oricărui debitor din dreptul comun potrivit art. 67 din lege. 
 
 

Art. 218 
(1)Orice creditor care are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă poate introduce la tribunal 
o cerere, în condiţiile art. 70 alin. (1) şi (2), împotriva unei instituţii de credit debitoare 
care nu a onorat integral o astfel de creanţă pe o perioadă de cel puţin 30 de zile 
lucrătoare de la scadenţă, în cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, inclusiv 
în cazul cooperativelor de credit afiliate la acestea, respectiv pe o perioadă de cel puţin 7 
zile lucrătoare de la scadenţă, în cazul celorlalte instituţii de credit. 
(2)250Creditorul nu va putea introduce cererea fără să facă dovada aprobării prealabile 
de către Banca Naţională a României a introducerii cererii de deschidere a procedurii 
falimentului. 
(3)Banca Naţională a României se pronunţă asupra solicitării creditorului în termen de 
10 zile de la data primirii acesteia, prin hotărâre motivată. 
 
Comentariu 
 
 Dacă în cazul procedurii de insolvență de drept comun legea impune un termen 
de 60 de zile de la scadenţă pentru a putea fi depusă o cerere de deschidere a 
procedurii, în cazul creditorilor instituţiilor de credit termenele sunt mai scurte, dată 
fiind importanţa acestor categorii de debitori, fiind şi nuanţate în funcţie de 
importanţa concretă a debitorului (30 de zile sau chiar 7 zile).  

Condiţia existenţei unei creanţe certe, lichide şi exigibile şi condiţia îndeplinirii 
cerinţei valorii prag conform art. 5 pct. 72, regăsite în dreptul comun, subzistă, nefiind 
eliminate de vreo prevedere specială derogatorie şi nici incompatibile cu prevederile 
speciale.  
 

                                                           
250 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, la art. 218 alineatele (2) și (3) se abrogă. 
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Art. 219251 
(1)252Banca Naţională a României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere 
prudenţială, va introduce cerere pentru deschiderea procedurii falimentului împotriva 
instituţiei de credit aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 pct. 30. 
(2)Cererea Băncii Naţionale a României va fi însoţită de hotărârea Consiliului de 
administraţie al Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei instituţiei de 
credit respective şi de orice alte documente necesare justificării actului de sesizare a 
tribunalului. 
 
Comentariu 
 

Cererea BNR, ca autoritate de supraveghere, nu constituie doar exerciţiul unui 
drept, ci o obligaţie a respectivei autorităţi în condiţile în care instituţia de credit este 
în stare de faliment. Se presupune că BNR are mijloacele tehnice şi informaţionale 
necesare şi suficiente pentru a aprecia dacă instituţia de credit este în faliment. Dacă 
instituția de credit este doar în insolvență, BNR poate încerca, în condiţiile legii, să 

                                                           
251 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 920/2015, după articolul 219 se introduc două noi articole, articolele 

2191 şi 2192, cu următorul cuprins: 

"Art. 2191(1) Fără a aduce atingere măsurii pe care Banca Naţională a României, în calitate de 

autoritate de rezoluţie, intenţionează să o ia în conformitate cu legislaţia privind redresarea şi rezoluţia 

instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, deschiderea procedurii falimentului la cererea 

instituţiei de credit debitoare sau a creditorilor acesteia poate fi dispusă numai cu acordul Băncii 

Naţionale a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, şi în cazul în care instituţia de credit este o 

instituţie supusă rezoluţiei sau pentru care s-a determinat că sunt îndeplinite condiţiile de declanşare a 

procedurii de rezoluţie, procedura falimentului poate fi deschisă numai pe baza unei cereri introduse 

de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie. 

(2) În scopul alin. (1), judecătorul-sindic notifică, de îndată, Băncii Naţionale a României, în calitate de 

autoritate de rezoluţie, în legătură cu orice cerere de deschidere a procedurii falimentului, introdusă de 

instituţia de credit debitoare ori de creditorii acesteia, indiferent dacă instituţia de credit este o 

instituţie supusă rezoluţiei sau dacă a fost făcută publică o decizie în conformitate cu legislaţia privind 

redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii. 

(3) Cererea de deschidere a procedurii falimentului poate fi admisă numai dacă s-a făcut notificarea 

prevăzută la alin. (2) şi fie Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, în urma 

primirii notificării, a comunicat judecătorului-sindic faptul că nu intenţionează să întreprindă o 

acţiune de rezoluţie faţă de instituţia de credit în cauză, fie a expirat un termen de 7 zile de la data 

primirii notificării. 

Art. 2192 

(1) Prevederile art. 2191 se aplică în mod corespunzător şi pentru deschiderea procedurii falimentului 

la cererea unei firme de investiţii, având calitatea de debitor, sau a creditorilor acesteia. 

(2) Pentru scopurile alin. (1), Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritate de rezoluţie 

pentru firmele de investiţii, în conformitate cu legislaţia privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de 

credit şi a firmelor de investiţii." 

252 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 920/2015, la articolul 219, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Banca Naţională a României, în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, poate introduce cerere pentru 

deschiderea procedurii falimentului împotriva instituţiei de credit aflate în una dintre situaţiile 

prevăzute la art. 5 pct. 30." 
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aplice din timp, în prealabil, procedura administrării speciale, în scopul salvării 
respectivei instituţii de la faliment.  
 

Art. 220253 
(1)În urma înregistrării cererii, introdusă potrivit prevederilor art. 217-219, judecătorul-
sindic va notifica imediat despre aceasta părţilor prevăzute la aceste articole. 
(2)Banca Naţională a României va desemna un administrator interimar şi îi va stabili 
remuneraţia la data depunerii cererii sale sau la data primirii notificării prevăzute la 
alin. (1). Dacă instituţia de credit se află în procedură de administrare specială la acea 
dată, atribuţiile administratorului interimar vor fi exercitate de administratorul special, 
în condiţiile prezentului capitol. 
(3)Cheltuielile legate de administrarea interimară se suportă de către instituţia de credit 
debitoare. Administratorul interimar poate fi revocat de Banca Naţională a României. 
(4)Dacă instituţia de credit nu s-a aflat în administrare specială, atribuţiile consiliului 
de administraţie al instituţiei de credit debitoare se suspendă de plin drept la data 
numirii administratorului interimar, până la expirarea mandatului acestuia. Consiliul 
de administraţie poate contesta cererea introdusă potrivit prevederilor art. 218 şi 219 şi 
pe durata suspendării sale. 
(5)Administratorul interimar nu poate lua decât acele măsuri care sunt necesare pentru 
a împiedica diminuarea activului şi sporirea pasivului. 
(6)De la data depunerii cererii de către un creditor sau de către instituţia de credit 
debitoare, în condiţiile art. 217-219, şi a numirii administratorului interimar, autorizaţia 
instituţiei de credit se consideră acordată numai pentru luarea măsurilor conservatorii 
şi pentru derularea operaţiunilor curente. Administratorul interimar nu va putea 
accepta noi depozite şi nu va putea acorda noi credite. Contractele în curs se vor executa 
conform termenilor acestora ori potrivit acordului părţilor. 
(7)În cazul unei instituţii de credit aflate în situaţia prevăzută la alin. (4), conducerea 
executivă a acesteia este subordonată administratorului interimar. În cazul în care 
preşedintele consiliului de administraţie este şi preşedintele instituţiei de credit, acesta 
păstrează funcţia de preşedinte şi după suspendarea consiliului de administraţie, în 
condiţiile alin. (4), până la expirarea mandatului administratorului interimar. 
(8)La data numirii lichidatorului judiciar, atribuţiile administratorului interimar 
încetează de plin drept. 
 
Comentariu 
 

Textul vechii reglementări a O.G. nr. 10/2004 a fost păstrat. În cazul în care nu 
au formulat cererea de deschidere a procedurii, instituţia de credit debitoare şi/sau 
BNR vor fi notificate cu privire la depunerea cererii de deschidere a procedurii. În 
exercitarea atribuţiilor de supraveghere, BNR va desemna îndată administratorul 
interimar.  

Administratorul interimar are rolul provizoriu de conservare a averii instituţiei 
de credit debitoare. Administratorul interimar va substitui consiliul de administraţie, 
dacă instituţia de credit nu era în administrare specială, pe perioada de până la 
soluţionarea cererii de deschidere a procedurii.  

                                                           
253 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, articolul 220 se modifică şi va avea următorul cuprins: „În cazul 
admiterii cererii, judecătorul-sindic notifică imediat despre aceasta părţilor prevăzute la art. 217-219." 
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Atribuţiile consiliului de administraţie sunt suspendate pe această perioadă şi 
încetează la data deschiderii procedurii, odată cu atribuţiile administratorului 
interimar, conducerea fiind transferată lichidatorului la acea dată. 

Instituţia de credit îşi va păstra şi după suspendarea atribuţiilor conducerea 
executivă, prin preşedinte şi va putea efectua în această perioadă doar operaţiuni de 
derulare a contractelor obişnuite, existente, fără a mai putea încheia noi contracte de 
credit sau de depozit.  

După desemnarea administratorului interimar conducerea va fi subordonată 
acestuia. În mod firesc, desemnarea unui administrator interimar suplimentar faţă de 
administratorul special în cazul derulării procedurii administrării speciale împotriva 
instituţiei de credit debitoare nu îşi găsea justificarea, motiv pentru care 
administratorul special va îndeplini atribuţiile administratorului interimar. 

Efectuarea unor prelungiri ale termenului rambursării, acceptarea modificării 
unor condiţii ale creditării, inclusiv suplimentarea prin act adiţional a limitei de 
creditare pot fi considerate acte care depăşesc cadrul operaţiunilor permise după 
desemnarea administratorului interimar. În cazul în care autorizaţia instituţiei de 
credit a fost retrasă de BNR instituţia de credit nu va mai putea desfăşura alte 
activităţi în afara celor de lichidare, conform prevederilor art. 44 alin. 2 din OUG nr. 
99/1999. 
 

Art. 221 
(1)Contestaţia împotriva cererii de deschidere a procedurii falimentului se poate face în 
termen de 10 zile de la data comunicării cu privire la depunerea acestei cereri. 
(2)Judecătorul-sindic se va pronunţa asupra contestaţiei în termen de 10 zile de la 
înregistrarea contestaţiei. 
(3)254La primul termen de judecată, judecătorul-sindic va analiza cererea de deschidere 
a procedurii falimentului şi, în situaţia în care instituţia de credit debitoare nu contestă 
starea de insolvenţă în cazul cererilor introduse de părţile prevăzute la art. 218 şi 219, va 
pronunţa hotărârea privind deschiderea procedurii falimentului. 
(4)În urma pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, judecătorul-
sindic va comunica aceasta de îndată persoanelor prevăzute la art. 217 şi 218, 
lichidatorului judiciar, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum 
şi oficiului registrului comerţului la care instituţia de credit debitoare este înregistrată, 
pentru efectuarea menţiunii "instituţie de credit în faliment". Comunicarea va fi făcută 
publică în două ziare de circulaţie naţională. 
(5)În situaţia în care instituţia de credit are deschise sucursale în alte ţări, Banca 
Naţională a României va comunica de îndată autorităţii de supraveghere bancară din 
ţara gazdă a sucursalei respective despre deschiderea procedurii falimentului, potrivit 
prevederilor prezentului capitol. 
(6)Judecătorul-sindic va comunica Băncii Naţionale a României hotărârea sa privind 
deschiderea procedurii falimentului instituţiei de credit debitoare, de îndată, în ziua 
pronunţării acesteia, prin fax, e-mail sau prin telefon. Banca Naţională a României va 

                                                           
254 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 920/2015, la articolul 221, alineatul (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: „(3) La primul termen de judecată, judecătorul-sindic analizează cererea de 

deschidere a procedurii falimentului şi, în situaţia în care instituţia de credit debitoare nu contestă 

starea de insolvenţă în cazul cererilor introduse de părţile prevăzute la art. 218 şi 219, pronunţă 

hotărârea privind deschiderea procedurii falimentului, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 

2191." 
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închide imediat, după finalizarea decontării plăţilor din ziua respectivă, în conformitate 
cu reglementările în vigoare, conturile instituţiei de credit debitoare deschise în 
evidenţele sale. Disponibilităţile vor fi transferate în conturile tip instituţie de credit în 
faliment, deschise la o bancă comercială, potrivit prevederilor art. 209. 
(7)De la data deschiderii procedurii falimentului, toate actele instituţiei de credit 
debitoare vor purta menţiunea prevăzută la alin. (4). 
 
Comentariu 
 

Formularea contestaţiei debitorului la cererea de deschidere a procedurii este 
supusă aceloraşi termene ca şi în cazul entităţilor de drept comun. De asemenea, 
regulile procedurale de drept comun prevăzute de art. 72 din lege sunt aplicabile şi 
instituţiilor de credit.  

În privinţa probatoriului, proba cu înscrisuri ar putea fi insuficientă pentru a 
susţine contestaţia instituţiei de credit debitoare cu privire la starea de insolvenţă, 
astfel cum aceasta este definită de prevederile art. 5 pct. 30 lit. a) şi b) din lege.   

Cum cererea BNR de deschidere a procedurii trebuie însoţită şi de dovada 
retragerii autorizaţiei, în condiţiile art. 219 alin. 2, în cadul contestaţiei la o asemenea 
cerere judecătorul sindic nu va mai avea nevoie de altfel de probatorii cu privire la 
starea de insolvenţă. Măsura retragerii autorizaţiei se poate contesta în condiţiile art. 
275 din OUG nr. 99/1999. 

După deschiderea procedurii, publicitatea acesteia se face în condiţiile de drept 
comun în materia insolvenţei, cu diferenţa că, suplimentar, vor fi notificaţi individual 
BNR şi Fondul de Garantare a depozitelor în sistemul bancar, iar această comunicare 
către respectivele instituţii va fi efectuată chiar de judecătorul sindic, pentru maximă 
celeritate. Publicitatea deschiderii procedurii va trebui făcută şi în două ziare de 
circulaţie naţională. 

Pentru sucursalele băncilor române deschise în străinătate, deschiderea 
procedurii se va notifica îndată de către BNR după ce primeşte la rândul său 
notificarea, autorităţii de supraveghere bancară din ţara gazdă a sucursalei 
respective.  

Pentru aplicare imediată, după finalizarea decontărilor aferente zilei 
respective, BNR va închide conturile deschise de instituţia de credit debitoare la 
aceasta. După primirea ordinului lichidatorului judiciar desemnat în cauză, BNR va 
transfera în conturile de tip "cont tip instituţie de credit în faliment" deschise la o bancă 
potrivit art. 209, disponibilităţile existente în conturile închise. 

În registrului comerţului , , în înscrisuri şi pe site-uri, va figura mențiunea  
"instituţie de credit în faliment".  
 

Art. 222 
După ce s-a dispus deschiderea procedurii falimentului potrivit art. 221, este interzis, 
sub sancţiunea nulităţii, persoanelor care au deţinut funcţii de conducere, precum şi 
acţionarilor semnificativi ai instituţiei de credit debitoare să înstrăineze fără acordul 
judecătorului-sindic acţiunile deţinute la instituţia de credit debitoare. 
 
Comentariu 
 

Legiuitorul nu interzice, ci condiţionează posibilitatea înstrăinării acţiunilor 
deţinute de persoanele care au deţinut funcţii de conducere, precum şi acţionarilor 
semnificativi ai instituţiei de credit debitoare de acordul judecătorului sindic. Cum în 
cadrul sistemului unitar de administrare a societăţilor organul de administrare este 
consiliul de administraţie, iar organul de conducere este reprezentat de directorii 
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societăţii, în doctrină s-a apreciat că interdicţia de înstrăinare, în acest caz, nu îi 
priveşte pe membrii consiliului de administraţie, ci doar pe directorii societăţii care, în 
accepţiunea legii, au deţinut funcţii de conducere255. Judecătorul sindic ar avea de 
apreciat în ce măsură solicitarea de înstrăinare a acţiunilor impietează asupra 
desfăşurării în bune condiţii a procedurii.  

Sancţiunea înstrăinării fără acordul judecătorului sindic este nulitatea 
absolută, pentru încălcarea unei condiţii de formă imperative. Terţii care ar dobândi 
prin cesiune acţiunile au posibilitatea şi obligaţia de minimă diligenţă de a se informa 
cu privire la înregistrarea la Registrul Comerţului a menţiunii cu privire la starea de 
faliment a instituţiei de credit. 
 

Art. 223 
Salariaţii instituţiei de credit aflate în procedura falimentului vor desemna două 
persoane care să îi reprezinte în cursul procedurii pentru recuperarea creanţelor 
reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti. 
 
Comentariu 
 

Indiferent de faptul că salariaţii instituţiei de credit erau organizaţi în sindicat 
sau nu, reprezentarea intereselor în cadrul procedurii este o instituţie specială. De 
aceea, reprezentarea intereselor salariaţilor instituţiei de credit debitoare se va 
efectua prin intermediul celor doi reprezentanţi desemnaţi în acest scop.  
 

Art. 224 
(1)Toate cheltuielile vor fi suportate din averea instituţiei de credit debitoare. 
(2)Onorariul lichidatorului judiciar va fi plătit trimestrial numai după prezentarea de 
către acesta a rapoartelor lunare prevăzute la art. 209 lit. k) privind fondurile obţinute 
din lichidare şi din încasarea de creanţe şi a calculului privind onorariul cuvenit, precum 
şi a raportului prevăzut la art. 97. Judecătorul-sindic poate prelungi cu cel mult o lună 
termenul de prezentare a raportului şi a planului de distribuţie. Planul de distribuţie va 
fi înregistrat la grefa tribunalului şi lichidatorul judiciar îl va publica în BPI. Oricare 
dintre creditori poate formula obiecţiuni la raportul lichidatorului judiciar şi la planul 
de distribuţie în termen de 10 zile de la publicarea în BPI. Judecătorul-sindic va ţine cu 
lichidatorul judiciar şi cu creditorii, în termen de 20 de zile de la publicarea în BPI a 
raportului, o şedinţă în care va soluţiona deodată, prin sentinţă, toate obiecţiunile. 
 
Comentariu 
 

Raportul lichidatorului prevăzut de art. 209 lit. k) se va depune de către 
lichidator împreună cu planul de distribuţie de fonduri. Conform art. 209 lit. k) un 
extras al raportului împreună cu planul de distribuţie vor fi comunicate în BPI. Înainte 
de depunerea la dosarul cauzei şi publicarea în BPI raportul se comunică BNR.  

Rolul BNR este acela de a interveni în situaţia în care există anumite aspecte de 
lămurit sau neconcordante cu prevederile legale. La aceste rapoarte, în calitate de 
autoritate de supraveghere, BNR poate trimite din oficiu sau la cerere puncte de vedere 
către lichidatorul judiciar sau către judecătorul sindic. 

Astfel cum a fost menționat la nivel doctrinar256, „Legea interzice plăți pe alte 
unități de timp decât trimestrial, fapt ce denotă că plățile făcute cu încălcarea acestei 
norme vor fi lovite de nulitate.” 

                                                           
255 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit.,  p. 570. 

256 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit.,  p. 572. 
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Art. 225 

După emiterea hotărârii judecătoreşti privind deschiderea procedurii falimentului unei 
instituţii de credit, lichidatorul judiciar întocmeşte raportul prevăzut la art. 97, care 
trebuie să includă, între altele, şi propuneri privind modalitatea de lichidare a bunurilor 
şi drepturilor din averea instituţiei de credit debitoare. Modalităţile de lichidare a 
bunurilor şi drepturilor din averea instituţiei de credit debitoare pot fi următoarele: 
1.tranzacţii privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive; 
2.vânzarea de bunuri, cum ar fi: clădiri, terenuri, valori mobiliare, operaţiuni de 
lichidare care se realizează cu respectarea prevederilor secţiunii a 7-a a cap. I; 
3.alte tehnici de valorificare a activelor, cum ar fi cesiuni de creanţă ori novaţii, realizate 
în interesul procedurii falimentului la o valoare negociată. 
 
Comentariu 
 

Raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia insolvenţei 
se va întocmi în termenul de 40 de zile prevăzut de art. 97 din lege, iar lichidatorul, în 
funcţie de împrejurări, va putea solicita judecătorului sindic o prelungire a termenului 
de depunere a raportului în condiţiile art. 97 din lege.  

Legiuitorul comprimă în acelaşi raport atât cauzele insolvenţei, cât şi 
propunerile cu privire la modalitatea de lichidare a bunurilor. Modalitatea de 
valorificare, cuprinsă în respectivul raport, va fi supusă votului creditorilor în 
condiţiile art. 156.  

Modalitatea specifică unei asemenea proceduri de faliment este aceea de 
tranzacţii privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive, cu aplicarea în acest 
caz a prevederilor Secţiunii a 3-a dedicată integral, iar pentru vânzarea de bunuri, 
cum ar fi: clădiri, terenuri, valori mobiliare vor fi aplicabile în completare, după caz, 
prevederile art. 154 – 158, în funcţie de compatibilitatea cu modalitatea de lichidare 
propusă. În cazul transmiterii doar a componentei de active, respectiv a creanţelor, nu 
va fi necesar să se îndeplinească cerinţele de fond şi procedurale ale secţiunii a 3-a.  

Caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit, consacrat de prevederile 
art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 nu va avea de suferit prin cesionarea respectivei 
creanţe, datorită faptului că ceea ce capătă caracter executoriu este creanţa care 
dobândeşte o asemenea calitate şi odată cu transferul creanţei aceasta va fi dobândită 
cu toate atributele ei indiferent dacă dobânditorul are sau nu calitatea de instituţie de 
credit. (Inalta Curte de Casație și Justiție, Decizia nr. 3/2014, publicată în 
monitorul Oficial nr. 437/16.06.2014) 257 
 

SECŢIUNEA 3: Tranzacţii privind cumpărarea de active şi asumarea de 
pasive 

 
Art. 226 

(1)258Tranzacţiile privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive reprezintă 
modalitatea de lichidare prin care o instituţie de credit cu o situaţie financiară bună 

                                                           
257 Pentru dezvoltări a se vedea S. Târnoveanu în Tratat practic de insolvență, op.cit., p. 873-874 

258 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, la articolul 226, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Tranzacţiile privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive reprezintă modalitatea de lichidare 
prin care o instituţie de credit cu o situaţie financiară bună achiziţionează, parţial sau total, activele 
instituţiei de credit debitoare şi îşi asumă, parţial sau total, pasivele acesteia." 
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achiziţionează, parţial sau total, activele instituţiei de credit debitoare şi îşi asumă, 
parţial sau total, pasivele acesteia, incluzând totalitatea depozitelor garantate. 
(2)Tranzacţiile privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive pot fi efectuate la 
vedere sau la termen, cu opţiune. 
(3)Pentru tranzacţiile privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive, lichidatorul 
judiciar poate să perceapă de la instituţia de credit achizitoare o primă negociată, în 
funcţie de calitatea activelor cumpărate şi a pasivelor asumate, plătibilă la momentul 
transferului proprietăţii, precum şi o primă pentru exercitarea opţiunii, în funcţie de 
termenul opţiunii, plătibilă la momentul negocierii. După cumpărare, pentru activele 
care fac obiectul unor operaţiuni frauduloase, pentru care se probează că au la bază 
fraude sau că provin din furturi de instrumente financiare, părţile pot modifica 
tranzacţia iniţială, urmând ca instituţia de credit achizitoare să primească de la 
lichidatorul judiciar, în contravaloare, alte active ori sume de bani. 
(4)259Lichidatorul judiciar poate formula propunerea privind modalitatea de lichidare 
prin tranzacţii privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive numai după 
consultarea Băncii Naţionale a României. Banca Naţională a României poate transmite 
lichidatorului judiciar punctul său de vedere privind modalitatea de lichidare prin 
tranzacţii privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive, în cazul în care consideră 
necesar. Lichidatorul judiciar va informa adunarea creditorilor cu privire la acest punct 
de vedere. 
(5)260După aprobarea de către adunarea creditorilor a modalităţii de lichidare prevăzute 
la art. 225, lichidatorul judiciar organizează imediat, în situaţia în care modalitatea de 
lichidare aprobată prevede, negocierea privind tranzacţia de cumpărare de active şi 
asumare de pasive. În acest scop, lichidatorul judiciar organizează o şedinţă de 
informare cu toate instituţiile de credit considerate eligibile pe baza evaluării prealabile 
a Băncii Naţionale a României care va avea în vedere efectele tranzacţiei asupra situaţiei 
financiare a instituţiei de credit achizitoare şi a capacităţii sale de a se conforma 
cerinţelor prudenţiale, în vederea prezentării condiţiilor şi termenilor negocierii. 
Prealabil şedinţei de informare, lichidatorul judiciar semnează cu toate instituţiile de 
credit prezente la şedinţă un acord de confidenţialitate, prin care acestea se angajează 
să păstreze, în condiţiile legii, secretul profesional cu privire la informaţiile din cererea 
de ofertă referitoare la instituţia de credit aflată în stare de faliment ce urmează a face 
obiectul negocierii. 
 
Comentariu 
 

Tranzacţiile de cumpărare de active şi asumare de pasive sunt contracte prin 
care o instituţie de credit care nu este în stare de insolvenţă sau în administrare 
specială şi ale cărei situaţii financiare îi permit acest lucru, achiziţionează parţial sau 
total activele instituţiei de credit debitoare şi îşi asumă prin echivalent toate sau o 

                                                           
259 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, la articolul 226, alineatul (4) se abrogă. 

260 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, la articolul 226, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(5) După aprobarea de către adunarea creditorilor a modalităţii de lichidare prevăzute la art. 225, 
lichidatorul judiciar organizează imediat, dacă modalitatea de lichidare aprobată prevede, negocierea 
privind tranzacţia de cumpărare de active şi asumare de pasive. În acest scop, lichidatorul judiciar 
organizează o şedinţă de informare cu instituţiile de credit potenţial interesate de tranzacţie. Prealabil 
şedinţei de informare, lichidatorul judiciar semnează cu toate instituţiile de credit prezente la şedinţă 
un acord de confidenţialitate, prin care acestea se angajează să păstreze, în condiţiile legii, secretul 
profesional cu privire la informaţiile din cererea de ofertă referitoare la instituţia de credit în faliment." 
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parte din pasivele instituţiei de credit debitoare, însă întotdeauna toate obligaţiile 
rezultate din depozitele garantate, degrevând astfel Fondul de garantare a depozitelor 
în sistemul bancar de sarcina despăgubirii deponenţilor.  

Practic, instituţiile de credit care întrunesc condiţiile se pot asocia astfel încât să 
ofere cel mai bun preţ şi să preia împreună pasivele şi totalitatea obligaţiilor instituţiei 
de credit debitoare aferente depozitelor garantate. În categoria activelor şi pasivelor 
intră şi creanţele, dar şi obligaţiile izvorâte din contracte de credit sau din orice 
contracte de natura serviciilor bancare ce presupun la momentul transferului o 
componentă de activ şi/sau una de pasiv patrimonial. 

Încheierea respectivelor acte de achiziţionare de active şi asumare de pasive se 
poate face la termen sau la vedere. Instituţiile de credit vor semna şi depune în acest 
sens la dosar şi către lichidatorul judiciar o opţiune care trebuie să se încadreze în 
condiţiile solicitate în Regulamentul ce descrie regulile de participare la o asemenea 
procedură.  

Dacă în raport şi în cadrul regulamentului a fost prevăzută, se va percepe şi o 
primă pentru exercitarea opţiunii de către instituţia de credit interesată, care se va 
plăti la momentul negocierii (dovada plăţii se va face la data şi ora stabilite pentru 
negociere).  

Pe lângă asumarea de pasive în condiţiile de mai sus, în schimbul activelor ce se 
vor dobândi, în funcţie de calitatea activelor dobândite în raport cu pasivele asumate, 
se va putea prevedea în regulamentul de participare la o asemenea procedură şi plata 
unei prime de achiziţionare, ce se va putea negocia. Acesta din urmă se va putea achita 
la momentul transfeului.  

Pentru a încuraja astfel de achiziţii, legiuitorul permite instituţiilor de credit 
participante ca în cazul în care activele dobândite se dovedesc a face obiectul unor 
operaţiuni frauduloase, să primească în schimbul contravalorii acestora alte active 
sau sume de bani, dacă părţile se înţeleg.  
În cazul în care părţile nu se înţeleg amiabil, instituţia de credit achizitoare poate 
formula o cerere la judecătorul sindic, iar sumele eventual datorate de instituţia de 
credit debitoare pentru astfel de împrejurări necunoscute la data vânzării vor fi 
considerate creanţe curente împotriva debitorului şi vor avea regimul juridic al 
acestora. 

Avizul BNR cu privire la modul în care sunt reglementate în cuprinsul 
raportului tranzacţiile privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive este 
consultativ pentru creditori. Lichidatorul nu trebuie să îşi însuşească punctul de vedere 
al BNR dar va fi obligat să îi informeze pe creditori cu privire la respectivul punct de 
vedere. 

Etapa negocierilor pentru tranzacţiile privind cumpărarea de active şi 
asumarea de pasive cu instituţile de credit interesate, după aprobarea adunării 
creditorilor privind respectiva modalitate de lichidare, debutează cu solicitarea de la 
lichidator către BNR  a unei evaluări a eligibilităţii instituţiilor de credit, pentru a se 
constitui o listă a instituţiilor de credit ce au capacitatea de a dobândi în condiţii de 
siguranţă astfel de active şi pasive.  

Lichidatorul este obligat să invite la şedinţa de informare doar instituţiile de 
credit eligibile, iar înaintea şedinţei se vor semna cu acestea acorduri de 
confidenţialitate. Prin efectul acestui text de lege, informaţiile protejate intră în sfera 
secretului profesional. La şedinţă, instituţiile de credit interesate, care au fost selectate 
şi au semnat în prealabil acordul de confidenţialitate vor fi informate cu privire la 
termenii şi condiţiile negocierii.   
 

Art. 227 
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În funcţie de interesul manifestat de instituţiile de credit participante la şedinţă, 
lichidatorul judiciar redactează o cerere de ofertă privind cumpărarea de active şi 
asumarea de pasive, care cuprinde, în principal, următoarele elemente: 
a)categoriile de active şi pasive ce urmează a face obiectul tranzacţiei şi volumul 
acestora, încadrate în funcţie de gradul de lichiditate şi exigibilitate; 
b)valoarea de lichidare pentru fiecare categorie de active; 
c)prima ce poate fi stabilită de către lichidatorul judiciar, care va fi plătită de instituţiile 
de credit ofertante şi care se stabileşte în funcţie de mai multe elemente, între care 
calitatea activelor şi pasivelor, celeritatea operaţiunii; 
d)termenul de înaintare către lichidatorul judiciar a ofertelor instituţiilor de credit 
respective. 
 
Comentariu 
 

Instituţiilor de credit interesate li se va înmâna o cerere de ofertă privind 
cumpărarea de active şi asumarea de pasive, ce va cuprinde informaţiile necesare. 
Elementele prevăzute de textul de lege sunt obligatorii, însă cererea de ofertă va putea 
să include şi orice alte informaţii relevante şi utile. În mod evident, cererea de ofertă 
va cuprinde acelaşi informaţii pentru toate instituţiile de credit cărora li se înmânează.  
 

Art. 228 
Lichidatorul judiciar transmite, în regim de confidenţialitate, cererea de ofertă privind 
cumpărarea de active şi asumarea de pasive instituţiilor de credit ofertante, stabilite de 
acesta, participante la şedinţa de informare şi care şi-au manifestat interesul pentru o 
astfel de tranzacţie. 
 
Comentariu 
 

Transmiterea cererii de ofertă se face într-o manieră care să asigure 
confidenţialitatea. Vor primi cererea de ofertă doar instituţiile de credit care sunt 
considerate eligibile pe baza evaluării BNR, care au semnat acordul de 
confidenţialitate şi şi-au manifestat interesul în acest sens.  
 
 

Art. 229 
În cadrul termenului pentru primirea ofertelor prevăzut în cererea de ofertă, care nu 
poate fi mai mare de 15 zile calendaristice, instituţiile de credit ofertante transmit 
lichidatorului judiciar, în plic închis, ofertele privind tranzacţiile propuse de cumpărare 
de active şi asumare de pasive. 
 
Comentariu 
 

Ofertele vor fi transmise în termenul prevăzut în cererea de ofertă şi vor conţine 
elementele solicitate în cererea de ofertă. Nerespectarea respectivelor termene şi 
condiţii va conduce la neluarea în considerare a ofertei.  
 

Art. 230261 

                                                           
261 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, articolul 230 se modifică şi va avea următorul cuprins: „În cel mai scurt 
timp, lichidatorul judiciar analizează ofertele primite şi alege, pe principiul costului minim presupus, 
oferta instituţiei/instituţiilor de credit cu care urmează să se încheie tranzacţia de cumpărare de active 
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În cel mai scurt timp, lichidatorul judiciar analizează ofertele primite şi alege, pe 
principiul costului minim presupus şi cu aprobarea Băncii Naţionale a României care va 
avea în vedere şi criteriul prevăzut la art. 226 alin. (5), oferta instituţiei/instituţiilor de 
credit ofertante cu care urmează să se încheie convenţia de cumpărare de active şi 
asumare de pasive. Totodată, lichidatorul va înştiinţa Consiliul Concurenţei cu privire la 
potenţiala tranzacţie. 
 
Comentariu 
 

Deşi conform reglementării înstrăinarea de active şi asumarea de pasive se 
prevede a se face în urma unei simple comunicări a ofertei, înseşi raportul, 
regulamentul şi cererea de ofertă vor putea prevede o perioadă de negocieri după 
primirea ofertelor. Aprobarea BNR pentru ofertantul ales de lichidator este prealabilă 
şi obligatorie pentru încheierea convenţiei cu respectivul ofertant, în vederea 
asigurării unei optimizări din punct de vedere prudenţial pentru sistemul bancar. 
Consiliul Concurenţei se înştiinţează de asemenea în prealabil închierii convenţiei, 
pentru a se evita orice încălcări ale regimului concurenţei, stabilit de Legea nr. 
21/1996. 
 

Art. 231262 
În funcţie de calitatea activelor instituţiei de credit aflate în stare de faliment, instituţiile 
de credit achizitoare pot să îşi asume, potrivit legii, pasivele, în mod diferenţiat, respectiv 
numai depozite garantate, în sensul prevederilor art. 2 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori 
depozitele, în totalitate, atât garantate, cât şi negarantate, ajungându-se până la 
preluarea în întregime a instituţiei de credit declarate în stare de faliment. 
 
 
 
Comentariu 
 

Tansferul unei părţi cât mai mari din activul şi pasivul instituţiei de credit 
debitoare, mergând până la transferul integral, este un deziderat care este în acord cu 
scopul procedurii, asigurând  astfel satisfacerea mai bună a creanţelor creditorilor şi 
continuarea oferirii pe cât este posibil a serviciilor faţă de clienţi, conform contractelor 
prin care instituţia de credit s-a angajat a le presta. 
 

Art. 232263 
În cazul în care nu se primesc oferte în termenul stabilit în cererea de ofertă ori ofertele 
primite nu sunt aprobate de Banca Naţională a României, lichidarea urmează să se 
efectueze prin celelalte metode prevăzute de prezenta lege. 
 

                                                           
şi asumare de pasive. Totodată, lichidatorul judiciar înştiinţează Consiliul Concurenţei cu privire la 
potenţiala tranzacţie." 

262 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, articolul 231 se abrogă. 

263 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, articolul 232 se modifică şi va avea următorul cuprins: „În cazul în care 
nu se primesc oferte în termenul stabilit în cererea de ofertă, lichidarea urmează să se efectueze prin 
celelalte metode prevăzute de prezenta lege." 
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Comentariu 
 

Din modul în care este concepută reglementarea, rolul BNR în aprobarea unei 
tranzacţii de cumpărare de active şi asumare de pasive este determinant şi aprobarea 
sau respingerea unei oferte va trebui să fie temeinic justificată de BNR. Caracterul 
principal al modalităţii de valorificare prin tranzacţii de cumpărare de active şi 
asumare de pasive faţă de celelalte metode de valorificare (subsidiare) rezultă cu 
claritate din textul reglementării şi este soluţia normală, care poate conduce mai bine 
la atingerea scopului procedurii şi poate asigura şi o degrevare a Fondului de 
Garantare a Depozitelor în sistemul bancar. 
 

Art. 233 
Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor şi drepturilor din averea debitorului, grevate, 
în favoarea creditorului, de cauze de preferinţă, vor fi distribuite în ordinea prevăzută 
de art. 159. 
 
Comentariu 
 

Astfel cum era firesc, soluţia textului art. 159 din lege, text cu caracter de normă 
generală este aplicabilă şi în cazul procedurilor privind pe debitorii instituţii de credit 
supuşi procedurii falimentului, cu ocrotirea drepturilor creditorilor care şi-au 
conservat cu diligenţă o cauză de preferinţă. 
 

Art. 234264 

                                                           
264 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 920/2015, articolul 234 se modifică şi va avea următorul cuprins: „În cazul 
falimentului unei instituţii de credit, creanţele se plătesc în lei, în următoarea ordine: 

1. taxele, timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii falimentului, inclusiv cheltuielile necesare 
pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea instituţiei de credit debitoare, precum şi plata 
onorariilor persoanelor angajate în condiţiile legii, inclusiv ale lichidatorului judiciar; 

2. creanţele rezultate din depozitele eligibile în sensul prevederilor cuprinse în legislaţia privind 
schemele de garantare a depozitelor, inclusiv creanţele schemelor de garantare a depozitelor rezultate 
din subrogarea în drepturile deponenţilor garantaţi şi/sau din finanţarea, potrivit legii, a măsurilor de 
rezoluţie a instituţiei de credit debitoare, precum şi creanţele izvorâte din raporturi de muncă pe cel 
mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii; 

3. creanţele reprezentând acea parte a depozitelor eligibile ale persoanelor fizice, ale 
microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii care depăşeşte plafonul de acoperire 
prevăzut în legislaţia privind schemele de garantare a depozitelor şi depozitele persoanelor fizice, ale 
microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii, care ar fi depozite eligibile dacă nu ar fi fost 
făcute prin intermediul sucursalelor situate în afara Uniunii ale unor instituţii stabilite în Uniune; 

4. creanţele rezultând din activitatea debitorului după deschiderea procedurii; 

5. creanţele bugetare, creanţele schemelor de garantare a depozitelor, altele decât cele prevăzute la pct. 
2, precum şi creanţele Băncii Naţionale a României decurgând din credite acordate de aceasta instituţiei 
de credit; 

6. creanţele decurgând din operaţiuni de trezorerie, din operaţiuni interbancare, din operaţiuni cu 
clientelă, operaţiuni cu titluri, alte operaţiuni bancare, precum şi din cele rezultate din livrări de produse, 
prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, precum şi alte creanţe chirografare; 

7. creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit; 

8. creanţele decurgând din instrumente de datorie şi din împrumuturi, având la bază convenţii care 
prevăd o clauză de subordonare potrivit căreia, în caz de lichidare sau faliment al instituţiei de credit, 
astfel de creanţe urmează să fie plătite după creanţele tuturor creditorilor chirografari nesubordonaţi şi, 
după caz, ale altor creditori chirografari subordonaţi; în cadrul acestei categorii de creanţe, plata 
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Creanţele vor fi plătite în lei, în cazul falimentului unei instituţii de credit, în următoarea 
ordine: 
1.taxele, timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii falimentului, inclusiv 
cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea 
instituţiei de credit debitoare, precum şi plata onorariilor persoanelor angajate în 
condiţiile legii, inclusiv ale lichidatorului judiciar; 
2.creanţele rezultate din depozitele garantate, inclusiv cele ale Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar rezultate din subrogarea în drepturile deponenţilor 
garantaţi şi/sau din finanţarea, inclusiv prin emiterea de garanţii, a unor operaţiuni care 
au implicat transferul de depozite garantate ale instituţiei de credit debitoare, precum şi 
creanţele izvorâte din raporturi de muncă pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii 
procedurii; 
3.creanţele rezultând din activitatea debitorului după deschiderea procedurii; 
4.creanţele bugetare, creanţele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, 
altele decât cele prevăzute la pct. 2, precum şi creanţele Băncii Naţionale a României 
decurgând din credite acordate de aceasta instituţiei de credit; 
5.creanţele decurgând din operaţiuni de trezorerie, din operaţiuni interbancare, din 
operaţiuni cu clientelă, operaţiuni cu titluri, alte operaţiuni bancare, precum şi din cele 
rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, precum şi 
alte creanţe chirografare; 
6.creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit; 
7.creanţele decurgând din instrumente de datorie şi din împrumuturi, având la bază 
convenţii care prevăd o clauză de subordonare potrivit căreia, în caz de lichidare sau 
faliment al instituţiei de credit, astfel de creanţe urmează să fie plătite după creanţele 
tuturor creditorilor chirografari nesubordonaţi şi, după caz, ale altor creditori 
chirografari subordonaţi; în cadrul acestei categorii de creanţe, plata acestora se va 
efectua cu respectarea ordinii de preferinţă stabilite prin clauza de subordonare aferentă 
fiecărei creanţe; 
8.creanţele acţionarilor instituţiei de credit în faliment, respectiv creanţele membrilor 
cooperatori ai cooperativelor de credit afiliate casei centrale a cooperativelor de credit 
în faliment, derivând din dreptul rezidual al calităţii lor, potrivit prevederilor legale şi 
statutare. 
 
Comentariu 
 

Deşi textul special nu prevede expres, prin raportare la prevederea generală a 
art. 161, cheltuielile de procedură ce vor avea primul rang de prioritate includ şi 
cheltuielile cu persoanele de specialitate angajate de lichidator în vederea exercitării 
atribuţiilor, în condiţiile art. 61 din lege. 

Pentru asigurarea unui mecanism funcţional în scopul superior al despăgubirii 
deponenţilor, creanţele rezultate din depozitele garantate, inclusiv cele ale Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar rezultate din subrogarea în drepturile 
deponenţilor garantaţi şi/sau din finanţarea, inclusiv prin emiterea de garanţii, a 
unor operaţiuni care au implicat transferul de depozite garantate ale instituţiei de 
credit debitoare capătă o poziţie prioritară după cheltuielile procedurii.  

                                                           
acestora se va efectua cu respectarea ordinii de preferinţă stabilite prin clauza de subordonare aferentă 
fiecărei creanţe; 

9. creanţele acţionarilor instituţiei de credit în faliment, respectiv creanţele membrilor cooperatori ai 
cooperativelor de credit afiliate casei centrale a cooperativelor de credit în faliment, derivând din dreptul 
rezidual al calităţii lor, potrivit prevederilor legale şi statutare." 
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Pe aceeaşi poziţie se află însă salariaţii, pentru care, tot pentru considerentul 
expus anterior, legiuitorul prevede o limitare la drepturile salariale aferente a cel mult 
6 luni anterioare deschiderii procedurii.  

Practic creanţele salariale anterioare deschiderii procedurii care sunt mai vechi 
de 6 luni anterior datei deschiderii procedurii vor putea să se îndestuleze de pe poziţia 
a 5 – a, pe o poziţie similară cu creanţele decurgând din operaţiuni de trezorerie, din 
operaţiuni interbancare, din operaţiuni cu clientelă, operaţiuni cu titluri, alte 
operaţiuni bancare, precum şi din cele rezultate din livrări de produse, prestări de 
servicii sau alte lucrări, din chirii, precum şi alte creanţe chirografare. 

Se observă poziţionarea pe rang similar a creanţelor bugetare cu creanţele 
specifice unei asemenea proceduri, respective cele ale Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar, altele decât cele prevăzute la pct. 2, precum şi creanţele 
Băncii Naţionale a României decurgând din credite acordate de aceasta instituţiei de 
credit, creanţe care sunt considerate a fi la fel de importante cu cele dintâi menţionate. 

Din reglementarea distribuirii sumelor obţinute din lichidarea activelor 
instituţiei de credit falite rezultă că nu a fost adoptată aceeaşi soluţie din dreptul 
comun în materia distribuirii în procedura insolvenţei, neinstituindu-se o categorie de 
creanţe subordonate, aflate pe aceeaşi poziţie, conform art. 161 pct. 10.  

Se observă faptul că, creanţele cu titlu gratuit au o poziţie superioară creanţelor 
acţionarilor. 

Creanţele născute în patrimoniul terţilor dobânditori sau subdobânditori de 
rea-credinţă nu sunt prevăzute expres în categoriile enumerate. Cu toate că avem un 
text de lege special şi că există tendinţa de a încadra aceşti creditori pe poziţia a 5-a la 
categoria „alte creanţe chirografare”, considerăm că principiul promovat de art. 161 
pct. 10, în sensul instituirii unei poziţii subordonate, similare cu cea a creanţelor 
acţionarilor trebuie respectat şi în cazul falimentului instituţiilor de credit, pentru 
acelaşi raţionament.  
 Este adevărat că reglementarea specială nu conţine nici o nuanţare cu privire 
la poziţia creanţelor acţionarilor în funcţie de procentul deţinut din capitalul social al 
instituţiei de credit debitoare, însă în acest caz considerăm că, de vreme ce legiuitorul 
nu a distins între cei din urmă, creanţele creditorilor dobânditori sau subdobânditori 
de rea-credinţă vor căpăta poziţia a 8 –a, similară creanţelor acţionarilor instituţiei 
de credit în faliment, respectiv creanţelor membrilor cooperatori ai cooperativelor de 
credit afiliate casei centrale a cooperativelor de credit în faliment, derivând din dreptul 
rezidual al calităţii lor, potrivit prevederilor legale şi statutare. 

De asemenea, potrivit literaturii de specialitate265, „În practica noastră este 
cunoscut cazul băncii Dacia Felix, instrumentat în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 64/1995, înaintea apariţiei Legii nr. 83/1998 privind falimentul instituţiilor de 
credit şi a O.G. nr. 39/1996 privind înființarea şi funcţionarea Fondului de garantare 
a depozitelor în sistemul bancar, în care creditorii principali, Banca Naţională și CEC-
ul, au decis, la solicitarea judecătorului‑sindic, să fie plătiţi anticipat creditorii 
persoane fizice ale căror depozite erau sub un anumit cuantum. Deşi astfel de cazuri 
nu au fost semnalate frecvent, considerăm că este posibil ca toţi creditorii admişi pe 
tabelul definitiv al creanţelor să stabilească, în unanimitate, o altă ordine de 
distribuire a creanţelor decât cea prevăzută de lege; în acest caz, prevalând acordul 
lor de voinţă, considerăm că judecătorul‑sindic nu se poate opune validării acestei 
decizii, luată în unanimitate.”  
 
 

                                                           
265 Coordonator Prof. Univ. Dr. Radu Bufan, op.cit., pag. 739-740. 
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SECŢIUNEA 4: Răspunderea organelor de conducere, a cenzorilor şi a 
personalului de execuţie sau cu atribuţii de control din instituţia de credit 

ajunsă în faliment 
 

Art. 235 
În cazul în care în raportul întocmit potrivit prevederilor art. 97 sunt identificate 
persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea 
lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv 
neplătit al debitorului ajuns în stare de insolvenţă să fie suportat de membrii organelor 
de conducere ori de directori/coordonatori cu atribuţii de control intern ai direcţiilor, 
departamentelor sau ai altor structuri asemănătoare, de personalul de execuţie cu 
atribuţii de control intern, cenzorii/auditorii din cadrul instituţiei de credit ajunse în 
stare de insolvenţă, care au deţinut funcţiile respective în cei 3 ani anteriori deschiderii 
procedurii, dacă au contribuit la ajungerea acesteia în stare de insolvenţă prin faptele 
prevăzute la art. 169 alin. (1) sau: 
a)au acordat credite cu încălcarea cerinţelor prudenţiale aprobate prin normele în 
vigoare, precum şi cu nerespectarea normelor interne în vigoare; 
b)au întocmit situaţii financiare, alte situaţii contabile ori raportări cu nerespectarea 
prevederilor legale; 
c)în cadrul acţiunilor interne de verificare nu au identificat şi nu au sesizat, prin 
nerespectarea atribuţiilor de serviciu, faptele care au condus la fraude şi gestiune 
defectuoasă a patrimoniului. 
 
Comentariu 
 

Lichidatorul are legitimare procesuală pentru formularea acţiunii în atragerea 
răspunderii persoanelor vinovate pentru starea de insolvenţă precum în cazul 
insolvenţei de drept comun, dacă în raportul întocmit potrivit prevederilor art. 97 sunt 
identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă. În ce ne 
priveşte, apreciem că dispoziţiile art. 169 alin. 2 sunt aplicabile de asemenea, ca 
dispoziţii de drept comun, neexistând niciun impediment pentru care acestea să 
contravină dispoziţiilor speciale în materia insolvenţei instituţiilor de credit.  

În privinţa persoanelor împotriva cărora poate fi formulată o asemenea 
acţiune, cu toate că textul art. 169 alin. 1 din lege instituie principiul contribuţiei la 
starea de insolvenţă pentru determinarea subiectului pasiv al acţiunii („ orice alte 
persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului”), textul special oferă 
instrumente menite să ajute la determinarea subiecţilor pasivi ai unei asemenea 
acţiuni, în funcţie de structurile şi funcţiile specifice instituţiilor de credit.  

Pot fi astfel îndreptate asemenea acţiuni împotriva membrilor organelor de 
conducere ori directorilor/coordonatorilor cu atribuţii de control intern ai direcţiilor, 
departamentelor sau ai altor structuri asemănătoare, personalului de execuţie cu 
atribuţii de control intern, cenzorii/auditorii din cadrul instituţiei de credit ajunse în 
stare de insolvenţă, care au deţinut funcţiile respective.  
 Termenul de 3 ani anteriori deschiderii procedurii în care persoanele respective 
să fi activat în funcţie constituie, din punctul nostru de vedere o condiţie pe care trebuie 
să o îndeplinească persoana împotriva căreia este îndreptată acţiunea, nefiind un 
termen de prescripţie.  
În speţă sunt aplicabile regulile prescripţiei, astfel cum sunt stabilite la art. 170 din 
lege, care prevăd că durata termenului de prescripţie este de 3 ani, iar punctul de 
plecare al calculului termenului este de la data cunoaşterii persoanei prin intermediul 
raportului întocmit de lichidator potrivit art. 97 din lege, sau data la care persoana 
trebuia cunoscută, dar nu mai târziu de 2 ani de la data deschiderii procedurii.  
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La faptele prevăzute de art. 169 alin. 1, fapte care sunt fără excepţie prin natura 
lor, dar şi în contextul  art. 169 alin. 1 lit. h) fapte săvârşite cu intenţie, sunt adăugate 
fapte specifice activităţii în cadrul unei instituţii de credit, care deşi pot să nu fie 
săvârşite cu intenţie, ci doar sub forma unei culpe ce constă în neglijenţă în 
îndeplinirea atribuţiilor,  prin efectul sever pe care îl pot determina în cazul 
instituţiilor de credit, sunt sancţionate din punct de vedere patrimonial precum faptele 
săvârşite cu intenţie. Prevederea mizează în acest fel pe componenta sa preventivă.  

Ca şi în cazul faptelor pevăzute de art. 169 alin. 1 din lege, pentru atragerea 
răspunderii este necesar să se demonstreze că respectivele fapte chiar au contribuit la 
starea de insolvenţă a instituţiei de credit debitoare şi că există astfel o legătură de 
cauzalitate între fapta descrisă de textul de lege şi prejudiciu.  
 

Art. 236 
În vederea luării măsurilor prevăzute la art. 235, judecătorul-sindic poate fi sesizat de 
către lichidatorul judiciar, de un acţionar sau de oricare dintre creditori, de Banca 
Naţională a României, pe baza datelor din dosarul cauzei, şi va putea dispune măsuri 
asigurătorii. 
 
Comentariu 
 

Prevederea este preluată din vechea reglementare şi păstrează principiul 
aplicabil conform art. 169 alin. 2 din lege, care oferă posibilitatea ca acţiunea să fie 
exercitată de alte persoane în afara lichidatorului judiciar, cărora li se conferă 
legitimare procesuală.  

Textul de lege special conferă legitimare procesuală activă chiar acţionarilor 
sau oricăruia dintre creditori (prin comparaţie cu art 169 alin. 2 care legitimează doar 
comitetului creditorilor pentru formularea unei asemenea acţiuni), precum şi Băncii 
Naţionale a României, aceasta din urmă fiind autoritate de supraveghere prudenţială.   

Se observă faptul că în cazul falimentului instituţiilor de credit textul de lege 
permite persoanelor care au legitimare procesuală, în afară de lichidatorul judiciar, 
să formuleze cererea pe baza datelor din dosarul cauzei şi evident pe baza altor 
documente şi informaţii despre care au cunoştinţă, fără ca prevederea specială să 
subordoneze acest demers lipsei indicării persoanelor vinovate de către lichidatorul 
judiciar în raportul prevăzut de art. 97 din lege sau hotărârii acestuia de a nu formula 
o asemenea acţiune. BNR, autoritate de supraveghere, ar putea avea informaţii care 
să îi confere posibilitatea formulării cât mai devreme a unei asemenea acţiuni.  

În privinţa măsurilor asigurătorii, considerăm că în cazul special al instituţiilor 
de credit, dat fiind că textul special nu impune astfel de condiţii şi nici nu face trimitere 
la prevederile art. 172 din lege, aprobarea măsurii nu este condiţionată de fixarea unei 
cauţiuni.  

De altfel, pe lângă argumentul caracterului derogatoriu al normei speciale, un 
alt argument este acela că nu se poate solicita plata unei cauţiuni pentru o autoritate 
de supraveghere căreia i se conferă legitimare procesuală în considerarea atribuţiilor 
sale şi nu a unui interes individual al său, iar pe de altă parte textul nu distinge şi 
trebuie aplicat uniform şi celorlalte persoane reclamante în cadrul unor asemenea 
acţiuni. 
 

SECŢIUNEA 5: Închiderea procedurii 
 

Art. 237 
(1)Procedura falimentului va fi închisă de judecătorul-sindic, la solicitarea 
lichidatorului judiciar, printr-o hotărâre de închidere, atunci când judecătorul-sindic a 
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aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea instituţiei de credit 
în faliment au fost distribuite şi când fondurile nereclamate de către cei îndreptăţiţi, în 
termen de 90 de zile de la data raportului final, au fost depuse de lichidatorul judiciar la 
Trezoreria Statului, iar extrasul de cont va fi depus la judecătorul-sindic. Hotărârea va 
fi comunicată în scris sau în presă, în cel puţin două ziare de circulaţie naţională, tuturor 
părţilor implicate. 
(2)După intrarea în faliment a instituţiei de credit debitoare, lichidatorul judiciar va 
depune spre păstrare la direcţia arhivelor naţionale judeţeană sau, după caz, a 
municipiului Bucureşti documentele instituţiei de credit debitoare, arhivate potrivit 
prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare. În termen de 60 de zile lucrătoare de la pronunţarea hotărârii de închidere a 
procedurii falimentului, lichidatorul judiciar va depune la direcţia arhivelor naţionale 
judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti restul de documente ale instituţiei de 
credit debitoare. 
 
Comentariu 
 

Spre deosebire de reglementarea de drept comun în materie, închiderea 
procedurii falimentului instituţiei de credit impune trecerea unui termen de 90 de zile 
de la data raportului final pentru reclamarea fondurilor de către persoanele 
îndreptăţite la distribuire în loc de termenul de drept comun de 30 de zile prevăzut de 
art. 168 din lege, dată fiind caracteristica activităţii unei instituţii de credit şi impactul 
economic şi social al unei asemenea proceduri de faliment.  

Spre deosebire de destinaţia pe care o capătă fondurile nereclamate în cazul 
entităţilor de drept comun, în cazul închiderii procedurii falimentului unei instituţii de 
credit sumele nereclamate nu se depun de lichidator în contul aferent fondului de 
lichidare, ele trebuind depuse la Trezoreria Statului. 

Cu toate că textul de lege nu face trimitere la textul de drept comun şi că aparent 
secţiunea dedicată închiderii procedurii falimentului instituţiilor de credit este 
derogatorie de la prevederile de drept comun, apreciem că prevederile art. 174 din lege 
sunt aplicabile, nefiind restricţionate expres de reglementarea specială şi nici 
incompatibile cu aceasta. 

Hotărârea de închidere a procedurii se va comunica în scris sau în presă (minim 
două ziare de circulaţie naţională) tuturor părţilor implicate. Aşadar pe lângă 
modalităţile de drept comun, legiuitorul instituie mijloace suplimentare de publicitate 
a închiderii procedurii, dată fiind importanţa pentru circuitul economic şi pentru 
mediul social a unor astfel de debitori şi pentru a asigura posibilitatea unui control cât 
mai bun al creditorilor cu privire la pronunţarea hotărârii de închidere a procedurii. 

Lichidatorul va fi obligat ca, în termenul legal de 60 de zile de la închiderea 
procedurii, să depună la direcţia arhivelor naţionale, judeţene sau, după caz, a 
municipiului Bucureşti restul documentaţiei instituţiei de credit spre a fi prelucrată şi 
păstrată potrivit reglementărilor în materie. 
 

 
SECŢIUNEA 6: Alte dispoziţii 

 
Art. 238 

Persoanele care trebuie să primească sau să transmită informaţii în legătură cu 
procedurile de informare ori de consultare prevăzute în prezentul capitol au obligaţia de 
a păstra secretul profesional potrivit prevederilor art. 3 şi 52 din Legea nr. 312/2004 
privind Statutul Băncii Naţionale a României şi a celor cuprinse în titlul II cap. II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări 
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prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia oricăror 
autorităţi judiciare cărora li se aplică prevederile naţionale în vigoare. 
 
Comentariu 
 

Aşadar, de principiu, pentru colaborarea cu autorităţile competente din statele 
membre ale Uniunii Europene, informaţiile furnizate de respectivele autorităţi vor face 
obiectul secretului profesional, astfel cum este acesta reglementat de art. 52 din Legea 
nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 111 -121 din OUG 
nr. 99/2006, însă doar autorităţilor administrative, cele judiciare trebuind să se 
alinieze prevederilor naţionale în materie, astfel cum prevăd reglementările la nivel 
european, respectiv ale Directivei 2001/24/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului, privind reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit. 
 

Art. 239 
În cazul intrării în faliment, pentru scopuri statistice, instituţiile de credit vor fi 
considerate ca aparţinând în continuare sectorului bancar. Raportările care trebuie 
întocmite şi transmise de către lichidatorul judiciar Băncii Naţionale a României, 
periodicitatea şi modalitatea de transmitere a acestora vor fi stabilite prin norme de 
către Banca Naţională a României. 
 
Comentariu 
 

Chiar şi după intrarea în faliment instituţia de credit va aparţine în continuare 
de sistemul bancar, cu toate obligaţiile de raportare către BNR. Utilitatea este atât 
statistică, declarată în scopul reglementării, cât şi, prin finalitate, de cunoaştere a 
unor consecinţe al falimentului instituţiilor de credit care să ajute BNR în calitatea sa 
de autoritate de supraveghere şi reglementare. 
 

Art. 240 
În privinţa contractelor financiare calificate şi a operaţiunilor de compensare bilaterală 
în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală 
încheiate de o instituţie de credit se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 89. 
 
Comentariu 
 

Prevederile art. 89 din lege sunt suficient de adecvate pentru a putea fi 
aplicabile şi în materia insolvenţei instituţiilor de credit. 
 

Art. 241 
În actele normative în vigoare, sintagma „procedura reorganizării judiciare şi a 
falimentului instituţiilor de credit" se înlocuieşte cu sintagma „procedura falimentului 
instituţiilor de credit", corespunzător prevederilor prezentului capitol. 
 
Comentariu 
 

Astfel cum era firesc, dat fiind că instituţiilor de credit li se aplică strict 
procedura falimentului, toate prevederile actelor normative mai vechi care fac încă 
referire la „procedura reorganizării” trebuie adaptate corespunzător soluţiei 
legiuitorului. 
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CAPITOLUL IV: Dispoziţii privind falimentul societăţilor de 

asigurare/reasigurare 
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale 

SUBSECŢIUNEA 0: 
 

 Art. 242 
Prevederile cap. I, cu excepţia celor cuprinse în secţiunea a 6-a, se vor aplica în mod 
corespunzător procedurii falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare, cu 
derogările prevăzute în acest capitol. 
 
Comentariu 
 

În materia insolvenţei, prevederile Cap. I au valenţa de prevederi generale, 
regulile respectivului capitol constituind dreptul  comun în materie. Prevederile 
Capitolului IV cuprind reguli speciale aplicabile în materia falimentului societăţilor 
de asigurare/reasigurare, în timp ce, pentru falimentul unor asemenea entităţi, 
prevederile Capitolului I se aplică în completare, în măsura în care acele prevederi 
nu contravin normelor speciale ale prezentului capitol. 
 

Art. 243 
(1)Procedura falimentului, reglementată prin prezentul capitol, se aplică societăţilor de 
asigurare/reasigurare prevăzute de art. 2 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul în străinătate, precum şi 
sucursalelor şi filialelor societăţilor de asigurare din state terţe, care au sediul în 
România. 
(2)Procedura falimentului, reglementată prin prezentul capitol, nu se aplică sucursalei 
unei societăţi de asigurare/reasigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat 
membru al Uniunii Europene, care a primit o autorizaţie de la autoritatea de 
supraveghere a statului membru de origine. 
(3)Măsurile aplicate în cadrul procedurii falimentului reglementate de prezentul capitol 
urmăresc protejarea intereselor legitime şi a drepturilor creditorilor de asigurări. 
 
Comentariu 
 

Procedura se aplică persoanelor juridice române care sunt societăţi de 
asigurare/reasigurare în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 32/2000. 
Reglementarea este aplicabilă şi sucursalelor din străinătate, care nu au 
personalitate juridică şi împrumută regimul societăţii mamă din România.  Totodată 
şi sucursalele sau filialele cu sediul în România ale societăţilor de  
asigurare/reasigurare care au sediul social înregistrat în state terţe vor fi supuse 
procedurii de faliment reglementate de prezenta reglementare, ele trebuind să se 
supună aceloraşi exigenţe de fond şi reguli procedurale precum orice entitate din 
domeniu ce funcţionează în România.  

În privinţa sucursalei unei societăţi de asigurare/reasigurare sau a unei 
societăţi mutuale dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care a primit o 
autorizaţie de la autoritatea de supraveghere a statului membru de origine, acesteia 
nu i se va aplica legea română, în concordanţă cu prevederile dreptului comunitar, 
prevederea fiind în concordanţă cu Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind reorganizarea şi falimentul societăţilor de 
asigurări (Jurnalul Oficial L 110,20/04/2001,p.0028). 
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Alin. (3) instituie, astfel cum este firesc, un scop special al reglementării 
falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare, în consonanţă cu cel principal 
instituit de art. 2 din lege, respectiv al protejării intereselor şi a drepturilor 
creditorilor de asigurări. Acest scop special reflectă preocuparea principală a 
legiuitorului de a proteja această categorie particulară de creditori, fără a exclude 
sau neglija şi drepturile şi interesele celorlalţi creditori, conform art. 2 din lege. 
Scopul redresării debitorului nu este aplicabil dată fiind opţiunea legiuitorului de 
abordare directă a procedurii de faliment, în condiţiile în care înainte de a se ajunge 
într-o asemenea  procedură ASF are atribuţiile şi implicit obligaţia de a lua măsurile 
specifice procedurii de redresare financiară, conform Cap. II din Legea nr. 503/2004. 
 

Art. 244 
(1)În prezentul capitol, termenii "autoritatea competentă", "autorităţi de 
supraveghere", "creditori de asigurări", "creanţe de asigurări", "acord de plată a 
creanţelor de asigurări" şi "Fond de garantare", "procedură de redresare financiară", 
"stat membru", "stat membru de origine", "stat membru gazdă" şi "stat terţ" au înţelesul 
prevăzut de Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea 
şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare. 
(2)Termenii "filială", "sucursală", "persoană semnificativă" şi "acţionar semnificativ" au 
înţelesul prevăzut de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Comentariu 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 503/2004, termenii vor avea 
următorul înţeles: 

- Autoritatea competentă - este Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca 
autoritate administrativă autonomă de specialitate, autoritatea judiciară, 
precum şi alte autorităţi prevăzute de lege, abilitate în ceea ce priveşte 
aplicarea procedurii redresării financiare şi, respectiv, a falimentului 
societăţilor de asigurare/reasigurare; 

- Autorităţi de supraveghere – sunt autorităţile naţionale care, prin lege sau 
prin alte reglementări, sunt abilitate să supravegheze societăţile de 
asigurare/reasigurare; 

- Creditori de asigurări - persoane asigurate, titulari de poliţe de asigurare, 
beneficiari ai contractelor de asigurare, precum şi oricare alte terţe persoane 
prejudiciate prin nerespectarea condiţiilor de asigurare ale contractelor, ale 
căror creanţe nu au fost plătite de societatea de asigurare/reasigurare; 

- Creanţe de asigurări - creanţele creditorilor de asigurări, care rezultă dintr-
un contract de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru aceşti creditori 
atunci când unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute încă. Se consideră 
creanţe de asigurări creanţele Fondului de garantare, precum şi primele 
datorate de către societatea de asigurare/reasigurare debitoare, rezultate din 
încetarea ori, după caz, din anularea contractelor de asigurare sau 
operaţiunilor efectuate, conform legii aplicabile acestora, înainte de intrarea 
în procedura falimentului; 

- Acord de plată a creanţelor de asigurări - convenţia intervenită înainte sau 
după deschiderea procedurii falimentului, încheiată între 
asigurător/reasigurător şi creditorii de asigurări, având ca obiect modul şi 
termenele de plată a creanţelor; 

- Fond de garantare  - fondul de protecţie prevăzut la art. 60 din Legea nr. 
136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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- Procedură de redresare financiară - totalitatea modalităţilor şi a măsurilor cu 
caracter administrativ dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară*1), 
ca autoritate competentă, care sunt destinate să menţină sau să restabilească 
situaţia financiară a unei societăţi de asigurare/reasigurare; 

- Stat membru - statul membru al Uniunii Europene sau statul aparţinând 
Spaţiului Economic European; 

- Stat membru gazdă - statul membru, altul decât statul membru de origine, în 
care societatea de asigurare/reasigurare are deschisă o sucursală; 

- Stat terţ - statul care nu este membru al Uniunii Europene sau care nu aparţine 
Spaţiului Economic European. 

- Reglementarea îşi asumă prin trimitere la Legea nr. 32/2000 privind 
activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, următoarele definiţii: 

- Conform art. 2 al actului normative, prin filială se înţelege entitatea, persoană 
juridică, aflată faţă de societatea-mamă în una dintre situaţiile prevăzute la 
pct. 28 ale respectivului articol. Toate filialele directe sau indirecte sunt 
considerate filiale ale aceleiaşi societăţi-mamă, din punct de vedere al 
supravegherii consolidate. 

- Prin sucursală se înţelege agenţia ori sucursala unui asigurător sau 
reasigurător. Orice prezenţă permanentă a unui asigurător sau reasigurător 
pe teritoriul unui stat membru trebuie să fie tratată ca o agenţie ori sucursală, 
chiar dacă prezenţa nu ia forma unei agenţii sau sucursale, dar consistă, în 
principal, într-o reprezentanţă condusă de personalul acelei entităţi ori de o 
persoană independentă care are un mandat permanent de a acţiona în numele 
şi pentru acea entitate. 

- Sunt considerate persoane semnificative membrii consiliului de administraţie 
şi/sau ai consiliului director şi/sau ai consiliului de supraveghere, conducerea 
executivă, actuarul, conducătorii activităţilor de asigurări de viaţă şi de 
asigurări generale, în cazul asigurătorilor cu activitate compozită, persoanele 
desemnate în funcţii de conducere specifice domeniului asigurărilor, care vor 
fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, după caz, precum şi 
conducerea executivă a intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurări şi 
membrii Consiliului director al Fondului de protecţie a victimelor străzii. 

- Acţionarul semnificativ este orice persoană care, nemijlocit şi singură ori prin 
intermediul sau în legătură cu alte persoane fizice ori juridice, exercită 
drepturi ce decurg din deţinerea unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel 
puţin 10% din capitalul social al unui asigurător/reasigurător ori îi conferă 
acesteia cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a 
acţionarilor sau care dau posibilitatea să exercite o influenţă semnificativă 
asupra conducerii unui asigurător, reasigurător, broker de asigurare şi/sau 
de reasigurare în care are poziţia semnificativă, după caz. 

 
 
 
 
 

SUBSECŢIUNEA 1: § 1. Falimentul 
 

Art. 245 
(1)Procedura falimentului societăţii de asigurare/reasigurare se deschide pe baza unei 
cereri introduse fie de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fie de societatea de 
asigurare/reasigurare debitoare sau de creditorii acesteia, după caz. 
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(2)Procedura falimentului unei societăţi de asigurare/reasigurare autorizate în 
România, precum şi a sucursalelor acesteia stabilite în alte state membre este guvernată 
de legea română în ceea ce priveşte regimul şi aplicarea procedurii falimentului, în mod 
special cu privire la: 
a)bunurile care fac obiectul acestei proceduri, precum şi regimul bunurilor dobândite 
de societatea de asigurare/reasigurare debitoare după deschiderea procedurii 
falimentului; 
b)atribuţiile societăţii de asigurare/reasigurare debitoare şi ale lichidatorului judiciar; 
c)condiţiile în care se poate invoca o compensare; 
d)efectele procedurii falimentului asupra contractelor în derulare, în care societatea de 
asigurare/reasigurare debitoare este parte; 
e)efectele procedurii falimentului asupra procedurilor individuale de executare silită 
promovate de creditorii de asigurări, cu excepţia cauzelor aflate pe rolul instanţelor din 
alte state membre; 
f)creanţele care trebuie să fie declarate asupra societăţii de asigurare/reasigurare 
debitoare şi regimul creanţelor care iau naştere după deschiderea procedurii 
falimentului; 
g)regulile privind declararea, verificarea şi admiterea creanţelor; 
h)regulile privind distribuirea veniturilor obţinute din valorificarea activelor, ordinea 
de prioritate a achitării creanţelor de asigurări şi drepturile creditorilor de asigurări care 
au obţinut o plată parţială după deschiderea procedurii falimentului în temeiul unui 
drept real sau prin invocarea compensării; 
i)condiţiile şi efectele închiderii procedurii falimentului; 
j)drepturile creditorilor după închiderea procedurii falimentului; suportarea costurilor 
şi a cheltuielilor aferente procedurii falimentului; 
k)regulile privind nulitatea, anularea sau inopozabilitatea actelor juridice care 
prejudiciază drepturile şi interesele legitime ale creditorilor de asigurări. 
 
Comentariu 
 
Calitate procesuală să solicite deschiderea procedurii falimentului au societatea de 
asigurare/reasigurare debitoare şi creditorii acesteia. Legea conferă Autorităţii de 
Supraveghere Financiară legitimare procesuală pentru a fomula o cerere de 
deschidere a procedurii împotriva societăţii de asigurare/reasigurare care este în 
situaţie de insolvenţă, în virtutea rolului acesteia dintâi de autoritate de 
supraveghere.  

Soluţia se explică dat fiind faptul că ASF are o implicare activă în sistemul 
asigurărilor din România şi este entitatea care deţine cele mai multe informaţii 
despre situaţia financiară a debitoarei, fiind obligată să asigure atât prevenirea 
insolvenţei acesteia, pe cât este posibil, prin măsuri de redresare financiară, cât şi 
formularea cererii de deschidere a procedurii falimentului, dacă sunt îndeplinite 
condiţiile legale în acest sens.  

Regimul şi aplicarea procedurii falimentului în privinţa falimentului unei 
societăţi de asigurare/reasigurare autorizate în România, precum şi a sucursalelor 
acesteia stabilite în alte state membre sunt prevăzute de legea română.  

Textul de lege are în vedere aplicarea regimului legii române cu privire la 
regimul de drept material al bunurilor care fac obiectul acestei proceduri, precum şi 
regimul bunurilor dobândite de societatea de asigurare/reasigurare debitoare după 
deschiderea procedurii falimentului, la condiţiile în care se poate invoca o 
compensare în contextul procedurii, la efectele procedurii falimentului asupra 
contractelor în derulare, în care societatea de asigurare/reasigurare debitoare este 
parte.  
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De asemenea, sunt aplicabile regulile de procedură ale legii române cu privire 
la drepturile şi obligaţiile societăţii de asigurare/reasigurare debitoare şi atribuţiile  
lichidatorului judiciar. Sunt aplicabile, de asemenea, regulile legii române cu privire 
la efectele procedurii falimentului asupra procedurilor individuale de executare silită 
promovate de creditorii de asigurări (cel principal suspensiv şi cel derivat, al 
suspendării termenelor de prescripţie), cu excepţia cauzelor aflate pe rolul 
instanţelor din alte state membre.  

Acestor entităţi li se aplică legea română atât în privinţa regulilor de stabilire 
a masei pasive, referitoare la declararea creanţelor, întocmirea tabelelor de creanţe, 
participarea creditorilor la procedură, regimul creanţelor curente,  distribuirea 
sumelor obţinute din valorificarea activelor debitoarei, condiţiile închiderii 
procedurii, efectele acesteia, suportarea cheltuielilor în procedură, sancţiunile 
aplicabile actelor juridice care încalcă drepturile recunoscute de lege pentru 
creditori. 
 

Art. 246 
(1)În temeiul prezentului capitol, societatea de asigurare/reasigurare debitoare aflată în 
stare de insolvenţă, astfel cum aceasta este definită la art. 5 pct. 31 lit. a), este obligată 
să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supusă procedurii falimentului. Cererea se 
depune în termen de cel mult 20 de zile de la data apariţiei stării de insolvenţă. 
(2)Înainte de înregistrarea la tribunal, cererea prevăzută la alin. (1) se înaintează 
Autorităţii de Supraveghere Financiară odată cu actele şi documentele doveditoare, în 
vederea analizării acesteia şi a formulării întâmpinării prevăzute la art. 248 alin. (1). 
Societatea de asigurare/reasigurare debitoare va anexa la cerere, în mod obligatoriu, 
registrul special al activelor admise să acopere rezervele tehnice, prevăzut în anexa nr. 2 
la Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Comentariu 
 

Societatea de asigurare/reasigurare este în insolvenţă dacă se află în oricare 
dintre următoarele situaţii: 
    a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţile băneşti; 
    b) scăderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita 
minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă; 
    c)imposibilitatea restabilirii situaţiei financiare a societăţii de 
asigurare/reasigurare în cadrul procedurii de redresare financiară; 

Incapacitatea de plată trebuie să fie o certitudine şi nu o supoziţie bazată pe 
cauze externe incerte, pe eventuala influenţă viitoare a unor fenomene economice şi 
sociale nedemonstrabile, etc. Incapacitatea de plată trebuie să fie o stare actuală şi 
să rezulte neîndoielnic din situaţiile financiare ale societăţii de 
asigurare/reasigurare, situaţii care ar trebui să contureze o imposibilitate de a face 
faţă datoriilor exigibile la momentul de referinţă cu disponibilităţile băneşti existente 
la respectivul moment. În disponibilităţi băneşti sunt incluse, spre exemplu, şi sumele 
puse la dispoziţie prin intermediul unei linii de credit, în măsura respectării 
destinaţiei acesteia.  

Este în stare de insolvenţă societatea de asigurare/reasigurare a cărei marjă 
de solvabilitate disponibile scade sub jumătate din limita minimă prevăzută de 
reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă. Astfel de reglementări 
sunt emise în aplicarea Legii nr. 32/2000, fiind aprobate prin Ordin al Preşedintelui 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. 

În cazul în care societatea nu se poate redresa în cadrul procedurii de 
redresare financiară, aceasta va fi supusă direct procedurii falimentului, fiind în 
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stare de insolvenţă portivit art. 5 pct. 31 din lege, la cererea persoanelor cărora le 
este conferită legitimare procesuală activă, inclusiv societăţii debitoare. 

Cererea debitorului este inadmisibilă dacă se va introduce fără a se fi înaintat 
în prealabil către ASF pentru formularea întâmpinării şi nu se va depune odată cu 
aceasta. Conform art. 248 alin. (1) din lege, cererea se va înregistra odată cu 
întâmpinarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, prin care aceasta comunică 
dacă societatea de asigurare/reasigurare debitoare face sau nu face obiectul unei 
proceduri de redresare financiară, potrivit art. 3 lit. b) din Legea nr. 503/2004, 
republicată, cu modificările ulterioare. Suplimentar faţă de documentele prevăzute 
de art. 67 din lege, societatea debitoare va anexa la cerere registrul special al 
activelor admise să acopere rezervele tehnice, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 
32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cererea se va introduce obligatoriu dacă este îndeplinită condiţia art. 5 pct. 31 
lit. a) cu privire la starea de insolvenţă. Întârzierea în depunerea cererii de către 
societatea debitoare, dacă depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege 
pentru apariţia stării de insolvenţă, determină săvârşirea infracţiunii de bancrută 
simplă, cu aplicarea art. 240 Cod penal.  

Considerăm că, deşi textul de lege face vorbire doar despre formularea cererii 
în condiţiile obligatorii, societatea debitoare ar putea formula cererea şi pe temeiul 
prevăzut de art. 5 pct. 31 lit.b), cu menţiunea că soarta cererii va fi determinată de 
poziţia manifestată de ASF prin întâmpinare, conform art. 248. Şi pentru cererea 
debitorului este necesară îndeplinirea condiţiei valorii prag ca şi creanţe minime 
cerute pentru formularea cererii, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 5 pct. 72 din lege. 

De asemenea, potrivit literaturii de specialitate266, „O altă particularitate a 
cererii de faliment a societăţii de asigurare o constituie termenul de introducere, care 
este de 20 de zile de la data apariţiei stării de insolvenţă. Se constată, aşadar, că 
termenul privind cererea societăţii de asigurare debitoare este diferit de termenul de 
30 de zile al instituţiei de credit debitoare, precum şi de termenul (tot de 30 de zile) 
consacrat pentru depunerea cererii de insolvenţă de către debitorul din procedura 
dreptului comun.” 
 

Art. 247 
(1)Creditorii societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, alţii decât creditorii de 
asigurări ale căror sume pretinse se plătesc din disponibilităţile Fondului de garantare, 
pot înregistra la tribunal o cerere de deschidere a procedurii de faliment împotriva 
societăţii debitoare, în condiţiile prezentului capitol, dacă deţin o creanţă ce îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 5 pct. 20 şi 72. 
(2)Prevederile art. 246 alin. (2) se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte 
înaintarea către Autoritatea de Supraveghere Financiară a cererii, a actelor şi 
documentelor doveditoare. 
 
Comentariu 
 

Fondul de garantare al asiguraţilor este destinat protejării asiguraților, 
beneficiarilor asigurării, precum și terţelor persoane păgubite, în cazul în care 
societatea de asigurare se află în faliment, în concordanţă cu prevederile art. 60 din 
Legea nr. 136/1995. Întrucât astfel de persoane beneficiază de despăgubirile 
Fondului de garantare, acestea nu vor avea legitimare procesuală activă pentru 
formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei.  

                                                           
266 Radu Bufan, Andreea Deli-Diaconescu, Florin Moţiu înTratat practic de insolvenţă, Ed. Hamangiu, 
București, 2014, pag. 903. 
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Condiţiile de drept comun în materie, impuse de art. 5 pct. 20 din lege, 
referitoare la caracterul cert, lichid şi exigibil şi la serviciul datoriei (peste 60 de zile 
de la scadenţă) privind şi cele ale art. 5 pct. 72 privind valoarea – prag sunt aplicabile 
şi cererilor creditorilor îndreptate împotriva societăţilor de asigurare. 

Fiind impusă şi în cazul cererilor creditorilor, neataşarea la cererea de 
deschidere a procedurii a întâmpinării ASF, pentru ca instanţa să se poată pronunţa 
în funcţie de conţinutul acesteia potrivit art. 248 alin. (2) din lege, va conduce la 
respingerea cererii ca inadmisibilă. 
 

Art. 248 
(1)Cererea prevăzută la art. 246 alin. (1) şi la art. 247 alin. (1) se înregistrează de tribunal 
odată cu întâmpinarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, prin care aceasta 
comunică dacă societatea de asigurare/reasigurare debitoare face sau nu face obiectul 
unei proceduri de redresare financiară, potrivit art. 3 lit. b) din Legea nr. 503/2004, 
republicată, cu modificările ulterioare, pentru restabilirea situaţiei sale financiare sau, 
după caz, pentru onorarea plăţilor către creditori, în cadrul unor măsuri administrative 
de redresare financiară. 

(2)Deschiderea procedurii falimentului se pronunţă de judecătorul-sindic dacă: 
a)Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat, prin întâmpinare, că la data 
formulării cererii de deschidere a procedurii falimentului nu se află în curs de 
desfăşurare o procedură de redresare financiară a activităţii societăţii de 
asigurare/reasigurare debitoare, în condiţiile Legii nr. 503/2004, republicată, cu 
modificările ulterioare; sau 
b)Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat, prin întâmpinare, că nu există 
posibilităţi reale de restabilire a situaţiei financiare a societăţii şi de plată a creanţelor 
tuturor creditorilor acesteia în cadrul unei proceduri de redresare financiară. 
 
Comentariu 
 

Pentru ca judecătorul sindic să poată soluţiona în mod corect şi cu mai multă 
celeritate cererea de deschidere a procedurii formulată de societatea debitoare sau 
de creditori, a fost instituită obligaţia solicitantului de a ataşa întâmpinarea ASF. 
Prin întâmpinare ASF va trebui să comunice dacă: 

1. La data formulării cererii de deschidere a procedurii falimentului se află în 
curs de desfăşurare sau nu o procedură de redresare financiară a activităţii societăţii 
de asigurare/reasigurare debitoare, în condiţiile Legii nr. 503/2004, republicată, cu 
modificările ulterioare.  

2. Există sau nu posibilităţi reale de restabilire a situaţiei financiare a societăţii 
şi de plată a creanţelor tuturor creditorilor acesteia în cadrul unei proceduri de 
redresare financiară. 

Instanţa va analiza cererea societăţii debitoare sau a creditorului cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor legale ale art. 5 pct. 31 şi celelalte condiţii impuse de dreptul 
comun în materie şi dacă sunt îndeplinite condiţiile respective, iar ASF comunică 
faptul că nu există în derulare o procedură de redresare care să conducă la 
restabilirea situaţiei financiare a societăţii şi la plata creanţelor tuturor creditorilor 
acesteia în cadrul unei proceduri de redresare financiară, sau dacă, deşi există în 
derulare o procedură de redresare, aceasta nu se previzionează a fi finalizată cu 
succes, va pronunţa o hotărâre de deschidere a procedurii falimentului. 
 

Art. 249 
(1)În temeiul prezentului titlu, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate introduce 
o cerere privind deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăţi de 
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asigurare/reasigurare debitoare, în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 5 pct. 31 lit. 
b) sau c). 

(2)Cererea va fi însoţită de următoarele înscrisuri, după caz: 
a)hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară privind retragerea autorizaţiei de 
funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, constatarea stării de 
insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva 
acesteia; 
b)decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară privind închiderea procedurii de 
redresare financiară, urmată de deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii 
de asigurare/reasigurare; 
c)orice alte acte sau documente care sunt necesare pentru justificarea cererii de 
învestire a tribunalului. 
 
Comentariu 
 

ASF, în calitatea de autoritate de supraveghere poate formula o cerere de 
deschidere a procedurii întemeiate pe următoarele temeiuri prevăzute de art. 5 pct. 
31 lit.b) şi c):  
- scăderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă 
prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă; 
-imposibilitatea restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare 
în cadrul procedurii de redresare financiară. 

Respectiva autoritate are dreptul de a solicita documente şi informaţii 
societăţii de asigurare/reasigurare şi obligaţia să îndeplinească demersurile de 
verificare a valorii marjei de solvabilitate pentru astfel de societăţi şi să iniţieze 
procedurile de redresare financiară dacă sunt întrunite condiţiile art. 7 din Legea nr. 
503/2004, care au în vedere inclusiv indicatorii marjei de solvabilitate. 

ASF va ataşa cererii de deschidere a procedurii, după caz, actele prevăzute de 
art. 249 alin. (2). Deciziile prevăzute la  art. 249 alin. (2) li. a) şi b) pot fi atacate în  
contencios administrativ. Astfel cum dispun prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 
503/2004, contestaţia împotriva deciziei se introduce la Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data 
comunicării. De precizat că potrivit art. 19 alin. (3) din acelaşi act normativ 
contestaţia nu suspendă executarea deciziei. 

Dacă va constata că situaţia societăţii de asigurare/reasigurare nu mai poate 
fi redresată în cursul procedurii de redresare financiară sau ne aflăm deja în situaţia 
în care valorea marjei de solvabilitate disponibile se află sub minimul admis de 
prezenta reglementare, ASF va fi îndreptăţită să ceară deschiderea procedurii. 

În cazul în care a fost derulată o procedură de redresare financiară fără 
succes, Autoritătea de Supraveghere Financiară va prezenta decizia privind 
închiderea procedurii de redresare financiară, urmată de deschiderea procedurii 
falimentului împotriva societăţii de asigurare/reasigurare, conform art. 249 alin. (2) 
lit. b) din lege, prin raportare la prevederile art. 15 lit c) din Legea nr. 503/2004. În 
acest caz considerăm că va trebui prrezentată de asemenea şi hotărârea Autorităţii 
de Supraveghere Financiară privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a 
societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, constatarea stării de insolvenţă şi 
promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia, 
reglementată de art. 249 alin. (2) lit.a).  

Dintre documentele prevăzute la art. 249 alin. (2)  acest din urmă document 
este suficient a fi depus dacă starea de insolvenţă a fost constatată înainte de a se fi 
deschis o procedură de redresare financiară, stabilindu-se că societatea de 
asigurare/reasigurare înregistrează o scădere a valorii marjei de solvabilitate 
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disponibile sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în 
vigoare pentru fondul de siguranţă potrivit art. 5 pct. 31 lit.b). 

Decizia ASF va fi însoţită de orice documente necesare probării stării de 
insolvenţă, inclusiv care au fundamentat decizia ASF. 
 

Art. 250 
(1)În urma înregistrării cererii, potrivit art. 246-249, se vor cita societatea de 
asigurare/reasigurare debitoare şi, după caz, creditorul care a formulat cererea sau 
Autoritatea de Supraveghere Financiară. Totodată, va fi notificat şi Fondul de garantare. 
(2)Contestaţia societăţii de asigurare/reasigurare împotriva cererii prevăzute la art. 247 
sau 249 poate fi introdusă în cel mult 5 zile de la data primirii notificării cu privire la 
înregistrarea unei astfel de solicitări. Contestaţia se judecă cu celeritate şi cu precădere. 
Împotriva hotărârii judecătorului-sindic se poate exercita numai apel. 
(3)La primul termen de judecată, judecătorul-sindic va analiza cererea introductivă şi 
înscrisurile depuse şi, în situaţia în care societatea de asigurare/reasigurare debitoare 
nu a contestat existenţa stării de insolvenţă, potrivit alin. (2), va pronunţa o hotărâre de 
deschidere a procedurii falimentului. 
 
Comentariu 
 

Pe lângă societatea debitoare, vor fi citaţi creditorul, dacă acesta a formulat 
cererea de deschidere a procedurii falimentului, sau ASF, dacă cererea de deschidere 
a procedurii îi aparţine, fiindu-le communicate înscrisurile ataşate cererii, potrivit 
dreptului comun în materie. Cererea va fi notificată şi Fondului de garantare şi, cu 
respectarea art. 72 alin. (2) din lege, organului fiscal compentent.  

Dacă cererea este formulată de debitor, aceasta se va judeca în procedură 
necontencioasă, în contradictoriu cu ASF. 

Împotriva cererii creditorului sau a ASF societatea de asigurare/reasigurare 
debitoare va putea formula contestaţie în termen de 5 zile de la data notificării cererii 
de deschidere a procedurii. Din prevederile art. 250, prin raportare la economia 
textului art. 72 din lege, rezultă faptul că cererea de deschidere a procedurii 
formulată de creditor sau ASF se judecă odată cu contestaţia. Regulile în materia 
probelor ar trebui să fie aceleaşi ca şi în cazul insolvenţei de drept comun. 

În cazul neformulării în termenul legal a contestaţiei instanţa va pronunţa o 
hotărâre de admitere a cererii şi de deschidere a procedurii falimentului. 

Astfel cum a fost statuat pe cale doctrinară267, „Textul analizat nu are în vedere 
situația și soluția în cazul depunerii unei contestații de către societatea debitoare. Cu 
toate acestea, soluția nu poate fi decât cea privind rezultatul judecării contestației. În 
consecință, judecătorul-sindic va deschide procedura falimentului atât în situația în 
care societatea de asigurare/reasigurare nu a contestat existența stării de insolvență, 
cât și în cazul în care debitoarea a formulat contestație, dar aceasta a fost respinsă. 
Tot astfel, judecătorul-sindic nu va deschide procedura falimentului dacă Autoritatea 
de Supraveghere Financiară comunică prin întâmpinare că societatea de asigurare 
are posibilități reale de redresare financiară.” 
 

Art. 251 
Lichidatorul judiciar, practician în insolvenţă, este desemnat în condiţiile art. 63, oferta 
acestuia fiind depusă după obţinerea avizului prealabil al Autorităţii de Supraveghere 
Financiară. În lipsa unor oferte depuse la dosar, judecătorul-sindic va desemna un 
lichidator judiciar din rândul practicienilor în insolvenţă agreaţi de Autoritatea de 

                                                           
267 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., pag. 618-619. 
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Supraveghere Financiară. Obligaţia obţinerii avizului prealabil al Autorităţii de 
Supraveghere Financiară revine şi practicienilor în insolvenţă propuşi spre desemnare 
ca lichidatori judiciari de către adunarea creditorilor. 
 
Comentariu 
 

La fel ca şi în cazul falimentului instituţiilor de credit, legiuitorul implică 
autoritatea de supraveghere în cadrul procedurii, în speţă ASF, dat fiind specificul 
unor astfel de entităţi, în ceea ce priveşte avizarea prealabilă a ofertei practicianului 
în insolvenţă sau desemnarea lichidatorului din rândul lichidatorilor agreaţi de 
această autoritate, în cazul în care la dosar nu se depun oferte din partea unor 
practicieni în insolvenţă.  

Rolul activ al ASF în stabilirea practicianului în insolvenţă este stabilit atât în 
situaţia desemnării lichidatorului judiciar provizoriu cât şi la confirmarea 
lichidatorului judiciar desemnat de adunarea creditorilor.  

Dacă în cazul ofertelor depuse, practicienii se preocupă de obţinerea avizului 
ASF, se remarcă faptul că legea face vorbire de „practicieni agreaţi” de această 
autoritate în cazul lipsei unei oferte. Legea nu stabileşte o procedură de agreere în 
principiu a unor practicieni pe o listă de acest tip, ceea ce lasă deschisă posibilitatea 
ca printr-un act normativ să se adopte o asemenea procedură de stabilire a unei liste 
de practicieni agreaţi.  

Aceasta întrucât, considerăm că nici chiar asemenea proceduri de interes larg 
nu justifică stabilirea în mod discreţionar a unui practician într-o asemenea 
procedură, cu încălcarea oricăror reguli de competiţie impuse pentru o asemenea 
profesie liberală.  

În asemenea împrejurare, în condiţiile alcătuirii unei asemenea liste în 
conformitate cu anumite reguli clare, transparente, practicianul va putea solicita 
obţinerea unui asemenea aviz pentru o anume procedură prevăzută de capitolul de 
faţă doar după ce a accesat în prealabil şi a fost inclus pe lista de practicieni agreaţi 
de catre ASF, actualizată periodic potrivit unor criterii precise. 

Astfel cum a fost completat în literatura de specialitate268, „În cazul în care 
cererea de faliment este făcută de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și 
propune un lichidator judiciar, se prezumă că aceasta a dat și avizul prealabil 
practicianului de insolvență pe care l-a propus.” 
 

Art. 252 
(1)În urma pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, lichidatorul 
judiciar comunică de îndată despre aceasta părţilor interesate, Fondului de garantare, 
precum şi oficiului registrului comerţului unde este înregistrată societatea de 
asigurare/reasigurare debitoare, în vederea efectuării menţiunii "societate de 
asigurare/reasigurare în faliment". Comunicarea se publică, prin grija Fondului de 
garantare, în cel puţin două ziare de circulaţie naţională, potrivit dispoziţiilor legale. 
(2)În cazul în care societatea de asigurare/reasigurare debitoare are deschise sucursale 
şi/sau filiale în alte ţări, Autoritatea de Supraveghere Financiară comunică de îndată 
autorităţii de supraveghere din ţara gazdă a sucursalei/filialei respective despre 
hotărârea privind deschiderea procedurii de faliment, potrivit prezentului titlu. 
(3)Toate cheltuielile aferente măsurilor prevăzute la alin. (1) se suportă din patrimoniul 
societăţii de asigurare/reasigurare debitoare; în lipsa disponibilităţilor necesare se 
utilizează fondul de lichidare prevăzut în prezentul titlu. 

                                                           
268 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., pag. 619. 
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(4)De la data deschiderii procedurii, toate actele societăţii de asigurare/reasigurare 
debitoare poartă menţiunea prevăzută la alin. (1). 
Comentariu 
 

Publicitatea deschiderii procedurii falimentului se realizează prin efectuarea 
demersurilor lichidatorului de notificare de deschidere a procedurii, părţilor 
interesate sau instituţiilor prevăzute de lege  (debitorul, creditorul, dacă procedura a 
fost deschisă la cererea celui din urmă, Autoritatea de Supraveghere Financiară), 
Fondului de garantare şi oficiului registrului comerţului unde este înregistrată 
societatea de asigurare/reasigurare debitoare pentru ca această instituţie să 
înregistreze menţiunea "societate de asigurare/reasigurare în faliment". 
Lichidatorul judiciar va publica hotărârea judecătorului-sindic în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, precum şi în cel puţin două ziare de circulaţie naţională, 
astfel cum rezultă din pevederile art. 262 din lege. 

Rolul principal al notificării Fondului de garantare este acela ca această 
instituţie să demareze  procedura de despăgubire a asiguraţilor, conform Legii nr. 
503/2004, devenind ulterior pentru sumele despăgubite creditor al societăţii de 
asigurare/reasigurare prin subrogare în drepturile creditorilor de asigurări, în 
temeiul art. 27 din Legea nr. 503/2004. Fondul de garantare are obligaţia de 
preluare a informaţiilor şi documentelor şi de publicare a listei creditorilor de 
asigurări potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 503/2004. În acelaşi timp, în 
strânsă corelare, la art. 252 alin. (1) se prevede pentru aceeaşi instituţie obligaţia 
efectuării demersurilor de publicitate a deschiderii procedurii în două ziare de 
circulaţie naţională. 

Prin grija ASF va fi înştiinţată şi autoritatea de supraveghere omoloagă din 
ţara în care societatea de asigurare/reasigurare deţine sucursale şi/sau filiale despre 
deschiderea procedurii falimentului. 
În plus, astfel cum a fost exprimat în literatura de specialitate269, „Publicitatea stării 
de faliment în care se află societatea de asigurare/reasigurare debitoare se realizează 
şi prin actele care emană de la aceasta, deoarece de la data deschiderii procedurii 
trebuie să aibă consemnată pe toate actele ce emană de la aceasta menţiunea „societate 
de asigurare/reasigurare în faliment”. Deşi în acest caz s-ar fi impus, mai evident 
decât în cazul societăţilor de drept comun, o menţiune măcar şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională, această menţiune lipseşte nemotivat dintre dispoziţiile 
legale. Opinăm că este vorba despre o omisiune a legiuitorului de corelare şi este 
recomandat a fi efectuată menţiunea privind starea societăţii şi în cele două limbi de 
circulaţie internaţională, franceză şi engleză, având în vedere faptul că şi în cuprinsul 
art. 83 din Codul insolvenţei se stabileşte această obligaţie pentru publicările efectuate 
ulterior rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii.” 
 

Art. 253 
(1)În urma deschiderii procedurii falimentului se interzice, sub sancţiunea nulităţii, 
acţionarilor semnificativi ai societăţii de asigurare/reasigurare debitoare sau 
persoanelor care au deţinut funcţii de conducere să înstrăineze acţiunile deţinute la 
societatea de asigurare/reasigurare debitoare, fără avizul prealabil al Autorităţii de 
Supraveghere Financiară şi fără aprobarea judecătorului-sindic. 
(2)Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea acţiunilor, potrivit alin. (1), în 
registrele speciale de evidenţă ţinute de societatea de asigurare/reasigurare debitoare 
sau în registrele independente. 
 

                                                           
269 Radu Bufan, Andreea Deli-Diaconescu, Florin Moţiu , op.cit., pag. 907. 
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Comentariu 
 

Înstrăinarea acţiunilor cu încălcarea prevederilor art. 253 este lovită de 
nulitate absolută în cazul în care nu a fost obţinut în prealabil avizul ASF şi ulterior 
aprobarea judecătorului sindic,  dat fiind că ar fi incidentă încălcarea unei norme 
imperative. Terţii care ar dobândi prin cesiune acţiunile au posibilitatea şi obligaţia 
de minimă diligenţă de a se informa cu privire la înregistrarea la Registrul 
Comerţului a menţiunii cu privire la starea de faliment a societăţii de asigurare/ 
reasigurare.  

Reglementarea ocroteşte mai bine interesele terţilor care ar putea achiziţiona 
de la  acţionarii semnificativi sau persoanele care au deţinut funcţii de conducere în 
cadrul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare decât în cazul instituţiei de 
credit debitoare, întrucât în acest caz procedura prevede şi atribuţia judecătorului 
sindic de a dispune indisponibilizarea acţiunilor în registrele speciale de evidenţă 
ţinute de societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau în registrele 
independente. 

Astfel cum a fost statuat doctrinar270, „În acest articol legiuitorul 
reglementează un alt efect al deschiderii procedurii falimentului constând în 
interdicția înstrăinării participațiilor la capitalul social al debitorului. Interdicția nu 
vizează toti deținătorii de acțiuni, ci doar acționarii semnificativi și persoanele care 
au deținut funcții de conducere în cadrul societății debitoare. În conformitate cu 
Legea nr. 32/2000 (art. 2 pct. 10), prin acționar semnificativ se înțelege orice 
persoană care, în mod nemijlocit și singură ori prin intermediul sau în legătură cu 
alte persoane fizice sau juridice, exercită drepturi ce decurg din deținerea unor 
acțiuni, care cumulate reprezintă cel puțin 10% din capitalul social al unui 
asigurător/reasigurător ori îi conferă acestuia cel puțin 10% din totalul drepturilor 
de vot în adunarea generala a acționarilor sau care are posibilitatea de a exercita 
influențe semnificative aspra unui asigurător/reasigurător, broker de asigurare 
și/sau reasigurare în care are poziția semnificativă, după caz.” 
 

Art. 254 
Procedura falimentului prevăzută în prezentul capitol, cu excepţia apelului prevăzut la 
art. 256 alin. (2), este de competenţa exclusivă a tribunalului în a cărui rază teritorială 
se află sediul principal al societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, care figurează în 
evidenţele oficiului registrului comerţului, şi este exercitată de un judecător-sindic 
desemnat în condiţiile legii. 
 
Comentariu 
 

Regulile privind instanţa competentă în privinţa procedurii falimentului 
societății de asigurare/reasigurare sunt identice cu cele de drept comun în materie. 
Astfel, prin sintagma de „sediu principal” se va înţelege sediul social al societăţii 
înregistrat la registrul comerţului, astfel cum prevăd şi dispoziţiile generale ale art. 
41 din lege. În cazul schimbării sediului social cu mai puţin de 6 luni înainte de data 
depunerii cererii de deschidere a procedurii, instanţa competentă va fi cea în care 
societatea de asigurare/reasigurare debitoare a avut sediul social înregistrat la 
registrul comerţului înainte de schimbare. Atribuţiile vor fi exercitate de un judecător 
sindic. 
 

Art. 255 

                                                           
270 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., pag. 621. 
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Prin hotărârea de deschidere a procedurii falimentului, judecătorul-sindic ridică 
administratorilor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta 
societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele. 
 
 
 
 
Comentariu 
 

Regula ridicării dreptului de administrare al debitorului după deschiderea 
procedurii falimentului este aplicabilă şi în cazul falimentului societăţilor de 
asigurare/reasigurare, prerogativa aceasta, împreună cu cea de reprezentare, va fi 
preluată de lichidatorul judiciar desemnat în cauză, care va efectua doar actele de 
procedură şi cele necesare în vederea lichidării averii societăţii de 
asigurare/reasigurare debitoare.  

De asemenea, potrivit doctrinei271, „Legea prevede că aceste drepturi se ridică 
administratorilor societății, dar se impune observația că textul nu este corelat cu 
prevederile Legii nr. 32/2000 și cu cele ale Legii nr. 31/1990, potrivit cărora 
societățile pe acțiuni, cum sunt cele și de asigurare, pot fi administrate și conduse în 
sistem unitar (clasic – compus din administrator și director), dar și în sistem dualist, 
unde organele de conducere sunt consiliul de supraveghere și directoratul. Potrivit 
regulilor care cârmuiesc sistemul dualist de administrare și conducere ale societății 
pe acțiuni, dreptul de reprezentare și de administrare aparține directoratului. În 
consecință, legiuitorul trebuia să facă referire și la membrii directoratului sau să 
folosească exprimarea generală <membrii organelor de administrare și conducere 
ale societății de asigurare/reasigurare debitoare> ” 
 

Art. 256 
(1)Hotărârile judecătorului-sindic sunt executorii şi pot fi atacate numai cu apel. 
(2)Apelul se judecă de către Curtea de apel, cu celeritate şi cu precădere. Dispoziţiile 
art. 43 şi 44 se aplică în mod corespunzător. 
 
Comentariu 
 

Hotărârile judecătorului sindic sunt supuse numai căii de atac a apelului, 
termenul de apel fiind cel de drept comun în materie, respectiv  de 7 zile de la 
comunicarea hotărârii realizată prin BPI, iar apelul va fi soluţionat de curtea de apel 
competentă din punct de vedere teritorial potrivit prevederilor C.pr.civ. În privinţa 
instanţei competente să soluţioneze apelul, soluţia noii reglementări este una 
firească, respectiv aceea de a de a unifica regulile de procedură aplicabile insolvenţei 
difeitelor entităţi, dat fiind că prevederea art. 38 din Legea nr. 503/2004 care 
instituia o competenţă de soluţionare unică nu avea nici un fel de fundament practic. 

Excepţiile de la regula caracterului nesuspensiv de executare al apelului 
exercitat împotriva hotărârii judecătorului sindic, instituite de dreptul comun în 
materie, respectiv art. 43 alin. (5), funcţionează şi în cazul acestor proceduri speciale, 
spre deosebire de regulile mai exigente aplicabile în materia hotărârilor de 
deschidere a procedurii falimentului pronunţate în cazul falimentului instituţiilor de 
credit care nu îngăduie o astfel de excepţie. 
 

Art. 257 

                                                           
271 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., pag. 623. 
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(1)În plus faţă de dispoziţiile stabilite prin art. 45, judecătorul-sindic are următoarele 
atribuţii: 
a)notificarea Fondului de garantare, precum şi a Autorităţii de Supraveghere Financiară 
cu privire la înregistrarea cererilor introductive; 
b)judecarea contestaţiei asigurătorului/reasigurătorului împotriva cererii introductive 
formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, de creditorii de asigurări şi de 
ceilalţi creditori, după caz; 
c)judecarea cererilor Autorităţii de Supraveghere Financiară privind nulitatea sau 
anularea unor acte frauduloase, prejudiciabile intereselor şi drepturilor creditorilor de 
asigurări, anterioare deschiderii procedurii de faliment; 
d)judecarea cererilor de compensare a creanţelor, formulate de societatea de 
asigurare/reasigurare sau de creditorii de asigurări, după caz, cu avizul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară; 
e)judecarea contestaţiilor formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, de 
societatea de asigurare/reasigurare debitoare, de creditorii de asigurări ori de oricare 
persoană interesată, după caz, împotriva măsurilor dispuse de lichidatorul judiciar; 
f)judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere, a 
cenzorilor, a auditorilor financiari şi a personalului de execuţie sau cu atribuţii de 
control din cadrul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare care au contribuit la 
ajungerea asigurătorului/reasigurătorului în insolvenţă. 
(2)În îndeplinirea atribuţiilor sale, care presupun aplicarea unor reglementări specifice 
activităţii de asigurare desfăşurate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare, 
judecătorul-sindic poate cere şi opinia Autorităţii de Supraveghere Financiară, în 
calitate de autoritate administrativă autonomă de specialitate. 
 
Comentariu 
 

Atribuţiile judecătorului sinidc, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 45, ce 
constituie dreptul comun, sunt completate cu atribuţii specifice procedurii speciale. 

Cu toate că debitorul sau creditorul, înainte să depună cererea, trebuie să o fi 
înregistrat la ASF în vederea comunicării întâmpinării,  judecătorul sindic va efectua 
notificarea Fondului de garantare şi a Autorităţii de Supraveghere Financiară 
despre înregistrarea la tribunal a cererii de deschidere a procedurii. Ulterior 
împlinirii termenului de formulare a eventualei contestaţii, ASF va fi şi citată, în 
conformitate cu prevederile art. 250 din lege, cu comunicarea totodată a eventualelor 
alte înscrisuri şi a termenului acordat în vederea soluţionării cererii precum şi, dacă 
este cazul, a contestaţiei la cererea de deschidere a procedurii.   

Judecătorul va judeca şi contestaţiile formulate de societatea de 
asigurare/reasigurare debitoare împotriva cererii de deschidere a procedurii 
formulată de ASF sau de creditorii îndreptăţiţi potrivit legii să formuleze astfel de 
cereri. 

Judecătorul sindic are conferită şi atribuţia judecării cererilor Autorităţii de 
Supraveghere Financiară privind nulitatea sau anularea unor acte frauduloase, 
prejudiciabile intereselor şi drepturilor creditorilor de asigurări, anterioare 
deschiderii procedurii de faliment. Atribuţia este cea specifică anulării actelor 
frauduloase, astfel cum acestea sunt reglementate de prevederile art. 117 -122 din 
lege, transpusă în competenţele de drept comun ale judecătorului sindic la 
prevederile  art. 45 alin. (1) lit. i). Spre deosebire de acţiunea aplicabilă entităţilor de 
drept comun, în cazul falimentului societăţii de asigurare/reasigurare, pe lângă 
presoanele îndreptăţite să formuleze o asemenea cerere conform art. 118 din lege, 
Autorităţii de Supraveghere Financiară capătă la rândul său legitimare procesuală 
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activă în considerarea calităţii acesteia de autoritate de supraveghere şi prin prisma 
informaţiilor şi documentelor pe care aceasta le deţine din această perspectivă. 

Spre deosebire de prevederile art. 90 care conferă lichidatorului judiciar 
atribuţia constatării compensării, în situaţia falimentului societăţii de 
asigurare/reasigurare, dată fiind natura activităţii debitoarei şi modul de generare 
a unor creanţe împotriva unei asemenea entităţi, care ar putea fi compensate, 
compensarea a fost lăsată în atribuţia judecătorului sindic, care va trebui ca în 
anumite situaţii să facă adevărate analize cu privire la existenţa şi întinderea unor 
creanţe propuse a se compensa, cu avizul autorităţii de supraveghere. 

Judecătorul sindic va soluţiona şi contestaţiile la măsurile îndeplinite sau 
dispuse de lichidatorul judiciar. Se observă că astfel de contestaţii vor putea fi 
formulate, nu doar de creditori, debitor şi de orice persoană interesată, ci şi de ASF, 
care justifică o legitimare procesuală nu prin prisma unui interes propriu, ci prin 
prisma rolului de autoritate de supraveghere.  
Fondul de garantare nu este menţionat la art. 257 alin. (1) lit. e) cu toate că textul de 
lege îl îndrituieşte expres la formularea unei asemenea contestaţii potrivit art. 259 
alin. (1) din lege. Fondul de garantare va avea însă o asemenea legitimare procesuală 
tocmai în considerarea calităţii sale de creditor îndreptăţit să participe la procedură, 
după despăgubirea creditorilor de asigurări, sau de persoană interesată pentru 
eventualitatea că va deveni un asemenea creditor după despăgubirea respectivilor 
creditori. 

Judecătorul sindic va avea în atribuţii şi acţiunea specială privind atragerea 
răspunderii persoanelor vinovate de starea de insolvenţă a societăţii de 
asigurare/reasigurare debitoare, cu menţiunea că această acţiune nuanţează 
suplimentar faţă de cea de la art. 169 funcţii ale persoanelor ce au avut prerogative 
importante în cadrul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare şi care ar putea, 
de regulă, prin acţiunile sau inacţiunile lor să cauzeze starea de insolvenţă, fiind 
astfel indicaţi cenzorii, auditorii financiari, personalul de execuţie sau cu atribuţii de 
control.  

Din acest punct de vedere, dată fiind şi complexitatea determinată de natura 
activităţii în sine, dar şi perspectiva pluralităţii de persoane care pot fi considerate 
răspunzătoare de starea de insolvenţă, misiunea judecătorului sinidic este mai 
complexă, presupunând o analiză mult mai detaliată şi profundă în comparaţie cu 
astfel de acţiunile similare din procedurile derulate faţă de debitori de drept comun. 

Astfel cum precizam anterior, avizul ASF este conceput ca fiind un suport 
acordat judecătorului sindic atât din punct de vedere tehnic, cât şi din perspectiva 
informaţiilor concrete deţinute cu privire la debitoare, motiv pentru care se 
reglementează posibilitatea ca judecătorul să ceară opinia ASF în astfel de cauze în 
care sunt incidente reglementări specifice activităţii de asigurare. 

În ceea ce privește competența de judecare a cererilor de compensare a 
creanţelor, redăm suplimentar opinia literaturii de specialitate272 potrivit căreia 
„Spre deosebire de dreptul comun al insolvenţei, unde se prevede că operaţiunea de 
compensare poate fi constatată de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, 
după caz, art. 257 dă în competenţa exclusivă a judecătorului-sindic judecarea 
cererilor de compensare a creanţelor din falimentul societăţilor de asigurare. Având 
în vedere faptul că atributul judecării cererii de compensare a creanţelor revine 
judecătorului-sindic, apreciem că pe calea unei astfel de cereri pot fi soluţionate atât 
compensările legale, cât şi compensările judiciare.” 
 

Art. 258 

                                                           
272 Radu Bufan, Andreea Deli-Diaconescu, Florin Moţiu ,op.cit., pag. 909. 
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În plus faţă de dispoziţiile stabilite prin art. 64, lichidatorul judiciar are următoarele 
atribuţii: 
a)analizarea activităţii societăţii de asigurare/reasigurare debitoare în raport cu situaţia 
de fapt şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi a împrejurărilor care au 
condus la starea de insolvenţă a acesteia, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi 
imputabilă intrarea în faliment a societăţii de asigurare/reasigurare, şi asupra existenţei 
premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile art. 268. Raportul întocmit este 
supus judecătorului-sindic, în cel mult 40 de zile de la data desemnării sale; un exemplar 
al acestui raport se va transmite şi Autorităţii de Supraveghere Financiară. La cererea 
lichidatorului judiciar, pentru motive temeinice, judecătorul-sindic poate, prin 
încheiere, să prelungească perioada de prezentare a raportului; 
b)notificarea cu privire la pronunţarea hotărârii de intrare în procedura falimentului a 
societăţii de asigurare/reasigurare debitoare; 
c)verificarea creanţelor Fondului de garantare, precum şi a oricăror altor sume cuvenite 
acestuia, potrivit prezentului titlu, cu respectarea drepturilor, a privilegiilor şi/sau a 
garanţiilor sale legale; 
d)menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de societatea de 
asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară; 
e)conducerea activităţii societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, respectiv 
efectuarea operaţiunilor în interesul procedurii de faliment, inclusiv recuperarea 
primelor de asigurare restante, aferente contractelor de asigurare; 
f)încheierea acordurilor de plată a creanţelor de asigurări, cu avizul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, şi confirmarea lor de către judecătorul-sindic, cu sau fără 
garantarea acestora cu activele societăţii de asigurare/reasigurare debitoare; 
g)angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar în vederea 
lichidării şi conducerea activităţii acestuia, angajarea putându-se face şi din cadrul 
personalului existent al societăţii de asigurare/reasigurare debitoare; 
h)introducerea acţiunilor pentru anularea actelor frauduloase, încheiate de societatea 
de asigurare/reasigurare debitoare în dauna drepturilor creditorilor de asigurări în cei 
2 ani anteriori deschiderii procedurii; 

i)introducerea acţiunilor pentru anularea constituirilor de drepturi de preferinţă sau 
transferuri de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a 
bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, efectuate de către societatea de 
asigurare/reasigurare debitoare prin: 
1.acte de transfer cu titlu gratuit, cu excepţia sponsorizărilor în scop umanitar, efectuate 
în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii; 
2.acte încheiate cu un acţionar ce deţine cel puţin 5% din acţiunile societăţii de 
asigurare/reasigurare debitoare; 
3.acte încheiate cu un administrator, director sau cu orice alt membru al organelor de 
conducere şi supraveghere ale societăţii de asigurare/reasigurare debitoare; 

4.acte încheiate cu orice altă persoană fizică sau juridică aflată în legătură strânsă cu 
societatea de asigurare/reasigurare debitoare. O persoană se află în legătură strânsă cu 
societatea atunci când: 
- deţine o participaţie directă sau prin intermediul unei relaţii de control de cel puţin 
20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale societăţii de asigurare/reasigurare 
debitoare; 
- este permanent legată de societatea de asigurare/reasigurare debitoare prin 
intermediul unei relaţii de control sau, după caz, înfăptuieşte o politică comună faţă de 
aceasta; 
- exercită atribuţii de control asupra societăţii de asigurare/reasigurare debitoare; 

j)introducerea de acţiuni pentru anularea constituirilor de cauze de preferinţă sau 
transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a 
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bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii, executate de societatea de 
asigurare/reasigurare debitoare în dauna creditorilor de asigurări prin: 
1.acte încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia părţilor 
implicate de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditorii de asigurări sau de a 
leza în orice mod drepturile acestora; 
2.operaţiuni comerciale în care prestaţia societăţii de asigurare/reasigurare debitoare o 
depăşeşte în mod vădit pe cea primită, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii 
procedurii; 
3.acte de transfer de proprietate către un creditor în folosul acestuia sau pentru 
stingerea unei datorii anterioare, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii 
procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în cadrul procedurii este 
mai mică decât valoarea actului de transfer; 
4.constituirea unui drept de preferinţă pentru o creanţă care era chirografară în cele 4 
luni anterioare deschiderii procedurii; 
5.acte de transfer cu titlu gratuit, cu excepţia sponsorizărilor în scop umanitar derulate 
potrivit legii, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii falimentului; 
6.acte încheiate de persoanele semnificative sau de acţionarii semnificativi cu societatea 
de asigurare/reasigurare debitoare în cadrul căreia deţin această calitate, în anul 
anterior începerii procedurii falimentului; 
k)urmărirea încasării oricăror creanţe din patrimoniul societăţii de 
asigurare/reasigurare debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani, 
efectuate de aceasta anterior înregistrării cererii introductive de deschidere a 
procedurii; formularea şi susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor 
societăţii de asigurare/reasigurare; 
l)întocmirea unui raport lunar asupra evoluţiei procedurii de faliment, pe care îl va 
prezenta judecătorului-sindic şi îl va publica în BPI; 
m)sesizarea judecătorului-sindic despre orice problemă care ar cere o soluţionare de 
către acesta; 
n)încheierea oricăror documente, în numele societăţii de asigurare/reasigurare 
debitoare, iniţierea şi coordonarea, în numele acesteia, a oricărei acţiuni sau proceduri 
legale; 
o)întocmirea situaţiilor financiare finale de lichidare. Dacă lichidarea se prelungeşte 
peste durata unui exerciţiu financiar, lichidatorul judiciar este obligat să întocmească 
situaţiile financiare anuale şi să le depună la organele şi la termenele prevăzute în 
modelele situaţiilor financiar-contabile pentru societăţi reglementate de Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
p)îndeplinirea oricăror dispoziţii ale Autorităţii de Supraveghere Financiară, emise în 
calitate de autoritate administrativă autonomă de specialitate competentă, în cazurile 
expres prevăzute de lege, cu confirmarea judecătorului-sindic, în vederea garantării 
apărării intereselor şi drepturilor creditorilor de asigurări; 

q)lichidarea bunurilor şi valorificarea drepturilor din patrimoniul societăţii de 
asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere 
Financiară şi cu înştiinţarea Fondului de garantare, cu aprobarea adunării creditorilor, 
urmărindu-se valorificarea optimă a acestora, în scopul achitării datoriilor către 
creditorii de asigurări, prin: 
1.tranzacţii privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive prin care o societate de 
asigurare/reasigurare, cu o situaţie financiară bună sau foarte bună, achiziţionează, în 
tot sau în parte, activele societăţii de asigurare/reasigurare debitoare şi îşi asumă, parţial 
sau total, pasivele acesteia; 
2.vânzarea de bunuri, precum: clădiri, terenuri, aparatură, valori mobiliare; 
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3.orice alte tehnici de valorificare a activelor societăţii de asigurare/reasigurare 
debitoare, cum ar fi cesiunile de creanţă sau novaţiile realizate în interesul procedurii 
falimentului la o valoare negociată; 
r)efectuarea oricăror acte de procedură cerute de prezentul capitol. 
 
Comentariu 
 

Lichidatorul va avea atribuţiile prevăzute de art.  64, dreptul comun în 
materie, cu completările şi derogările specifice art.258 din lege. Enumerarea 
atribuţiilor lichidatorului, ca atribuţii specifice, în respectivul text de lege, este 
determinată de regulile speciale procedurale, care adaptează descrierea atribuţiilor 
la procedura specială. 

Întocmirea raportului asupra cauzelor stării de insolvenţă va întâlni în cadrul 
acestei proceduri specifice anumite particularităţi, care sunt determinate de 
comunicarea acestuia, pe lângă instanţa de judecată şi către ASF, care, în contextul 
art. 270 din lege capătă legitimare procesuală activă să formuleze acţiunea în 
atragerea răspunderii.  

Lichidatorul va notifica hotărârea de deschidere a procedurii părţilor 
interesate (debitor, eventual creditor, dacă a formulat cererea, ASF), Fondului de 
garantare, oficiului registrului comerţului. Notificarea se va publica şi în BPI, 
potrivit regulilor de drept comun şi va avea conţinutul prevăzut de prevederile art. 
100 din lege, fiind vorba de intrarea direct în procedura de faliment. 

Verificare creanţelor Fondului de garantare este o atribuţie enumerată 
special, textul subliniind practic faptul că lichidatorul trebuie să facă astfel de 
verificări şi în cazul creanţelor Fondului de garantare, precum efectuează verificarea 
creanţelor oricăror creditori participanţi la procedură, dincolo de calitatea şi 
atribuţiile unei astfel de instituţii. Fondul va dobândi astfel de creanţe în urma 
despăgubirii creanţelor creditorilor de asigurare, prin subrogare în drepturile 
acestora, după data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii. 

Lichidatorul va putea menţine sau denunţa contractele societăţii debitoare, în 
funcţie de utilitatea acestora pentru derularea procedurii falimentului, cu avizul 
autorităţii de supraveghere. Vor fi aplicabile în aceste situaţii prevederile de drept 
comun ale art. 123 din lege. 

Astfel cum este firesc, lichidatorul preia conducerea în tot a activităţii 
debitoarei în cursul derulării procedurii falimentului, în vederea lichidării averii şi 
distribuirii sumelor cuvenite creditorilor. Lichidatorul va reprezenta debitoarea în 
relaţiile cu terţii şi o va angaja pe aceasta cu respectarea prevederilor care impun 
avize şi aprobări din partea creditorilor. 

În privinţa acţiunilor pentru anularea actelor frauduloase, textul art. 258 lit. 
h), i) şi  j) are prevederi speciale, aplicabile falimentului societăţilor de asigurare 
reasigurare, nemafiind incidente în această privinţă prevederile art. 117, cu toate că 
sintagma textului indică faptul că respectivele atribuţii sunt suplimentare faţă de 
textul de lege general. Aşadar, enumerarea este limitativă, chiar dacă în general 
actele frauduloase sunt descrise într-o manieră oarecum apropiată dreptului comun 
în materie. 

Lichidatorul va trebui ca în cursul procedurii, în calitate de reprezentant al 
societăţii de asigurare/reasigurare, să respecte dispoziţiile Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, autoritate de supraveghere implicată în derularea 
procedurii. Pentru asigurarea reprezentării intereselor creditorilor legiuitorul 
prevede instituţia confirmării de către judecătorul sindic a punerii în aplicare a unor 
asemenea dispoziţii la sesizarea lichidatorului.  
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În exercitarea atribuţiilor privind valorificarea activelor prin modalităţile 
prevăzute de lege, lichidatorul va trebui nu doar să obţină aprobarea creditorilor, 
astfel cum prevăd dispoziţiile de drept comun, ci şi să obţină avizul prealabil al 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu obligaţia suplimentară de a înştiinţa 
Fondul de grarantare, demersuri menite să asigure un control sporit din partea 
acestor autorităţi.  

Modalităţile de valorificare a bunurilor şi drepturilor din averea debitorului 
sunt similare cu cele aplicabile în cazul instituţiilor de credit, dată fiind importanţa 
unor astfel de entităţi în circuitul economic şi social şi necesitatea afectării în 
proporţie cât mai mică a creditorilor şi clienţilor acestora. 
 

Art. 259 
(1)Societatea de asigurare/reasigurare debitoare şi/sau oricare dintre creditorii de 
asigurări, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Fondul de garantare, precum şi orice 
altă persoană interesată, după caz, pot formula contestaţie împotriva măsurilor luate de 
lichidatorul judiciar. Contestaţia se formulează în termenul prevăzut la art. 59 alin. (6). 
(2)Contestaţia se soluţionează de judecătorul-sindic de urgenţă şi cu precădere. 
Judecătorul-sindic ţine o şedinţă, cu citarea contestatarului, a Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, a creditorilor de asigurări şi/sau a Fondului de garantare. 
Comentariu 
 

Astfel de contestaţii vor putea fi formulate, nu doar de administratorul special, 
creditorii de asigurări, creditorii obişnuiţi, Fondul de garantare şi de orice persoană 
interesată, ci şi de ASF, care justifică o legitimare procesuală nu prin prisma unui 
interes propriu, ci prin prisma rolului de autoritate de supraveghere.  
Fondul de garantare nu este menţionat la art. 257 alin. (1) lit. e) cu toate că textul de 
lege îl îndrituieşte expres la formularea unei asemenea contestaţii potrivit art. 259 
alin. (1) din lege. Fondul de garantare va avea însă o asemenea legitimare procesuală 
tocmai în considerarea calităţii sale de creditor îndreptăţit să participe la procedură, 
după despăgubirea creditorilor de asigurări, sau de persoană interesată pentru 
eventualitatea că va deveni un asemenea creditor după despăgubirea respectivilor 
creditori. 

Contestaţia se va formula în termen de 7 zile de la data publicării în BPI a 
extrasului raportului de activitate al lichidatorului care menţionează respectiva 
măsură. La judecarea contestaţiei vor fi citaţi pe lângă contestatar şi Autoritatea de 
Supraveghere Financiară. Până la plata despăgubirilor de către Fondul de 
garantare, în cazul în care nu această instituţie este contestatar al măsurii, acesta nu 
va fi citat, ci creditorii de asigurare, urmând ca după acest moment, la contestaţii, să 
fie citat Fondul de garantare. 
 

Art. 260 
Pentru încălcarea gravă a atribuţiilor, lichidatorul judiciar poate fi înlocuit de 
judecătorul-sindic, în condiţiile art. 57 alin. (4), la care se adaugă avizul prealabil al 
Autorităţii de Supraveghere Financiară. 
 
Comentariu 
 

Astfel cum rezultă şi din prevederile textului de lege, aplicabile în materia 
înlocuirii lichidatorului sunt prevederile de drept comun în materie, respectiv cele ale 
art. 57 alin. (4) din lege. Reglementarea specială prevede avizul prealabil al 
Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru înlocuirea lichidatorului judiciar.  
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În ceea ce ne priveşte, avizul autorităţii de supraveghere nu condiţionează în 
sine decizia judecătorului sindic de a dispune încetarea atribuţiilor de lichidator 
judiciar pentru un anumit practician în insolvenţă, acesta fiind apanajul exclusiv al 
judecătorului sindic, ci are rolul doar de a propune sau aviza un anumit practician 
cu care judecătorul sindic îl va înlocui pe cel dintâi. 

Mai mult, potrivit literaturii de specialitate273, „[...] încheierea de înlocuire a 
lichidatorului judiciar poate fi suspendată conform reglementării dreptului comun, 
caz în care lichidatorul a cărui înlocuire s-a decis va continua să-şi exercite atribuţiile 
în perioada în care va opera suspendarea.” 
 

Art. 261 
Rapoartele a căror întocmire de către lichidatorul judiciar este obligatorie, potrivit 
prezentei legi, se transmit, în mod obligatoriu, şi Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, precum şi Fondului de garantare. 
 
 
 
 
Comentariu 
 

Obligaţia lichidatorului este aceea ca rapoartele de activitate şi cele de 
distribuire a sumelor să fie comunicate de către acesta nu doar către toţi creditorii 
potrivit dreptului comun, în general prin BPI. Lichidatorul este obligat să comunice 
individual respectivele rapoarte către Autorităţii de Supraveghere Financiară şi 
Fondului de garantare, în considerarea faptului că cea dintâi instituţie este 
autoritatea de supravegere, iar cea de a doua este instituţie de interes general care 
are ca principală atribuţie despăgubirea creditorilor de asigurare şi se subrogă 
ulterior în procedură în drepturile acestor creditori. 
 
 

SUBSECŢIUNEA 2: § 2. Deschiderea procedurii falimentului. Efectele 
deschiderii procedurii 

 
Art. 262 

(1)În condiţiile prezentului titlu, deschiderea procedurii falimentului împotriva 
societăţii de asigurare/reasigurare debitoare se dispune prin hotărârea judecătorului-
sindic. 
(2)Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului are drept consecinţă retragerea 
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizaţiei de funcţionare a societăţii 
de asigurare/reasigurare debitoare, dacă această măsură nu s-a dispus anterior 
pronunţării hotărârii. Lichidatorul judiciar va publica hotărârea judecătorului-sindic în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în cel puţin două ziare de 
circulaţie naţională. Odată cu publicarea va comunica hotărârea atât autorităţii 
competente, cât şi Fondului de garantare. 
(3)Retragerea autorizaţiei de funcţionare nu împiedică lichidatorul judiciar sau orice 
altă persoană împuternicită în acest sens de către acesta să desfăşoare unele dintre 
operaţiunile de asigurare ale societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, în măsura în 
care acest lucru este necesar sau adecvat, în scopul finalizării procedurii de faliment. 
Aceste operaţiuni se vor putea desfăşura numai cu avizul prealabil al autorităţii 
competente. 

                                                           
273 Radu Bufan, Andreea Deli-Diaconescu, Florin Moţiu , op.cit., pag. 913. 
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(4)Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului are ca efect suspendarea de drept 
a tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare şi a măsurilor de executare silită 
îndreptate împotriva societăţii de asigurare/reasigurare debitoare. Creanţele pretinse în 
aceste procese se înregistrează la dosarul de faliment al tribunalului şi se supun 
examinării şi înscrierii lor în tabelul creanţelor, potrivit prezentei legi. Efectele 
procedurii de faliment asupra unui proces civil în curs privind un bun sau un drept de 
care a fost deposedată societatea de asigurare/reasigurare sunt reglementate de legea 
statului membru în care procesul este în curs. 
(5)Creanţele de asigurări, constatate prin titluri executorii obţinute ulterior 
momentului pronunţării hotărârii de faliment, se înregistrează la tribunal, sub 
sancţiunea decăderii din drept, în termen de cel mult 10 zile de la data obţinerii titlului. 
Lichidatorul judiciar este obligat să verifice şi, dacă este cazul, să înscrie aceste creanţe 
în tabelul creanţelor, cu respectarea ordinii de preferinţă şi/sau a cauzelor de preferinţă 
legale ale acestora. În toate cazurile, cererea de înregistrare a acestor creanţe nu poate fi 
depusă mai târziu de data întocmirii tabelului definitiv consolidat al creanţelor, potrivit 
prezentei legi. 
(6)În privinţa contractelor financiare calificate şi a operaţiunilor de compensare 
bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare 
bilaterală încheiate de o societate de asigurare şi reasigurare se aplică în mod 
corespunzător dispoziţiile art. 89. 
 
 
Comentariu 
 

Competenţa pronunţării încheierii de deschidere a procedurii falimentului 
societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, dacă cererea îi aparţine acesteia, sau 
a unei sentinţe, în cazul în care cererea aparţine unei alte persoane îndreptăţite să 
solicite deschiderea procedurii, aparţine judecătorului sindic din cadrul tribunalului 
competent potrivit art. 254 raportat la art. 41 din lege.  
În baza hotărârii de deschidere a procedurii falimentului autoritatea de 
supraveghere va fi obligată să retragă autorizaţia de funcţionare a societăţii de 
asigurare/reasigurare debitoare în cazul în care aceasta nu a îndeplinit acest act 
înainte de data deschiderii procedurii conform temeiului prevăzut de art. 21 din 
Legea nr. 503/2004.  

Măsura este firească în condiţiile în care după deschiderea falimentului 
societatea nu va mai putea desfăşura oricum activitate, personalitatea juridică a 
acesteia subzistând doar pentru scopul lichidării. La fel de firesc este ca unele dintre 
operaţiunile de asigurare ale societăţii de asigurare/reasigurare debitoare să poată 
fi îndeplinite şi după retragerea autorizaţiei, dacă şi în măsura în care aceste 
operaţiuni servesc finalizării în mod optim a procedurii de lichidare. În astfel de 
cazuri trebuie avut în vedere ca respectivele operaţiuni să nu încalce normele speciale 
ale procedurii. Pentru ca respectivele acte să nu fie de natură să afecteze alte 
persoane şi pentru a se asigura respectarea cadrului legal specific, legiuitorul impune 
avizarea respectivelor acte de către ASF cu toate că acele acte vor fi îndeplinite de 
lichidatorul judiciar, care dobândeşte conducerea în tot după deschiderea procedurii. 

Efectul suspensiv, clasicul “automatic stay”, este aplicabil în mod firesc şi în 
cazul falimentului societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, la fel cum se aplică 
şi entităţilor de drept comun,  fiind aplicabile şi în acest caz prevederile art. 75 din 
lege.  

Chiar dacă textul nu distinge cu privire la obiectul acţiunilor judiciare sau 
extrajudiciare îndreptate împotriva societăţii de asigurare/reasigurare, este evident 
că scopul reglementării este acelaşi ca şi cel al art. 75, astfel că suspendarea de drept 
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se va aplica doar acţiunilor pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului, 
nu şi altor categorii de acţiuni, cum ar fi acţiunile în revendicare, acţiunile în 
posesorii, litigiile de muncă, etc., care nu afectează caracterul unitar şi concursual al 
procedurii prin finalitatea lor.  

Cu toate că regula generală a art. 245 alin. (2) prevede că procedura 
falimentului unei societăţi de asigurare/reasigurare autorizate în România, precum 
şi a sucursalelor acesteia stabilite în alte state membre este guvernată de legea 
română în ceea ce priveşte regimul şi aplicarea procedurii falimentului, cu privire la 
efectele unei asemenea proceduri asupra unui proces civil în curs privind un bun sau 
un drept de care a fost deposedată societatea de asigurare/reasigurare art. 262 alin. 
(4) instituie o derogare, fiind aplicabile efectele reglementate de legea statului 
membru în care procesul este în curs.  

Statul membru este definit de art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 503/2004. 
Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Directiva 2001/17/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului, „decizia de a deschide procedurile de lichidare în ceea ce 
privește o întreprindere de asigurare, procedurile de lichidare şi efectele lor sunt 
reglementate de actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile în statul 
membru de origine, cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute la articolele 19-26 
“. Articolul 26 al  directivei consacră însă aceeaşi prevedere de excepţie asumată de 
art. 262 alin. (4) teza finală, prevedere care a fost transpusă în dreptul intern din 
textul directivei. 

Cu privire la regimul creanţelor de asigurări, constatate prin titluri executorii 
obţinute ulterior momentului pronunţării hotărârii de faliment, considerăm că nu 
pot fi avute în vedere creanţele născute în timpul procedurii, dat fiind că astfel de 
creanţe ar avea regimul prevăzut de art. 75 alin. (3) din lege.  

Mai degrabă textul de lege vizează ipoteza în care la data deschiderii 
procedurii erau în curs procese deschise anterior de respectivii creditor ce obţinuseră 
hotărâri judecătoreşti sau arbitrale favorabile, iar societatea de asigurări debitoare 
a formulat cale de atac, ce continua a se soluţiona şi după data deschiderii procedurii, 
conform art. 75 alin. (2) din lege. Astfel de creanţe se vor înregistra în termen de cel 
mult 10 zile de la data obţinerii titlului, prin derogare de la regimul celorlalte creanţe.  

Lichidatorul judiciar este obligat să verifice şi, dacă este cazul, să înscrie aceste 
creanţe în tabelul creanţelor, cu respectarea ordinii de preferinţă şi/sau a cauzelor 
de preferinţă legale ale acestora. În toate cazurile, cererea de înregistrare a acestor 
creanţe nu poate fi depusă mai târziu de data întocmirii tabelului definitiv consolidat 
al creanţelor. 
 

Art. 263 
(1)După pronunţarea hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva 
unei societăţi de asigurare/reasigurare debitoare, lichidatorul judiciar întocmeşte 
raportul prevăzut la art. 258 lit. a), cu precizarea, între altele, şi a propunerilor privind 
modalităţile concrete de lichidare a bunurilor şi a drepturilor din patrimoniul debitoarei, 
prevăzute la art. 258 lit. q). 
(2)În cazul aprobării de către adunarea creditorilor a modalităţii de lichidare prevăzute 
la art. 258 lit. q) pct. 1, lichidatorul judiciar organizează de îndată, dacă modalitatea 
confirmată prevede, negocierea privind tranzacţia de cumpărare de active şi asumare de 
pasive. Lichidatorul judiciar organizează în acest scop o şedinţă de informare cu toate 
societăţile de asigurare/reasigurare considerate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, în vederea prezentării termenilor şi condiţiilor negocierii. Înainte de ţinerea 
şedinţei, lichidatorul judiciar este obligat să semneze cu societăţile de 
asigurare/reasigurare respective un acord de confidenţialitate, prin care acestea se 
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angajează, în condiţiile legii, să păstreze secretul profesional cu privire la informaţiile 
referitoare la societatea de asigurare/reasigurare debitoare care face obiectul negocierii. 
 
Comentariu 
 

Raportul efectuat în condiţiile reglementării speciale, prin derogare de la 
conţinutul unui asemenea raport în cazul insolvenţei entităţilor de drept comun, are 
şi rolul de a propune modalităţile concrete de lichidare a bunurilor şi a drepturilor 
din patrimoniul debitoarei, care, în condiţiile art. 258 lit. q), sunt:     
- tranzacţii privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive prin care o societate 
de asigurare/reasigurare, cu o situaţie financiară bună sau foarte bună, 
achiziţionează, în tot sau în parte, activele societăţii de asigurare/reasigurare 
debitoare şi îşi asumă, parţial sau total, pasivele acesteia; 
 - vânzarea de bunuri, precum: clădiri, terenuri, aparatură, valori mobiliare; 
 - orice alte tehnici de valorificare a activelor societăţii de asigurare/reasigurare 
debitoare, cum ar fi cesiunile de creanţă sau novaţiile realizate în interesul procedurii 
falimentului la o valoare negociată; 

Din prevederile art. 258 lit. q) rezultă că nu doar vânzarea efectivă, ci chiar 
Raportul privind lichidarea bunurilor şi valorificarea drepturilor din patrimoniul 
societăţii de asigurare/reasigurare debitoare va trebui comunicat în prealabil către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, care va trebui să avizeze propunerea 
lichidatorului.  
Se observă faptul că formularea este diferită faţă de cea regăsită la art. 226 alin. (4), 
care reglementează consultarea BNR pentru tranzacţii privind dobândirea de active 
şi asumare de pasive. Astfel, în timp ce BNR, în cazul lichidării prin tranzacţii privind 
dobândirea de active şi asumare de pasive ale instituţiilor de credit falite poate 
trimite un punct de vedere şi doar în cazul în care consideră necesar, punct de vedere 
care se aduce la cunoştinţa creditorilor, în cazul lichidării patrimoniului societăţilor 
de asigurare/reasigurare potrivit art. 258 lit. q) pct. 1, legiuitorul impune cerinţa 
unui aviz prealabil, ceea ce reprezintă mai mult decât un simplu punct de vedere.  

Mai mult, cerinţa avizului prealabil este menţionată în ultimul caz nu doar cu 
privire la raport, ci, mai mult, cu privire la lichidarea activelor în general, în orice 
modalitate, în timp ce în cel dintâi caz cerinţa punctului de vedere al BNR intervine 
doar pentru cazul particular al tranzacţiilor privind cumpărarea de active şi 
asumarea de pasive şi doar cu privire la raportul prin care se propune creditorilor 
lichidarea în această modalitate. În ceea ce priveşte scopul reglementării, 
considerăm că acesta este similar în cadrul celor două reglementări speciale, 
respectiv al îndrumării lichidatorului în cadrul procedurilor de acest gen care prevăd 
tranzacţii complexe ce presupun şi dobândirea de pasive de către alţi participanţi la 
piaţă aflaţi sub supravegherea prudenţială a respectivelor autorităţi.   

Din acest punct de vedere, caracterul avizului, consultativ sau obligatoriu, al 
poziţiei ASF ar trebui să fie similar cu cel al poziţiei BNR. Dată fiind însă diferenţa de 
manieră a reglementării considerăm că este recomandat ca lichidatorul să ţină 
seama de avizul ASF şi să adapteze raportul la avizul acestei autorităţi, cu atât mai 
mult în cazul în care raportul propune tranzacţii complexe privind cumpărarea de 
active şi asumarea de pasive, aceasta având în vedere şi prevederea art. 265 din lege, 
potrivit căruia însăşi tranzacţia de cumpărare de active şi asumare de active va 
trebui avizată de ASF cu consecinţa că lichidarea se va face în altă manieră în cazul 
respingerii de către ASF a ofertei sau a ofertelor. 

Evident, creditorii, ASF, Fondul de garantate sau alte persoane interesate vor 
putea formula contestaţie pentru motive de legalitate împotriva respectivului raport. 
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În cazul lichidării prin metoda negocierii privind tranzacţia de cumpărare de 
active şi asumare de pasive, reglementarea instituie o procedură specială, similară 
întrucâtva celei reglementate în cazul falimentului instituţiilor de credit. Se prevede 
aşadar organizarea de către Lichidatorul judiciar a unei şedinţe de informare cu 
toate societăţile de asigurare/reasigurare considerate (spunem noi eligibile) de 
Autoritatea de Supraveghere Financiar, şedinţă cu rolul de a testa interesul 
societăţilor de asigurare eligibile şi de a facilita participarea la procedura de 
lichidare prin cumpărare de active şi asumare de pasive prin oferirea informaţiilor 
relevante cu privire la modalitatea în care se va desfăşura procedura de negociere.  

Acordul prealabil de confidenţialitate, prin care participantul se angajează, în 
condiţiile legii, să păstreze secretul profesional cu privire la informaţiile referitoare 
la societatea de asigurare/reasigurare debitoare care face obiectul negocierii este o 
condiţie impusă în mod firesc participanţilor, pentru protejarea tuturor informaţiilor 
de exploatarea lor nelegală. 
 

Art. 264 
(1)Lichidatorul judiciar redactează şi transmite societăţilor de asigurare/reasigurare 
interesate în efectuarea unei tranzacţii potrivit prevederilor art. 263 alin. (2), 
participante la şedinţa de informare, o cerere de ofertă privind cumpărarea de active şi 
asumarea de pasive; transmiterea cererii de ofertă se face în regim de confidenţialitate. 

(2)În funcţie de interesul manifestat de societăţile de asigurare/reasigurare 
participante la şedinţa de informare, cererea de ofertă va cuprinde, în principal, 
următoarele elemente: 
a)categoriile de active şi pasive ce urmează a face obiectul tranzacţiei, precum şi volumul 
acestora, încadrate în funcţie de gradul de lichiditate şi exigibilitate; 
b)valoarea de lichidare pentru fiecare categorie de active; 
c)termenul de înaintare către lichidatorul judiciar a ofertelor societăţilor de 
asigurare/reasigurare respective privind tranzacţiile propuse de cumpărare de active şi 
de asumare de pasive; 
d)elementele cuprinse în registrul special al activelor admise să acopere rezervele 
tehnice, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(3)Ofertele societăţilor de asigurare/reasigurare se transmit lichidatorului judiciar, în 
plic închis, în termen de cel mult 10 zile de la data primirii cererii de ofertă a acestuia; 
lichidatorul judiciar va analiza ofertele în cel mai scurt timp şi va alege oferta 
societăţii/societăţilor de asigurare/reasigurare cu care urmează să încheie tranzacţia, cu 
respectarea principiului costului minim presupus. 
 
Comentariu 
 

Procedura de selectare a ofertelor, inclusiv prevederile privind şedinţa de 
informare sunt similare cu cele privind falimentul instituţiilor de credit. Lichidatorul 
trebuie să asigure un regim de confidenţialitate cu privire la formularea şi 
transmiterea cererii de ofertă.  

Conţinutul cererii de ofertă va fi similar cu cel reglementat în cazul unor astfel 
de operaţiuni încheiate în privinţa instituţiilor de credit, cu adăugarea elementelor 
înregistrate în anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000. Alegerea ofertei va avea ca şi 
principiu obligatoriu costul minim presupus.  Lichidatorul va alege ofertantul cu care 
se va încheia tranzacţia şi acesta va şi încheia contractul aferent, însă doar cu 
respectarea condiţiilor prevăzute de art. 265 din lege. 
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De asemenea, conform doctrinei274, „În continuarea procedurii, lichidatorul 
[...] va avea în vedere aprobarea A.S.F., cu privire la instituţiile eligibile, urmând ca, 
totodată, să respecte şi prevederile Legii nr. 21/1996 raportat la notificarea 
Consiliului Concurenţei.” 
 

Art. 265 
În situaţia în care nu se primesc oferte în termenul prevăzut la art. 264 alin. (3) sau 
ofertele primite nu sunt corespunzătoare cerinţelor de fezabilitate ale unei astfel de 
tranzacţii ori această tranzacţie nu este avizată de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, după caz, lichidarea bunurilor şi a drepturilor din patrimoniul societăţii 
debitoare urmează a se efectua prin alte modalităţi prevăzute de prezentul titlu. 
 
Comentariu 
 

Tranzacţiile privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive, date fiind 
specificul şi impactul pe care îl pot avea în piaţa asigurărilor, presupun, astfel cum 
este firesc, reguli mai severe faţă de modalităţile de lichidare convenţionale.  

În acest caz, avizul ASF este necesar pentru aprobarea societăţii care va 
dobândi drepturi şi obligaţii ale debitoarei şi care va trebui să fie capabilă, din punct 
de vedere financiar şi al solvabilităţii, să achiziţioneze activele şi pasivele debitoarei.  

Avizul este necesar şi din punct de vedere obiectiv, cu privire la conţinutul 
tranzacţiei în sine, pentru că ASF poate analiza, prin prisma mijloacelor specifice 
autorităţii de supraveghere, impactul pe care tranzacţia îl poate avea, mai ales cu 
privire la societatea achizitoare.  

Considerăm că avizul este conform şi că încheierea unui asemenea act de către 
lichidator fără solicitarea unui asemenea aviz pentru acest tip de tranzacţii sau în 
condiţiile unui aviz negativ conduce la nulitatea operaţiunii.  
 
 
 

Art. 266 
(1)La data publicării deciziei prin care Autoritatea de Supraveghere Financiară constată 
existenţa indiciilor stării de insolvenţă a societăţii de asigurare/reasigurare şi 
imposibilitatea redresării se naşte dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata 
sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. 
(2)De la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, 
în condiţiile prezentului titlu, Fondul de garantare este în drept să efectueze plăţi din 
disponibilităţile acestui fond, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de 
asigurări, potrivit legii. 
(3)Este interzis creditorilor de asigurări ale căror creanţe de asigurări au fost plătite de 
la Fondul de garantare să mai înregistreze cereri şi/sau să mai solicite valorificarea 
creanţelor şi/sau plata sumelor pretinse, în cadrul procedurii falimentului societăţii de 
asigurare/reasigurare debitoare. Fondul de garantare este îndreptăţit să solicite 
autorităţilor competente stabilirea răspunderii pretinşilor creditori şi să îi oblige pe 
aceştia la restituirea sumelor încasate în mod necuvenit. 
 
Comentariu 
 

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la 
Fondul de Garantare se naşte la data publicării deciziei prin care Autoritatea de 
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Supraveghere Financiară constată existenţa indiciilor stării de insolvenţă a societăţii 
de asigurare/reasigurare şi imposibilitatea redresării.   

Fondul va plăti sumele datorate acestor creditori, la data rămânerii definitive 
a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. Formularea „este în drept să 
efectueze plăţi” nu exprimă un caracter facultativ al plăţii creditorilor de asigurări, 
ci faptul că din acel moment îi este permis fondului să facă asemenea plăţi. După 
efectuarea plăţii, în mod evident creanţa respectivilor creditori este stinsă, iar legea 
instituie o subrogaţie legală în drepturile respectivilor creditori pentru Fondul de 
garantare. Din acest considerent, orice cerere de admitere a creanţei, act de 
procedură sau încasare din cadrul procedurii efectuată de astfel de creditori este nulă 
dacă este efectuată după data încasării respectivelor sume din partea fondului.  

Orice plată efectuată în astfel de condiţii este considerată plată nedatorată, iar 
Fondul de garantare va putea chema în judecată astfel de persoane în vederea 
restituirii sumelor de bani astfel încasate şi va putea formula plângeri penale dacă 
sunt întrunite elementele constitutive ale unor infracţiuni, în vederea recuperării 
unor astfel de sume. Astfel de situaţii vor putea interveni până la momentul la care 
Fondul de garantare a făcut opozabilă subrogarea în drepturile acestor creditori în 
cadrul procedurii. 

De asemenea, potrivit literaturii de specialitate275, „Creditorii de asigurări ale 
căror creanțe au fost plătite de Fondul de garantare nu mai pot înregistra cereri 
și/sau solicita valorificarea creanțelor în cadrul procedurii falimentului, pentru ca 
astfel aceștia ar realiza o dublă acoperire a creanțelor. Se înțelege că interdicția 
operează doar asupra creanțelor plătite de Fondul de garantare, pentru ca dacă, prin 
ipoteză, creditorul are mai multe creanțe de asigurare, spre exemplu, este o societate 
sau altă entitate care are asigurat un parc auto și pe parcursul procedurii survin 
daune cu privire la mai multe autovehicule, se înțelege că acestea vor fi creanțe 
distincte corespunzătoare fiecărei daune. Și astfel, unele dintre aceste creanțe 
(daune) vor fi acoperite de Fondul de garantare și altele să fie înregistrate în tabelul 
de creanțe în procedura falimentului.” 
 
 
 

Art. 267 
(1)Creanţele de asigurări se bucură de prioritate absolută faţă de orice alte creanţe, în 
ceea ce priveşte activele admise să reprezinte rezervele tehnice ale societăţii de 
asigurare/reasigurare aflate în procedură de faliment. Aceste creanţe se plătesc în lei, 
imediat după plata creanţelor prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 2. 
(2)Creanţele Fondului de garantare sunt creanţe de asigurări, în sensul prezentului 
titlu, şi se achită în ordinea de preferinţă prevăzută la alin. (1), beneficiind de toate 
drepturile şi/sau cauzele de preferinţă legale ale acestora, ca urmare a subrogării în 
drepturile creditorilor de asigurări ale căror sume cuvenite au fost achitate din 
disponibilităţile Fondului de garantare. 
 
Comentariu 
 

Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor reglementează la art. 21 rezervele tehnice pe care orice societate de 
asigurări generale funcţională trebuie să le constituie în vederea acoperirii riscurilor 
aferente unei asemenea activităţi, respectiv: rezerva de prime, rezerva de daune, 
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rezerva de daune neavizate, rezerva de catastrofă, rezerva pentru riscuri neexpirate, 
rezerva de egalizare.  

Conform Anexei nr. 2 la respectivul act normativ, societăţile de 
asigurare/reasigurare sunt obligate să ţină şi să completeze un Registru special al 
activelor admise să acopere rezervele tehnice. Creanţele specifice asigurărilor au un 
tratament diferenţiat faţă de celelalte tipuri de creanţe, în primul rând dat fiind 
specificul acestora.  

Este firesc ca legiuitorul să se preocupe de acordarea unei protecţii pentru 
respectivii creditori care au fost diligenţi şi şi-au acoperit riscuri încrezându-se în 
posibilitatea acoperirii lor prin încheierea contractelor de asigurare.  

În al doilea rând, o asemenea protecţie este acordată şi Fondului de garantare, 
care se subrogă integral în toate drepturile şi/sau cauzele de preferinţă legale ale 
acestor creditori, ca urmare a subrogării în drepturile creditorilor de asigurări ale 
căror sume cuvenite au fost achitate din disponibilităţile sale.  

Cauza legală de preferinţă poziţionează creditorii din asigurare, sau Fondul 
de garantare după momentul subrogării prin plată, în poziţia prevăzută de art. 159 
alin. (1) pct. 2 din lege pentru sumele obţinute din valorificarea activelor admise să 
reprezinte rezervele tehnice ale societăţii de asigurare/reasigurare, respectiv o 
poziţie subsecventă creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă născute în 
timpul procedurii de insolvenţă. 
 

SECŢIUNEA 2: Răspunderea organelor de conducere ale societăţii de 
asigurare/reasigurare 

 
Art. 268 

Judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul societăţii de 
asigurare/reasigurare ajunse în stare de insolvenţă să fie suportată de către membrii 
organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii de 
asigurare/reasigurare debitoare, precum şi orice altă persoană care a contribuit la 
ajungerea în stare de insolvenţă a asigurătorului/reasigurătorului, prin una dintre 
următoarele fapte: 
a)au făcut activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii în interes personal, sub 
acoperirea societăţii de asigurare/reasigurare; 
b)au dispus în interes personal continuarea unei activităţi care conducea în mod vădit 
societatea de asigurare/reasigurare la încetarea de plăţi; 
c)au folosit activele şi/sau creditele societăţii de asigurare/reasigurare în interes 
propriu şi al altor persoane; 
d)au ţinut o contabilitate fictivă, au facilitat dispariţia unor documente contabile sau nu 
au ţinut contabilitatea potrivit legii; 
e)au deturnat ori au ascuns o parte din activul societăţii de asigurare/reasigurare sau 
au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; 
f)au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura societăţii de asigurare/reasigurare 
fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi; 
g)în cele 30 de zile premergătoare intervenirii stării de insolvenţă, au plătit sau au 
dispus să se plătească, cu preferinţă, unui creditor, în dauna celorlalţi creditori de 
asigurări; 
h)au întocmit situaţii financiare anuale, alte situaţii contabile ori raportări, cu 
nerespectarea prevederilor legale; 
i)nu au îndeplinit sau au îndeplinit în mod necorespunzător măsurile administrative de 
redresare financiară aplicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară ori, după caz, 
au dat dispoziţii fără avizul sau aprobarea acestei autorităţi, conducând astfel la starea 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM


329 
 

de insolvenţă şi la declanşarea procedurii de faliment împotriva societăţii de 
asigurare/reasigurare; 
j)în cadrul acţiunilor interne de verificare, nu au identificat şi/sau nu au sesizat, din 
culpa acestora, faptele care au condus la fraude şi/sau la o gestiune defectuoasă a 
patrimoniului societăţii de asigurare/reasigurare. 
 
Comentariu 
 

Din modalitatea în care este redactată prevederea specială rezultă că faptele 
sunt enumerate limitativ, dispoziţia fiind derogatorie276 . În acest caz nu sunt  
aplicabile în completare prevederile art. 169 alin. (1) din lege, spre deoasebire de 
situaţia falimentului instituţiilor de credit pentru care art. 235 din lege prevăd 
aplicabilitatea dispoziţiilor generale ale art. 169 alin. (1) din lege.  

Din punctul de vedere al faptelor pentru care persoanele vinovate urmează să 
răspundă, prevederile art. 268 lit. a) – g) sunt similare cu cele ale reglementării de 
drept comun, fiind adăugate faptele de la lit. h) – j), care sunt specifice activităţii de 
asigurare şi sunt de natură să contribuie, prin consecinţele lor, la starea de insolvenţă 
a unei societăţi de asigurare/reasigurare.  

Caracterul limitativ al enumerării face ca în cazul falimentului unei asemenea 
societăţi să nu poată interveni răspunderea generală existentă în cadrul prevederilor 
art. 169 alin. (1) lit. h) din lege: orice altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit 
la starea de insolvenţă a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului 
titlu.  

Persoanele împotriva cărora o astfel de acţiune poate fi formulate sunt 
membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii de 
asigurare/reasigurare debitoare, precum şi orice altă persoană care a contribuit la 
ajungerea în stare de insolvenţă a asigurătorului/reasigurătorului. În cadrul acestei 
enumărări intră şi cenzorii, auditorii financiari şi personalul de execuţie sau cu 
atribuţii de control din cadrul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare care au 
contribuit la ajungerea asigurătorului/reasigurătorului în insolvenţă, prin 
raportare şi la art. 257 lit. f) din lege, care enumeră atribuţile judecătorului sindic în 
cadrul unei asemenea proceduri. 

Ca şi în cazul faptelor pevăzute de art. 169 alin. (1) din lege, pentru atragerea 
răspunderii este necesar să se demonstreze că respectivele fapte chiar au contribuit 
la starea de insolvenţă a instituţiei de credit debitoare şi că există astfel o legătură de 
cauzalitate între fapta descrisă de textul de lege şi prejudiciu.  

Prevederile generale privind regulile aplicării unei asemenea răspunderi, 
inclusiv cele privind prescripţia, sunt incidente şi în cazul falimentului societăţilor de 
asigurare/reasigurare, respectivele dispoziţii generale fiind aplicabile în completare. 
 Astfel cum a fost statuat doctrinar277, „Textul art. 269 are corespondent în 
conţinutul art. 171 din cod şi are ca obiect regimul juridic al sumelor obţinute de la 
persoanele care au cauzat starea de insolvenţă a societăţii de asigurare/reasigurare. 
O constatare care se impune este aceea că, spre deosebire de dreptul comun al 
răspunderii în procedura insolvenţei, reglementat de art. 169 şi urm. din cod, se 
prevede că persoanele chemate să răspundă vor suporta doar o parte din pasivul 
societăţii debitoare, iar nu în întregime, ca în cazul celorlalţi debitori din dreptul 
comun. Credem că este o scăpare a legiuitorului, deoarece răspunderea trebuie să fie 

                                                           
276 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 356. 

277 Radu Bufan, Andreea Deli-Diaconescu, Florin Moţiu , op.cit., pag. 920. 
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integrală, raportată desigur la contribuţia fiecărui participant, iar nu limitată la o 
parte din patrimoniul asigurătorului insolvent.” 
 

Art. 269 
Sumele obţinute potrivit dispoziţiilor art. 268 intră în patrimoniul societăţii de 
asigurare/reasigurare debitoare şi sunt destinate plăţii datoriilor acesteia, potrivit legii. 
 
Comentariu 
 

Distribuirea sumelor provenite din exercitarea acţiunilor în atragerea 
răspunderii persoanelor vinovate de starea de insolvenţă, precum şi cea a sumelor 
obţinute din valorificarea activelor debitoarei se va face potrivit prevederilor de 
drept comun în materie, cu aplicarea priorităţilor stabilite de art. 159 sau art. 161 din 
lege, cu nuanţarea că, referitor la creditorii de asigurări, distribuirea sumelor 
obţinute din valorificarea activelor admise să acopere rezervele tehnice se face după 
ordinea de prioritate prevăzută de art. 159 alin. (1) pct.2 din lege. 
 

Art. 270 
(1)În vederea pronunţării hotărârii de obligare a persoanelor prevăzute la art. 268 la 
plata parţială a pasivului societăţii de asigurare/reasigurare în insolvenţă, judecătorul-
sindic poate fi sesizat de către lichidatorul judiciar, de oricare dintre creditorii de 
asigurări, de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi de preşedintele 
comitetului creditorilor, în condiţiile art. 169 alin. (2). Pe baza actelor din dosarul cauzei, 
judecătorul-sindic poate încuviinţa instituirea unor măsuri asigurătorii. 
(2)Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art. 268 se efectuează potrivit 
dispoziţiilor Codului de procedură civilă, cu excepţia cazurilor când prin lege se dispune 
altfel. 
 
Comentariu 
 

Legitimare pentru formularea unei asemenea acţiuni o va avea lichidatorul 
judiciar, iar în cazul în care acesta nu va formula asemenea acţiuni legitimare 
procesuală activă vor dobândi atât preşedintele comitetului creditorilor, cât şi 
oricare dintre creditorii de asigurare. Aşadar, creditorii obişnuiţi nu vor avea 
legitimare procesuală activă pentru formularea unei asemenea acţiuni, putând totuşi 
să formuleze o cerere de intervenţie în cadrul acţiunii formulate de persoanele 
abilitate de lege. În plus, legea conferă legitimare procesuală activă şi ASF, în calitate 
de autoritate de supraveghere care ar putea deţine informaţii relevante în acest sens. 

De asemenea, „La fel ca și în dreptul comun al răspunderii, deși legea nu 
prevede, persoanele chemate să răspundă vor putea solicita și administra, în apărare, 
orice mijloc de probă consacrat de Codul de procedură civilă. De altfel, textul face 
trimitere la Codul de procedură civilă în privința instituirii măsurilor asigurătorii. 
Executarea silită se va realiza tot după regulile consacrate de Codul de procedură 
civilă aplicabile în materie.”278 
 

SECŢIUNEA 3: Închiderea procedurii 
 

Art. 271 

                                                           
278 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, op.cit., pag. 648. 
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(1)În condiţiile prezentului capitol, procedura falimentului se închide de judecătorul-
sindic, prin hotărâre, la solicitarea lichidatorului judiciar, în situaţia în care se constată, 
după caz, una dintre următoarele împrejurări: 
a)s-a aprobat raportul final; 
b)toate fondurile şi/sau bunurile din averea societăţii de asigurare/reasigurare 
debitoare au fost distribuite; 
c)creanţele creditorilor de asigurări au fost plătite în baza unui acord ori a unei alte 
măsuri asemănătoare; 
d)toate sumele cuvenite Fondului de garantare au fost recuperate de către acesta. 
(2)Hotărârea de închidere a procedurii se notifică de către judecătorul-sindic tuturor 
părţilor implicate, în condiţiile prezentului titlu. Sumele rămase după satisfacerea 
drepturilor tuturor persoanelor îndreptăţite, potrivit prezentei legi, se virează la Fondul 
de garantare, în vederea administrării şi gestionării lor potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 
 
Comentariu 
 

Preevederile art. 271 trebuie interpretate în sensul îndeplinirii cumulative şi nu 
alternative a condiţiilor precizate de  alin. (1) lit. a) – d), procedura neatingându-şi 
scopul dacă ar putea fi închisă pentru oricare situaţie enumerată. 
 

Art. 272 
În orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic poate pronunţa o hotărâre de închidere 
a procedurii dacă se constată că nu există active în patrimoniul societăţii de 
asigurare/reasigurare debitoare ori că acestea sunt insuficiente pentru acoperirea 
cheltuielilor administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele necesare. 
 
Comentariu 
 

Textul legal constituie o aplicare a principiului enunţat la art. 174 din lege, care 
asigură celeritatea şi pârghia necesară deblocării unei proceduri lipsite de resurse şi 
de sprijinul creditorilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

TITLUL III: Insolvenţa transfrontalieră 
 
 

Dispozițiile Capitolului I și II din cadrul Titlului III al Codului insolvenței 
(”Insolvența transfrontelieră”) transpun, cu anumite completări sau modificări, 
prevederile corelative ale Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor 
de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei. La rândul său, această 
reglementare a avut drept sursă principală de inspirație Legea Model adoptată de 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM


332 
 

Comisia Națiunilor Unite pentru Dreptul Comerțului Internațional (UNCITRAL) în 
materia insolvenței transfrontaliere în anul 1997279. 

La nivelul anului 2013, Comisia a aprobat o serie de revizuiri în privința Legii 
Model în materia insolvenței transfrontaliere, reflectate în actul intitulat ”The 
UNCITRAL Model Law on Cross – Border Insolvency: the Judicial Perspective”, 
conținând inclusiv o jurisprudență relevantă, de natură a exemplifica în mod relevant 
multe dintre textele analizate280. 

Cu titlu preliminar, trebuie avut în vedere faptul că, potrivit dispozițiilor art. 
342 alin. (2) din Legea 85/2014, dispozițiile privind insolvența transfrontalieră din 
cadrul acestor capitole nu sunt aplicabile raporturilor de drept internațional privat 
din domeniul insolvenței care cad sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1346/2000. 
Având în vedere că Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 a fost supus unei proceduri de 
modificare și completare, finalizată prin adoptarea Regulamentului (UE) 2015/848 al 
Parlamentului și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență 
(reformat), referințele se vor face în continuare, atât la Regulamentul (CE) nr. 
1346/2000 – care se va aplica în continuare pentru procedurile de insolvență deschise 
înainte de 26 iunie 2017, cât și la Regulamentul astfel reformat281, pentru că acesta se 
va aplica procedurilor care vor fi deschise după data de 26 iunie 2017. 

În doctrină282 s-a stabilit că ”întră în domeniul prezentului capitol procedurile 
de insolvență cu element de extraneitate non-UE, precum și procedurile de insolvență 
referitoare la societățile de asigurare, instituțiile de credit, societățile de investiții care 
furnizează servicii ce implică deținerea de fonduri sau valori mobiliare ale terților și 
la organismele de plasament colectiv cu element de extraneitate UE [excluse de la 
aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000 prin art. 2] și non-UE.”  

În cadrul analizei prevederilor acestui capitol vor fi avute în vedere definițiile 
preluate în Legea 85/2014 din art. 3 al Legii nr. 637/2002, și anume: ”procedura 
străină”, ”procedura străină principal”, ”procedura străină secundară”, ”centrul 
principalelor interese ale debitorului”, ”reprezentant strain”, ”creditor strain”, 
”reprezentant român”, ”instanţa străină”, ”sediul principal”, ”sediul profesional”, 
”statul în care se găsește un bun”. Aceste definiții joacă rolul unor determinări de 
natură conceptuală, având rolul de a configura componetele raportului juridic cu 
element de extraneitate în materia insolvenței. 

În cadrul definiției ”sediului profesional”, comparativ cu definiția corelativă din 
art. 3 lit. o) din Legea nr. 637/2002, a fost adăugat elementul obiectiv al percepției 
terților: ”sediul profesional este locul în care funcționează, într-un mod verificabil de 
către terți, conducerea activității economice ori a exercitării profesiei independente a 
persoanei fizice”. Această completare a avut în vedere preluarea jurisprudenţei 
relevante la nivel internaţional, în privinţa evoluţiei statuărilor în cea ce priveşte 

                                                           
279 A se vedea în acest sens Expunerea de motive a Legii nr. 637/2002, care justifică adoptarea acestui 
act normativ din perspectiva ”realizării unei armonizări legislative cu cadrul normativ al Uniunii 
Europene, precum și pentru a crea instrumente eficiente de cooperare în această materie cu state din 
afara Uniunii Europene”. 

280 A se vedea în acest sens: 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/2011Judicial_Perspective.html. 

281 Considerentul (1) al Regulamentului (UE) 2015/848 menționează că Regulamentul (CE) nr. 
1346/2000 a fost deja modificat de mai multe ori și urmează să se efectueze noi modificări, ca atare 
acesta urmează să fie reformat în interesul clarității. 

282 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 361 
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localizarea COMI (”Center of Main Interests”), în special cauza Eurofood283 (C – 
341/04, hotărârea Curții din data de 02.05.2006) şi, mai recent, Interedil284 (C-
396/09, hotărârea Curții din 20.10.2011). 

Aceeași completare a fost operată și în privința definiției ”sediului principal”: 
”locul în care se află, într-un mod verificabil de către terţi , centrul principal de 
conducere, supraveghere şi gestiune a activităţii statutare a persoanei juridice, chiar 
dacă hotărârile organului de conducere respectiv sunt adoptate potrivit directivelor 
transmise de membri, acţionari sau asociaţi din alte state”. 

 
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

Art. 273 
(1)Prezentul titlu cuprinde: 

a)norme pentru determinarea legii aplicabile unui raport de drept internaţional privat 
în materia insolvenţei; 
b)norme de procedură în litigii privind raporturile de drept internaţional privat în 
materia insolvenţei; 
c)norme privind condiţiile în care autorităţile române competente solicită şi, respectiv, 
acordă asistenţă cu privire la procedurile de insolvenţă deschise pe teritoriul României 
sau al unui stat străin. 
(2)În sensul prezentului titlu, raporturile de drept internaţional privat în materia 
insolvenţei reprezintă acele raporturi de drept privat cu element de extraneitate, care 
sunt supuse soluţionării ca urmare a deschiderii unei proceduri de insolvenţă şi în 
condiţiile stabilite de aceasta. 
 
Comentariu 
 

                                                           
283 Cazul Eurofood este considerat a fi un principiu director în stabilirea COMI, principalele statuări ale 
Curții Europene de Justiție în acest caz fiind următoarele: ”COMI trebuie identificat conform unor 
criterii obiective şi verificabile ca atare de terţe persoane. Aceste criterii sunt necesare pentru a asigura 
un grad suficient de predictibilitate în ceea ce priveşte jurisdicţia de deschidere a procedurii principale. 
Prezumţia stabilită de Art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) 1346/2000 poate fi răsturnată doar dacă 
realitatea existentă este diferită de cea instituită prin prezumţie (cazul, de exemplu, al societăţilor tip 
“cutie-poştală”, care nu desfăşoară în fapt activităţi pe teritoriul statului unde sunt înregistrate). 
Răsturnarea prezumţiei poate fi realizată în cazul în care societatea respectivă nu desfăşoară nicio 
activitate pe teritoriul statului membru unde are înregistrat sediul. Dacă societatea defăşoară efectiv 
activitate pe teritoriul statului membru unde are înregistrat sediul, simplul fapt al controlului economic 
exercitat sau exercitabil de către societatea mamă nu este suficient pentru a răsturna prezumţia.” 

284 Principalele statuări ale Curții în cazul Interedil sunt următoarele: ”Centrul intereselor principale ale 
unei societăți debitoare trebuie determinat acordând prioritate locului administrației centrale a acestei 
societăți, astfel cum acesta poate fi stabilit prin elemente obiective și verificabile de către terți. În ipoteza 
în care organele de conducere și de control ale unei societăți se află la locul sediului social, iar deciziile 
de administrare a acestei societăți sunt luate în acest loc, de o manieră verificabilă de către terți, 
prezumția prevăzută de această dispoziție nu poate fi răsturnată. În ipoteza în care locul administrației 
centrale a unei societăți nu se află la sediul social al acesteia, existența unor active sociale, precum 
contracte de exploatare financiară într‑un alt stat membru decât cel în care se află sediul social al acestei 
societăți, nu poate reprezenta un element suficient pentru a răsturna această prezumție decât cu condiția 
ca o apreciere globală a tuturor elementelor relevante să permită stabilirea faptului că centrul efectiv de 
conducere și de control al societății menționate, precum și conducerea intereselor societății se situează, 
de o manieră verificabilă de către terți, în acest alt stat membru.” În integrarea statuărilor Curții, 
Considerentul (30) din Regulamentul (UE) 2015/848 stabilește că: ”În cazul unei societăți comerciale, 
ar trebui să existe posibilitatea de a răsturna această prezumție în cazul în care administrația centrală a 
societății este situată în alt stat membru decât cel în care se află sediul social și în cazul în care o evaluare 
cuprinzătoare a tuturor factorilor relevanți stabilește, într-un mod verificabil de către terți, că centru 
real de conducere și de supraveghere al societății și centrul de gestionare a intereselor sale se află în acel 
stat membru.” 
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Dispozițiile legale analizate determină domeniul de aplicare al insolvenței 
transfrontaliere reglementate de acest titlu al Codului, și anume: (i) legea de drept 
substanțial aplicabilă raportului de drept internațional privat în materia insolvenței; 
(ii) legea de drept procesual aplicabilă unui litigiu născut dintr-un astfel de raport, 
precum și (iii) regimul juridic al asistenței pe care autoritățile române sunt 
îndreptățite să o solicite sau, respectiv, să o acorde, pentru procedurile de insolvență 
naționale sau, respectiv, pentru cele deschise pe teritoriul unui stat străin. 

În doctrină285 s-a stabilit că ”În sensul Titlului de față, raporturile de drept 
internațional privat în materia insolvenței reprezintă acele raporturi de drept privat 
cu element de extraneitate care sunt supuse soluționării ca urmare a deschiderii unei 
proceduri de insolvență și în condițiile stabilite de aceasta.” 

Jurisprudență 

În raport de norma comunitară prevăzută la art. 3 alin. (4) din Regulamentul 
1346/2000, insolvența sucursalei putea fi solicitată ca procedură secundară numai 
după deschiderea procedurii împotriva societății mamă. Potrivit art. 43 din Legea nr. 
31/1990, art. 41 C.pr.civ precum și art. 1 din Legea nr. 85/2006, fiind lipsită de 
personalitate juridică și de capacitate de exercițiu, nefăcând parte nici din categoria 
debitorilor prevăzuți de lege, sucursala nu poate fi supusă provcedurii de insolvență. 
În aceste condiții, sucursala unei societăți care nu are sediul în România nu poate 
formula o cerere de deschidere a procedurii de insolvență. (Curtea de Apel 
București, Secția a VI-a Comercială, Decizia comercială nr. 
1082/14.09.2010) 

 

CAPITOLUL II: Raporturile cu statele terţe 
 

Art. 274 
(1)Prezentul capitol se aplică în următoarele situaţii: 

a)în cazul în care este solicitată asistenţă în România de către o instanţă străină sau de 
către un reprezentant străin în legătură cu o procedură străină de insolvenţă; 
b)în cazul în care este solicitată asistenţă într-un stat străin în legătură cu o procedură 
română de insolvenţă; 
c)în cazul desfăşurării concomitente a unei proceduri române de insolvenţă şi a unei 
proceduri străine de insolvenţă referitoare la oricare dintre membrii unui grup de 
societăţi, în înţelesul art. 5 pct. 35; 
d)în cazul în care creditorii sau alte persoane interesate dintr-un stat străin sunt 
interesate să solicite deschiderea în România a unei proceduri prevăzute de prezenta 
lege sau să participe în cadrul unei proceduri deschise. 

(2)Prezentul capitol nu se aplică în cazul unei proceduri de insolvenţă pentru care 
există dispoziţii speciale derogatorii de la norma de drept comun şi care are ca obiect: 
a)bănci, cooperative sau alte instituţii de credit; 
b)societăţi şi agenţi de asigurare/reasigurare; 
c)societăţi de servicii de investiţii financiare, organisme de plasament colectiv în valori 
mobiliare, societăţi de administrare a investiţiilor; 
d)societăţi de bursă, membri ai burselor de mărfuri, case de compensaţie, membri 
compensatori ai burselor de mărfuri, societăţi de brokeraj, traderi. 

                                                           
285 Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca și Vasile Nemes, op. cit.,  p. 652. 
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(3)Prevederile prezentului capitol nu sunt aplicabile nici raporturilor de drept 
internaţional privat în domeniul insolvenţei care cad sub incidenţa Regulamentului 
Consiliului (CE) nr. 1.346/2000. 
 
Comentariu 

Dispozițiile acestui articol stabilesc situațiile în care se aplică normele incidente 
privind recunoașterea procedurilor străine de insolvență și cele privind cooperarea cu 
instanțele străine. 

Un element de noutate față de prevederile echivalente ale Legii nr. 637/2002 îl 
constituie dispozițiile lit. c) care extind sfera de aplicare a acestor situații și la 
reglementările nou introduse în privința grupului de societăți. 

De asemenea, sunt excluse de la aplicabilitatea regimului reglementat de 
capitolul analizat și situațiile în care există dispoziții speciale care stabilesc un cadru 
normativ derogator, cum este situația băncilor, a cooperativelor sau a altor instituţii 
de credit, a societăţilor şi agenţilor de asigurare, a societăţilor de servicii de investiţii 
financiare, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, a societăţilor de 
administrare a investiţiilor, a societăţilor de bursă, a membrilor burselor de mărfuri, 
a caselor de compensaţie, a membrilor compensatori ai burselor de mărfuri, a 
societăţilor de brokeraj, a traderilor. 
 

Art. 275 
În măsura în care există neconcordanţă între dispoziţiile prezentului titlu şi obligaţiile 
României izvorând din tratate, convenţii sau orice altă formă de acord internaţional, bi- 
sau multilateral, la care România este parte, prevederile tratatului, ale convenţiei sau ale 
acordului internaţional se vor aplica cu prioritate. 
 
Comentariu 

Dispozițiile acestui articol implementează una dintre regulile fundamentale ale 
dreptului internațional privat, și anume prevalența, în caz de neconcordanță, a 
tratatului, convenției sau a formei de acord internațional, bi- sau multilateral, la care 
România este parte, în raport de norma de reglementare. 

În doctrină286 s-a arătat că acest articol este o preluare a dispozițiilor art. 148 
alin. (2) din Constituția României, stabilindu-se totodată regula preemțiunii287 
dispozițiilor cuprinse în tratate, convenții sau orice altă formă de acord internațional, 
bi- sau multilateral, la care România este parte, în același sens cu art. 2.557 alin. (3) 
C.Civ. și art. 1.064 C.pr.civ. 

 
Art. 276 

Atribuţiile stabilite de prezentul capitol din acest titlu referitoare la recunoaşterea 
procedurilor străine şi cooperarea cu instanţele străine sunt de competenţa tribunalului, 
prin judecătorul-sindic, precum şi a reprezentantului român, după cum urmează: 
A.tribunalul în circumscripţia căruia se află sediul debitorului. În sensul prezentei legi, 
se consideră că persoana juridică străină are sediul în România şi în cazul în care are pe 
teritoriul ţării o sucursală, agenţie, reprezentanţă sau orice altă entitate fără 
personalitate juridică. În cazul în care debitorul are mai multe sedii în România, 
competenţa revine oricăruia dintre tribunalele în circumscripţia cărora se află sediile 
respective; 

                                                           
286 Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative, 
p. 364 

287 Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca și Vasile Nemes, op. cit.,  p. 655. 
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B.În cazul în care debitorul nu are niciun sediu în România, competent este: 
a)tribunalul sau oricare dintre tribunalele în circumscripţia cărora se află bunuri 
imobile aparţinând debitorului, atunci când în obiectul cererii se regăsesc bunuri 
imobile în mod exclusiv sau alături de alte bunuri; 
b)tribunalul în circumscripţia căruia se păstrează registrul în care este înscrisă nava sau 
aeronava care face obiectul cererii; 
c)tribunalul în circumscripţia căruia se află sediul societăţii române la care debitorul 
deţine valorile mobiliare care fac obiectul cererii; 
d)Tribunalul Bucureşti, în cazul în care obiectul cererii îl constituie drepturi de 
proprietate intelectuală protejate în România, titluri de stat, bonuri de tezaur, 
obligaţiuni de stat şi municipale aparţinând debitorului; 
e)în cazul în care obiectul cererii îl constituie drepturi de creanţă ale debitorului asupra 
unei persoane sau autorităţi publice, tribunalul în circumscripţia căruia se află 
domiciliul sau reşedinţa, respectiv sediul persoanei sau al autorităţii publice respective. 
 
Comentariu 

Aceste dispoziții stabilesc regulile de competență în privința soluționării 
cererilor de recunoaștere a procedurilor străine și a cooperării cu instanțele străine.  

Astfel, competența în această materie este determinată de următoarele reguli: 
a) sediul debitorului, considerându-se că persoana juridică străină are sediul în 
România și în ipoteza în care deține o sucursală, reprezentanță sau orice altă entitate 
fără personalitate juridică. În cazul existenței mai multor sedii, competența este 
alternativă, în favoarea oricăruia dintre tribunalele în circumscripția cărora se află 
sediile respective;  
b) în ipoteza inexistenței unui sediu pe teritoriul României, competența este 
determinată de localizarea unor imobile, a registrului unde este înscrisă 
nava/aeronava, a sediului societății care deține valori mobiliare. De asemenea, este 
competent Tribunalul București în cazul în care obiectul cererii îl constituie drepturi 
de proprietate intelectuală protejate în România, titluri de stat, bonuri de tezaur, 
obligaţiuni de stat şi municipale aparţinând debitorului. În cazul unor drepturi de 
creanță asupra unei persoane sau autorități publice, competența este determinată de 
sediul acesteia. 
 

Art. 277 
Reprezentantul român este abilitat să acţioneze într-un stat străin, ca reprezentant al 
procedurii deschise în România, în condiţiile stabilite de legea străină aplicabilă. 
 
Comentariu 

Această dispoziție legală stabilește abilitarea reprezentantului român de a 
acționa într-un stat străinCondițiile în care reprezentantul român poate acționa sunt 
cele determinate de legea străină aplicabilă. 

 

 

Art. 278 
(1)Instanţele româneşti vor putea refuza recunoaşterea unei proceduri străine, 

executarea unei hotărâri judecătoreşti străine adoptate în cadrul unei asemenea 
proceduri, a hotărârilor care decurg în mod direct din procedura de insolvenţă şi care 
prezintă o strânsă legătură cu aceasta ori încuviinţarea oricărei altei măsuri prevăzute 
de prezentul capitol, doar în situaţia în care: 
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a)hotărârea este rezultatul unei fraude comise în procedura urmată în străinătate; 
b)hotărârea încalcă dispoziţiile de ordine publică de drept internaţional privat român. 
(2)Constituie un temei de refuz al recunoaşterii, în sensul alin. (1), încălcarea 
dispoziţiilor legale. 
 
Comentariu 

În doctrină288 s-a arătat că ”refuzarea recunoașterii unei proceduri străine, 
executării unei hotărâri judecătorești străine adoptate în cadrul unei asemenea 
proceduri, hotărârilor care decurg în mod direct din procedura de insolvență și care 
prezintă o strânsă legătură cu aceasta ori a încuviințării oricărei măsuri prevăzute de 
prezentul Capitol, pot avea loc doar în caz de fraudă sau de încălcare a ordinii publice 
de drept internațional privat.”  

Regula executării hotărârilor judecătorești străine nu se aplică doar în privința 
hotărârilor pronunțate în cadrul unor proceduri străine de insolvență, ci și al 
hotărârilor care decurg în mod direct şi care prezintă o strânsă legătură cu aceasta. O 
astfel de extindere a regulii are în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene în cauza Deko Marty (C-339/07), care a stabilit faptul că acțiunile născute 
din sau având legături strânse cu procedura de insolvență, se soluționează de către 
instanța care a deschis procedura. De asemenea, a fost statuat în sensul că 
”centralizarea tuturor acţiunilor relaţionate procedurii de insolvenţă în faţa unei Curţi 
a unui stat membru este în concordanţă cu obiectivele îmbunătăţirii şi eficientizării 
procedurilor transfrontaliere”. Preluarea acestei jurisprudențe se regăsește și în 
Considerentul (35) al Regulamentului (UE) 2015/848, care prevede că: ”Printre aceste 
acțiuni ar trebui să se numere acțiunile revocatorii introduse împotriva pârâților din 
alte state membre și acțiunile referitoare la obligațiile ce decurg în cursul procedurii 
de insolvență, precum avansurile de plată pentru cheltuielile de procedură. În schimb, 
acțiunile care vizează îndeplinirea obligațiilor în temeiul unui contract încheiat de 
debitor înaintea deschiderii procedurii nu decurg direct din procedură.” Rațiunea 
aplicării acestui regim juridic se regăsește și în alin. (3) al art. 6 din acest Regulament, 
care prevede că: ”sunt considerate conexe acele acțiuni care sunt atât de strâns legate 
între ele încât este oportună instrumentarea și judecarea lor în același timp pentru a 
se evita riscul pronunțării unor hotărâri ireconciliabile în cazul judecării lor în mod 
separat.” 

În al doilea rând, doctrina dreptului internațional289 privat a definit fraudarea 
legii în sensul următor: ”operațiunea prin intermediul căreia părțile unui raport 
juridic întrebuințează unele mijloace legale pentru a înlătura în acest fel aplicarea 
unor dispoziții care s-ar fi aplicat dacă nu ar fi intervenit fraudarea legii”. 

De asemenea, în ceea ce privește invocarea ordinii publice în dreptul 
internațional privat, s-a stabilit că aceasta ”împiedică aplicarea legii străine, care este 
normal competentă a se aplica potrivit normelor conflictuale”290. În cadrul 
jurisprudenței291 analizate în Legea Model UNCITRAL, în cazul Gold&Honey  este 
descrisă o situație concretă în care instanța din Statele Unite ale Americii a refuzat să 
recunoască o procedura deschisă pe teritoriul statului Israel, după ce o procedură de 
insolvență fusese anterior deschisă în SUA. Pe lângă argumentele care derivă din lipsa 
dovezilor privind caracterul colectiv al procedurii deschise în Israel sau al unei 

                                                           
288 Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca și Vasile Nemes, op. cit.,  p. 658. 

289 Prof. Univ. Dr. Augustin Fuerea, Drept internațional privat; Ed. Universul Juridic, ediția a III-a, 
revăzută și adăugită, 2008, p 62. 

290 Prof. Univ. Dr. Augustin Fuerea, op. cit., p. 58. 

291 A se vedea în acest sens Legea Model UNCITRAL. para (53), p. 19. 
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supervizării a unei instanțe raportat la această procedură, motivația judecătorului din 
SUA s-a bazat pe faptul că o astfel de recunoaștere ”ar permite și legitima o încălcarea 
a principiului automatic stay, precum și a unuia dintre scopurile fundamentale ale 
acestui principiu, și anume împiedicarea unor creditori de a obține avantaje 
nejustificate în raport de alți creditori”. 

Art. 279 
Prevederile prezentului titlu se completează, în măsura compatibilităţii lor, cu 
prevederile cărţii a VII-a a Codului civil privind dispoziţiile de drept internaţional privat. 
 
Comentariu 

Aceste dispoziții conțin o normă de trimitere la Cartea a VII-a a Codului civil, 
privind dispozițiile de drept internațional privat, care au înlocuit în această materie 
prevederile Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept 
internaţional privat (cu excepția Cap. XII - Norme de procedură în materie de drept 
internaţional privat și XIII – Dispoziții finale). 

 
Art. 280 

În interpretarea prezentului titlu se va ţine seama de originea internaţională a normei, 
precum şi de necesitatea promovării uniformităţii în aplicarea sa şi a respectării bunei-
credinţe. 
 
Comentariu 

Acest articol instituie câteva reguli de interpretare, și anume: originea 
internațională a normei, necesitatea uniformității în aplicare și respectarea bunei 
credințe, principii care vin în completarea dispozițiilor prevăzute în Codul Civil, 
Cartea a VII-a - Dispoziții de drept internațional privat. 

Astfel, cu privire la necesitatea uniformității în aplicare, acest principiu trebuie 
privit și din perspectiva  dispozițiilor art. 2.563 C.civ.,  potrivit căruia „Legea străină 
se interpretează şi se aplică potrivit regulilor de interpretare şi aplicare existente în 
sistemul de drept căruia îi aparţine”, precum și a dispozițiilor art. 2.558 alin. (2) C.civ., 
potrivit cărora „În caz de retrimitere, calificarea se face după legea străină care a 
retrimis la legea română.”  

În acest sens, pentru interpretarea unei norme juridice este necesar să fie 
urmărite și regulile generale de interpretare, potrivit cărora normele juridice se 
analizează în contextul sistemului de drept din care fac parte, în măsura în care chiar 
normele de drept internațional privat fac trimitere la această regulă de interpretare. 

Cu privire la necesitatea verificării bunei-credințe, aceasta este prevăzută și de 
dispozițiile care înlătură aplicarea legii străine în următoarele situații: dacă se încalcă 
ordinea publică de drept internaţional privat român sau dacă legea străină respectivă 
a devenit incidentă prin fraudarea legii române; cele care prevăd nerecunoașterea 
drepturilor câștigate într-o țară străină în situația în care sunt contrare ordinii 
publice în dreptul internațional privat român, precum și situațiile de nerecunoaștere 
a hotărârilor judecătorești străine în măsura în care acestea sunt contrare ordinii 
publice de drept internațional privat. 

 
 
 
 

Art. 281 
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Reprezentantul străin are dreptul de a se adresa direct instanţelor româneşti sau 
reprezentantului român. 
 
Comentariu 

Se instituie astfel dreptul reprezentantului străin de acces direct la instanța 
română sau reprezentantul român. Cu alte cuvinte, din sfera drepturilor de acces 
conferite de legea română, acest drept de adresare directă reprezintă un prim atribut 
care conturează regimul juridic al drepturilor recunoscute reprezentantului străin. 

Raportat la prevederile Legii nr. 637/2002 (în prezent abrogată) preluate în 
mare parte în acest capitol, reprezentantul străin a dobândit dreptul de adresare 
directă și față de reprezentantul român, prevedere inspirată din principiul C15 
(„International Considerations”) al Recomandărilor WB. 

Art. 282 
Reprezentantul străin are calitate procesuală activă pentru a introduce o cerere de 
deschidere a procedurii, potrivit prezentei legi, în măsura în care toate celelalte condiţii 
necesare deschiderii unei asemenea proceduri sunt îndeplinite potrivit legii române. 
 
Comentariu 

Aceste dispoziții introduc cel de-al doilea atribut al drepturilor recunoscute 
reprezentantului străin, și anume dreptul la acțiunea introductivă, adică la 
formularea și înregistrarea cererii privind deschiderea unei proceduri de insolvență 
Doctrina292 a stabilit că determinarea expresă a calității procesuale active a 
reprezentatului străin ”este menită să clarifice prevederile art. 65 din Lege referitoare 
la persoanele sau autoritățile care pot introduce o cerere de deschidere a procedurii”. 
Exercitarea acestui drept se face cu respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă 
impuse legea română pentru conformitatea unei astfel de exercitări.  

Art. 283 
Reprezentantul străin are calitate procesuală de a participa în cadrul unei proceduri deja 
deschise împotriva debitorului, potrivit prezentei legi, numai din momentul 
recunoaşterii procedurii străine pe care o reprezintă. 
 
Comentariu 

Cel de-al treilea atribut al dreptului de acces recunoscut reprezentantului străin 
este acela de a participa în cadrul procedurii de insolvență deschise pe teritoriul 
României. Acest drept de participare se naște ulterior și subsecvent recunoașterii 
procedurii străine față de care reprezentantul străin dobândește vocația participării 
în procedura de insolvență română.  

 
Art. 284 

Acţiunea formulată de reprezentantul străin în faţa instanţelor româneşti, potrivit 
prezentului capitol, nu va conduce la extinderea competenţei instanţelor româneşti 
asupra acestui reprezentant, a bunurilor şi a activităţii externe ale debitorului decât 
pentru soluţionarea capetelor acţiunii formulate, fără a viza alte scopuri. 
 
Comentariu 

                                                           
292 Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca și Vasile Nemes, op. cit.,  p. 661. 
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În doctrină293 a fost stabilit că aceste dispoziții legale introduc o limitare a 
efectelor acțiunii formulate de reprezentantul străin în fața instanțelor române. Astfel, 
competența instanței române nu se va extinde la capacitatea, bunurile sau a 
activităților externe ale reprezentantului străin, care rămân a fi guvernate de legea 
străină. 

Art. 285 
(1)Creditorii străini se bucură de aceleaşi drepturi privind deschiderea şi participarea în 
cadrul procedurii deschise, potrivit prezentei legi, ca şi creditorii români. 
(2)Prevederile alin. (1) nu modifică ordinea de plată a creanţelor în procedura prevăzută 
de prezenta lege, în cazul falimentului. În privinţa creanţelor creditorilor străini, acestea 
nu vor fi plasate pe un loc inferior categoriei creanţelor chirografare, cu excepţia acelor 
creanţe care se încadrează în categoria creanţelor subordonate creanţelor chirografare. 
(3)Creanţelor nescadente şi celor sub condiţie li se vor aplica, în mod corespunzător, 
prevederile prezentei legi. 
(4)Creanţelor care beneficiază de o cauză de preferinţă, în tot sau în parte, care nu sunt 
scadente la data înregistrării cererii de admitere a acestora, li se vor aplica în mod 
corespunzător prevederile prezentei legi. 
 
Comentariu 

Alineatul întâi al articolului analizat instituie regula egalității de tratament al 
creditorilor străini în raport de creditorii români. Astfel, creditorii străini beneficiază 
de aceleași drepturi privind deschiderea și participarea la procedura insolvenței, de 
care beneficiază și creditorii români. 

Următoarele alineate reglementează conținutul acestor drepturi, raportat la 
procedura română de insolvență, și anume ordinea de distribuție, regimul juridic al 
termenului (”creanțele nescadente”) și al condiției (”creanțele sub condiție”), ca 
modalități care pot afecta executarea unei obligații, precum și regimul juridic al 
cauzelor de preferință. 

Astfel, egalitatea de tratament în privința recunoașterii drepturilor creditorilor 
străini nu afectează și nu derogă de la ordinea de distribuție prevăzută de legea 
română.  

În doctrină294 s-a arătat că ”drepturile egale asigurate creditorilor străini cu cei 
români nu se referă la ordinea de plată a creanțelor, ci la asigurarea aceluiași 
tratament în cadrul aceleiași clase.” 

Art. 286 
(1)Citarea creditorilor străini cunoscuţi, precum şi comunicarea şi notificarea oricărui 
act de procedură către aceştia se vor realiza în condiţiile prezentei legi. Instanţele vor 
dispune luarea măsurilor corespunzătoare pentru îndeplinirea actelor respective de 
procedură şi faţă de creditorii străini cu adresă necunoscută. 
(2)Îndeplinirea actelor de procedură prevăzute la alin. (1) se va face în mod individual, 
cu excepţia cazului în care instanţa consideră că, potrivit circumstanţelor de fapt, 
folosirea unei alte modalităţi ar fi mai potrivită. Instanţele nu sunt ţinute să apeleze, în 
mod obligatoriu, la comisii rogatorii sau la alte proceduri similare. 
(3)Notificările transmise creditorilor străini prin care se comunică deschiderea 
procedurii vor indica elementele prevăzute de dispoziţiile prezentei legi, inclusiv 
conţinutul minim obligatoriu al cererii de admitere a creanţei asupra averii debitorului. 
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Comentariu 

Aceste dispoziții legale reglementează dreptul la informare al creditorilor 
străini, stabilind regulile de citare și de comunicare ale actelor procedurale față de 
aceștia.  

Regula aplicabilă este aceea a citării și comunicării individuale, exceptând 
situația în care instanța ar considera că, potrivit circumstanțelor de fapt, folosirea 
unei alte modalități ar fi mai potrivită.  

Ultimul alienat reprezintă o justă materializare a principiului egalității de 
tratament, comparativ cu creditorii români. Astfel, conținutul minimal al unei astfel 
de notificări este dat de conținutul pe care trebuie să îl îndeplinească o cerere de 
admitere a creanței, pentru a fi considerată valabilă. 

 
Art. 287 

(1)Reprezentantul străin are calitate procesuală activă pentru a formula în faţa instanţei 
româneşti competente o cerere de recunoaştere a procedurii străine în care acesta a fost 
desemnat. Instanţa astfel sesizată examinează ex officio dacă este competentă, potrivit 
prevederilor art. 276. 

(2)Cererea de recunoaştere va fi însoţită de unul dintre următoarele documente: 
a)o copie certificată a hotărârii de deschidere a procedurii străine şi de desemnare a 
reprezentantului străin; 
b)o adeverinţă emisă de instanţa străină prin care se certifică existenţa unei proceduri 
străine şi desemnarea reprezentantului străin; 
c)în lipsa mijloacelor de probă prevăzute la lit. a) şi b), orice altă dovadă de deschidere 
a procedurii străine şi de desemnare a reprezentantului străin, admisibilă în condiţiile 
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la 
Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, 
adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările 
ulterioare, ori de alte tratate, convenţii sau orice altă formă de acord internaţional, bi- 
sau multilateral, la care România este parte. 
(3)Cererea de recunoaştere va fi însoţită de o declaraţie prin care se vor preciza toate 
procedurile străine cu privire la debitor despre care reprezentantul străin are cunoştinţă. 
(4)Dacă consideră necesar, instanţa va putea solicita traducerea în limba română a 
documentelor furnizate în scopul susţinerii cererii de recunoaştere. 
 
Comentariu 

Prin aceste dispoziții se stabilește calitatea procesuală activă a reprezentantului 
străin în formularea și susținerea unei cereri de recunoaștere a procedurii străine în 
care a fost desemnat.  

Verificarea competenței instanței, din oficiu, în soluționarea unei astfel de cereri 
de recunoaștere, se regăsește ulterior și în unul dintre amendamentele privind COMI 
(”Center of Main Interests”) în Regulamentul (UE) 2015/848, și anume Considerentul 
(27) – ”Înainte de a deschide o procedură de insolvență, instanța competentă ar trebui 
să examineze din oficiu dacă centrul intereselor principale ale debitorului sau sediul 
său sunt efectiv situate în jurisdicția sa.” și art. 4 alin. (1) - ”O instanță sesizată cu o 
cerere de deschidere a unei proceduri de insolvență examinează din oficiu dacă are 
competență în temeiul articolului 3.”  

În continuare sunt prevăzute, alternativ, documentele procedurale necesare 
pentru obținerea unei astfel de recunoașteri a procedurii străine de către instanța 
română: 

- copie certificată a hotărârii de deschidere a procedurii străine şi de desemnare 
a reprezentantului străin;  
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- adeverinţă emisă de instanţa străină, prin care se certifică existenţa unei 
proceduri străine şi desemnarea reprezentantului străin;  

- în lipsa mijloacelor de probă menţionate mai sus, orice altă dovadă de 
deschidere a procedurii străine şi de desemnare a reprezentantului străin, conform 
legii. 

De asemenea, pentru utilitatea și eficiența derulării procedurii în fața instanței 
române, reprezentantul străin trebuie să menționeze toate procedurile străine cu 
privire la debitor, despre care acesta are cunoștință. Rațiunea textului are în vedere 
necesitatea unei coordonări a tuturor datelor și informațiilor disponibile, pentru 
asigurarea coerenței soluțiilor. 

 
Art. 288 

(1)Instanţa va putea considera că procedura străină care face obiectul cererii de 
recunoaştere este o procedură în sensul celei prevăzute la art. 5 pct. 49 şi că 
reprezentantul străin este acea persoană sau autoritate prevăzută la art. 5 pct. 56, dacă 
hotărârea sau adeverinţa prevăzută la art. 287 alin. (2) lit. a) şi b) indică aceasta. 
(2)Instanţa va putea considera că documentele furnizate în scopul sprijinirii cererii de 
recunoaştere sunt veridice, chiar dacă nu sunt legalizate. 
 
Comentariu 

Aceste dispoziții legale stabilesc premisele legale cumulative, necesare pentru ca 
instanța română să admită cererea de recunoaștere, și anume: (i) atestarea faptului 
că procedura străină care se dorește a fi recunoscută este o procedură străină, astfel 
cum aceasta este definită prin dispozițiile art. 5 pct. 49 din Codul insolvenței și (ii) 
atestarea faptului că reprezentantul străin este persoana sau autoritatea definită prin 
dispozițiile art. 5 pct. 56. 

 
Art. 289 
(1)Sub rezerva dispoziţiilor art. 278, procedura străină va fi recunoscută în măsura în 

care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
a)procedura străină reprezintă acea procedură prevăzută la art. 5 pct. 49; 
b)reprezentantul străin care solicită recunoaşterea este acea persoană sau autoritate 
prevăzută la art. 5 pct. 56; 
c)cererea de recunoaştere îndeplineşte condiţiile stabilite la art. 287 alin. (2); 
d)cererea de recunoaştere a fost formulată în faţa instanţei competente prevăzute la art. 
276; 
e)există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi 
statul instanţei care a pronunţat hotărârea. 

(2)Procedura străină va fi recunoscută ca: 
a)procedură străină principală, dacă aceasta se desfăşoară într-un stat străin în care 
debitorul îşi are stabilit centrul principalelor sale interese; 
b)procedură străină secundară, dacă aceasta se desfăşoară într-un stat străin în care 
debitorul îşi are stabilit un sediu, în înţelesul prevăzut de art. 5 pct. 57. 
(3)Cererea de recunoaştere a procedurii străine va fi soluţionată cu precădere şi 
celeritate. Când procedura de citare este legal îndeplinită, judecata poate continua în 
ziua următoare sau la termene scurte, succesive, date în cunoştinţa părţilor. 
(4)Instanţa se pronunţă asupra cererii de recunoaştere, după citarea părţilor, prin 
pronunţarea unei hotărâri care poate fi atacată cu apel. 
(5)Hotărârea de recunoaştere a procedurii străine se bucură de autoritate relativă a 
lucrului judecat; instanţa o va putea anula sau, după caz, schimba în tot, în măsura în 
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care se dovedeşte, ulterior pronunţării sale, că temeiurile şi condiţiile recunoaşterii 
lipseau, în tot sau în parte, ori că au încetat să existe. 
 
Comentariu 

Condițiile cumulative pentru recunoașterea unei proceduri străine sunt 
determinate de următoarele elemente certe: încadrarea procedurii străine a cărei 
recunoaștere se solicită, precum și a reprezentantului străin care formulează cererea 
de recunoaștere, în definițiile legale, existența documentelor procedurale în forma 
stipulată de lege, existența reciprocității efectelor hotărârilor străine între România și 
statul instanței care a pronunțat hotărârea.  

Procedura străină va putea fi recunoscută ca: 
a) procedură principală, dacă debitorul are localizat centrul principalelor sale 
interese pe teritoriul statului unde procedura străină a fost deschisă;  
b) procedură secundară, dacă debitorul are localizat doar un sediu pe teritoriul 
statului unde procedura străină a fost deschisă. 

Procedura de recunoaștere se desfășoară cu celeritate, fiind o procedură 
urgentă. Tocmai de aceea s-a prevăzut posibilitatea continuării ședinței de judecată, 
dacă este necesar, chiar a doua zi, sau la termene scurte, date în cunoștința părților.  

Aceste prevederi legale transpun Principiul C15 (”International Consideration”) 
din Principiile Băncii Mondiale295, care recomandă existența unui sistem legislativ clar 
și rapid pentru obținerea recunoașterii procedurii străine de insolvență. 

În doctrină296 s-a arătat că autoritatea relativă a lucrului judecat de care se 
bucură hotărârea de recunoaștere a procedurii străine înseamnă că ”instanța o va 
putea anula sau, după caz, schimba în tot, în măsura în care se dovedește, ulterior 
pronunțării sale, că temeiurile și condițiile recunoașterii lipseau, în tot sau în parte, 
ori că au încetat să existe.”  
 

Art. 290 
Ulterior sesizării instanţei române cu cererea de recunoaştere, reprezentantul străin va 
aduce de îndată la cunoştinţa acesteia următoarele informaţii: 
a)orice modificare importantă survenită în derularea procedurii străine supuse 
recunoaşterii ori recunoscută sau în statutul său de reprezentant al acelei proceduri; 
b)deschiderea oricăror altor proceduri străine referitoare la acelaşi debitor, de care 
reprezentantul a luat cunoştinţă. 
 

 

 

Comentariu 

Aceste dispoziții legale instituie în sarcina reprezentantului străin obligația 
comunicării anumitor informații sau date în continuare, adică ulterioare pronunțării 
de recunoaștere, dar considerate esențiale din perspectiva eficienței derulării 
procedurii. 

 

                                                           
295”The World Bank 2011 Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes” – revised 
draft, p 20. Principiul C15 – i). 

296 Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca și Vasile Nemes, op. cit.,  p. 669. 
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Art. 291 
(1)La solicitarea reprezentantului străin instanţa va putea încuviinţa, la data 

formulării cererii de recunoaştere a procedurii străine sau în cursul soluţionării acesteia, 
următoarele măsuri cu executare vremelnică, în măsura în care acestea sunt de extremă 
necesitate pentru protejarea bunurilor debitorului sau a intereselor creditorilor: 
a)suspendarea actelor, a operaţiunilor şi a oricăror altor măsuri de executare 
individuală asupra bunurilor debitorului; 
b)însărcinarea reprezentantului străin sau a altei persoane desemnate de instanţă cu 
administrarea, conservarea ori valorificarea tuturor sau a unora dintre bunurile 
debitorului situate în România, care, prin natura acestora sau din alte cauze, sunt 
perisabile, supuse deteriorării sau devalorizării ori periclitate în orice alt mod; 
c)orice altă măsură dintre cele prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. c), d) şi g). 
(2)Judecarea cererii prevăzute la alin. (1) se face cu citarea părţilor interesate. 
(3)Măsurile încuviinţate în condiţiile alin. (1) încetează la momentul pronunţării de 
către instanţă a hotărârii asupra cererii de recunoaştere a procedurii străine, cu excepţia 
cazului în care durata acestor măsuri este prelungită potrivit prevederilor art. 293 alin. 
(1) lit. f). 
(4)Instanţa va putea refuza încuviinţarea măsurilor prevăzute la alin. (1) în măsura în 
care aceasta ar împiedica desfăşurarea în bune condiţii a unei proceduri străine 
principale. 
 
Comentariu 

Dispozițiile acestui articol reglementează posibilitatea instituirii, de către 
instanța română, a unor măsuri cu executare vremelnică, de natură a conduce la o 
protecție corespunzătoare a averii debitorului sau, după caz, a intereselor creditorilor.  

Nu doar simpla protecție a unor interese patrimoniale poate justifica astfel de 
măsuri, ci existența unei nevoi stringente, deosebite și imposibil de remediat altfel. 
Identificarea unei astfel de necesități este la dispoziția suverană a judecătorului – 
sindic. Între cazurile analizate în Legea Model UNCITRAL, cazul Williams v. 
Simpson297 a stabilit o situație în care acordarea unor măsuri provizorii nu a fost 
justificată de o astfel de necesitate, argumentându-se că ”atâta timp cât activele a 
căror proprietate este revendicată sunt oricum supuse unui sechestru, iar stabilirea 
finală a titularului dreptului urmează a se face ulterior pronunțării soluției în privința 
recunoașterii, acordarea unei măsuri provizorii în privința acestor active în favoarea 
reprezentantului străin nu se mai justifică”. 

Având în vedere caracterul provizoriu al acestor măsuri, durata instituirii este 
până la pronunțarea unei soluții în privința cererii de recunoaștere sau până la 
momentul stabilit de instanță în acest sens. 

Dispozițiile alin. (5) al acestui articol realizează o analiză comparativă între 
principiul protecției averii debitorului sau, după caz, al creditorilor, și principiul 
salvgardării procedurii principale de insolvență. Se pune în balanță interesul 
punctual, teritorial, al unor active sau valori, cu cel universal, al procedurii principale. 
Dacă desfășurarea acesteia în bune condiții ar putea fi împiedicată, astfel de măsuri 
nu vor fi încuviințate. Ghidul legislativ UNCITRAL298 arată ca ar putea exista 
justificarea instituirii unor măsuri urgente, chiar dacă într-o formă restrictivă, pentru 
protejarea activelor debitorului sau în interesul creditorilor. Pe de altă parte,  se 
recomandă ca astfel de măsuri provizorii să se refere doar la măsuri urgente, tocmai 
pentru argumentul că nu a fost încă încuviințată recunoașterea.  

                                                           
297 UNCITRAL Model Law,  nota de subsol 192, p. 52 

298 UNCITRAL Model Law, p. 51 
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Art. 292 
(1)De la data recunoaşterii procedurii străine principale este împiedicată pornirea 

următoarelor cereri şi acţiuni, judiciare sau extrajudiciare, iar dacă acestea sunt deja 
pornite, ele se suspendă de drept: 
a)cererile sau acţiunile cu caracter individual, vizând bunuri, drepturi şi obligaţii ale 
debitorului; 
b)actele, operaţiunile şi orice alte măsuri de executare individuală asupra bunurilor 
debitorului. 
(2)La solicitarea unui creditor titular al unei creanţe care beneficiază de o cauză de 
preferinţă, în condiţiile prezentei legi, instanţa va putea ridica suspendarea prevăzută la 
alin. (1), în condiţiile prevăzute de legea română. 
(3)Începând cu data prevăzută la alin. (1), exerciţiul dreptului de a înstrăina, de a greva 
sau de a dispune în orice alt mod de bunurile debitorului este suspendat. Actele efectuate 
cu încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept. 
(4)Face excepţie de la prevederile alin. (3) exercitarea dreptului debitorului de a efectua 
acte, operaţiuni şi plăţi care se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a 
activităţii curente, pentru care instanţa va putea decide suspendarea în condiţiile 
prevăzute la art. 293. 
(5)Recunoaşterea procedurii străine principale împiedică începerea curgerii termenului 
de prescripţie a cererilor şi acţiunilor prevăzute la alin. (1), iar dacă acestea sunt deja 
pornite, recunoaşterea procedurii străine principale reprezintă cauză de întrerupere a 
termenului de prescripţie a cererilor şi a acţiunilor respective. 
(6)Prevederile alin. (1) nu împiedică formularea unei acţiuni de deschidere a procedurii 
prevăzute de prezenta lege ori înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în cadrul 
acestei proceduri. 
 
Comentariu 

Recunoașterea procedurii de insolvență naște principalul efect cu caracter 
patrimonial în această materie, și anume stoparea acțiunilor în realizarea creanțelor, 
inclusiv a măsurilor de executare silită, raportat la bunurile debitorului. Astfel, dacă 
acordarea suspendării în cadrul art. 291 alin. (1) este una facultativă și excepțională, 
cea prevăzută în cadrul acestui articol este automată, ope legis, și derivă din însăși 
obținerea hotărârii de recunoaștere a procedurii străine principale. Aceste dispoziții 
legale transpun, la nivelul raportului juridic cu element de extraneitate, unul dintre 
principiile fundamentale ale insolvenței, și anume ”automatic stay” sau ”automatic 
relief”299. Acest principiu este considerat esențial pentru o echitabilă și corectă 
coordonare a procedurilor de insolvență transfrontalieră300. 

Observăm faptul că, odată cu recunoașterea procedurii străine principale, 
suspendarea automată a realizării creanțelor și a executărilor silite devine, dintr-o 
măsură provizorie, o măsură definitivă, aplicabilă în mod uniform și nediferențiat în 
privința tuturor bunurilor care compun averea debitorului. 

Principiul universal al ”automatic stay” dobândește, în cadrul acestui articol, 
mai multe materializări individuale, în funcție de specificul situației în care se află 
bunurile debitorului sau, după caz, necesitatea de protecție corespunzătoare a 
intereselor creditorilor. Legea Model UNCITRAL recomandă introducerea unor astfel 
de excepții în privința regulii suspendării, în funcție de necesitățile și specificul legii 
naționale, motivate în mod corespunzător. 

                                                           
299 Legea Model UNCITRAL, art. 20; p. 54 și urm. 

300 Legea Model UNCITRAL, para (162) 
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Astfel, alin. (2) stabilește posibilitatea ridicării suspendării în favoarea 
creditorului care beneficiază de o cauză de preferință, în condițiile prevăzute de legea 
română în această materie, adică cu aplicarea dispozițiilor art. 78 din Codul 
insolvenței. 

Dispozițiile alin. (3) au introdus și sancțiunea aplicabilă în cazul încălcării 
interdicției de înstrăinare, grevare sau dispoziție asupra bunurilor debitorului, și 
anume nulitatea absolută (”nule de drept”). Excepția aferentă principiului suspendării 
de plin drept o constituie efectuarea operațiunilor curente în privința acestor bunuri 
(”acte, operațiuni și plăți care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a 
activității curente”). 

Se permite acordarea suspendării chiar și în privința acestor acte și operațiuni 
curente, în condițiile în care astfel de măsuri ar afecta desfășurarea în bune condiții a 
procedurii străine principale. 

Este, de asemenea, de menționat faptul că aceste prevederi legale integrează în 
mod coerent și recomandările Băncii Mondiale (Principiul C15 –ii), și anume 
acordarea suspendării ulterior recunoașterii unei proceduri străine de insolvență301. 

Corelativ și subsecvent suspendării, este reglementată și instituția prescripției 
dreptului material la acțiune sau, după caz, a executării silite. Dispozițiile alin. (5) 
instituie o cauză legală de întrerupere a curgerii termenului de prescripție în privința 
hotărârii judecătorești de recunoaștere a procedurii străine.  

Recunoașterea procedurii străine principale și efectele suspendării automate nu 
împiedică formularea unei cereri de deschidere a procedurii de insolvență împotriva 
debitorului sau înregistrarea unor cereri de admitere a creanțelor. În această ipoteză, 
devin incidente dispozițiile art. 303, care reglementează situația deschiderii unei 
proceduri teritoriale (locale) de insolvență. 

 
Art. 293 
(1)La solicitarea reprezentantului străin instanţa poate încuviinţa, ulterior 

recunoaşterii procedurii străine principale sau secundare, orice măsură cu executare 
vremelnică necesară pentru protejarea bunurilor debitorului sau a intereselor 
creditorilor acestuia, precum: 
a)suspendarea acţiunilor ori a cererilor cu caracter individual referitoare la bunurile, 
drepturile şi obligaţiile debitorului, în măsura în care acestea nu au fost oprite sau 
suspendate în condiţiile prevăzute la art. 291 alin. (1) lit. a); 
b)suspendarea măsurilor de executare purtând asupra bunurilor debitorului, în măsura 
în care oprirea sau suspendarea nu a intervenit ca urmare a aplicării art. 291 alin. (1) lit. 
b); 
c)suspendarea exerciţiului dreptului de a înstrăina, de a greva sau de a dispune în orice 
alt mod de bunurile debitorului, în măsura în care suspendarea nu a intervenit în 
condiţiile prevăzute la art. 292 alin. (3); 
d)administrarea de probe referitoare la bunurile, actele juridice, drepturile sau 
obligaţiile debitorului, precum şi asigurarea dovezilor şi constatarea unei stări de fapt 
prin executor judecătoresc; 
e)însărcinarea reprezentantului străin sau a altei persoane desemnate de instanţă cu 
administrarea sau valorificarea tuturor sau a unora dintre bunurile debitorului, situate 
în România; 
f)prelungirea duratei măsurilor încuviinţate în condiţiile prevăzute la art. 291 alin. (1); 
g)aprobarea oricărei altei măsuri care poate fi îndeplinită de reprezentantul român, în 
condiţiile stabilite de prezenta lege. 

                                                           
301 Principiul C15 – ii): ”Relief to be granted upon recognition of foreign insolvency proceesings”. 
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(2)La solicitarea reprezentantului străin instanţa va putea împuternici, ulterior 
recunoaşterii procedurii străine principale sau secundare, pe reprezentantul străin sau 
pe o altă persoană desemnată de instanţă cu administrarea şi valorificarea tuturor sau a 
unora dintre bunurile debitorului, situate în România, în măsura în care instanţa va 
considera că interesele creditorilor români sunt protejate în mod corespunzător. 
(3)În vederea încuviinţării măsurilor prevăzute în prezentul articol în favoarea 
reprezentantului unei proceduri străine secundare, instanţa se va asigura că, potrivit 
legii române, aceste măsuri poartă numai asupra bunurilor susceptibile a fi administrate 
în cadrul procedurii secundare ori au ca obiect numai informaţii necesare în acea 
procedură. 
 
Comentariu 

Ulterior obținerii recunoașterii unei proceduri străine principale sau secundare, 
la solicitarea reprezentantului străin, instanța română poate încuviința anumite 
măsuri cu executare vremelnică, prin care să se urmărească protejarea bunurilor 
debitorului sau a intereselor creditorilor. Încuviințarea acestor măsuri se acordă 
potrivit aprecierii suverane a instanței, prin analiza circumstanțelor specifice fiecărui 
caz în parte. Tipurile de măsuri care pot fi solicitate instanței de către reprezentantul 
străin nu sunt limitative, enumerarea prevăzută la alin. (1) lit. a) – f) fiind urmată de 
menționarea, în cadrul lit. g) a ”oricăror alte măsuri care poate fi îndeplinită de 
reprezentantul român.”  

În cadrul Legii Model UNCITRAL302, se subliniază faptul că în procesul de 
analiză aferent încuviințării unor astfel de măsuri ar trebui avut în vedere dacă 
acestea se referă la o procedură străină principală sau secundară de insolvență. Astfel, 
interesul reprezentantului unei proceduri secundare de insolvență va fi mai unul redus 
decât cel al unei proceduri principale de insolvență.  

Dispozițiile alin. (3) ale acestui articol stabilesc faptul că exercitarea atribuțiilor 
și derularea acțiunilor permise în favoarea reprezentantului unei proceduri secundare 
de insolvență se referă doar la bunurile administrate într-o astfel de procedură și la 
informațiile necesare în acea procedură. Ghidul legislativ UNCITRAL justifică o astfel 
de regulă în temeiul faptului că încuviințarea unor astfel de măsuri în favoarea 
reprezentantului unei proceduri secundare de insolvență nu trebuie să interfereze cu 
administrarea altor proceduri de insolvență, în special a procedurii principale303. 

 
Art. 294 

(1)În vederea aprobării sau a respingerii cererilor de încuviinţare a măsurilor prevăzute 
la art. 291 sau 293 ori a modificării sau încetării măsurilor prevăzute la alin. (3), instanţa 
se va asigura că interesele creditorilor, ale debitorului şi ale altor persoane interesate 
sunt protejate în mod corespunzător. 
(2)Instanţa poate condiţiona încuviinţarea oricărei măsuri, în temeiul art. 291 sau 293, 
de îndeplinirea oricăror cerinţe pe care le consideră necesare. 
(3)La solicitarea reprezentantului străin sau a altei persoane interesate ori din oficiu, 
instanţa va putea dispune modificarea sau încetarea măsurii încuviinţate în condiţiile 
art. 291 sau 293. 
 
 

Comentariu 

                                                           
302 Legea Model UNCITRAL, para (172), p. 59. 

303 UNCITRAL Model Law, para (174). 
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Aceste dispoziții legale condițonează acordarea măsurilor cu executare 
vremelnică menționate în cadrul art. 291 (măsuri anterioare acordării recunoașterii) 
sau în cadrul art. 293 (măsuri ulterioare recunoașterii) de verificarea existenței în 
cauză a unei protecții corespunzătoare a intereselor creditorilor, ale debitorului și ale 
altor persoane interesate.  

Mai mult decât atât, în anumite cazuri, acordarea oricăror astfel de măsuri 
poate fi chiar direct condiționată de impunerea anumitor cerințe, considerate necesare 
de către instanța română. 
ă Acordarea unor astfel de măsuri, de esența lor vremelnice, este supusă unui regim 
revizuibil, care permite modificarea sau încetarea acestora. Anumite circumstanțe sau 
caracteristici ale unor situații de fapt, existente la moment încuviințării măsurii, să se 
schimbe sau chiar să dispară în timp, motiv determinant care impune revocarea 
măsurii inițiale. 
 

Art. 295 
(1)De la data recunoaşterii procedurii străine reprezentantul străin are calitate 
procesuală pentru a formula acţiuni în anularea actelor juridice încheiate de debitor în 
dauna drepturilor creditorilor săi, cu care este împuternicit reprezentantul român, 
precum şi, după caz, acţiuni în nulitate sau inopozabilitate, în condiţiile stabilite de 
prezenta lege. 
(2)În cazul cererilor formulate de reprezentantul unei proceduri străine secundare, 
instanţa se va asigura că acestea au ca obiect numai bunuri care, potrivit legii române, 
sunt susceptibile a fi administrate în procedura străină secundară. 
 
Comentariu 

Un alt efect al recunoașterii procedurii străine de insolvență îl constituie 
dobândirea de către reprezentantul străin a calității procesuale pentru formularea fie 
a acțiunilor în anularea actelor frauduloase încheiate de către debitor în perioada 
suspectă, fie a acțiunilor în nulitate sau, după caz, în inopozabilitatea unui act juridic. 
Domeniul acțiunilor judiciare pe care le poate exercita reprezentantul străin este 
același cu cel dat în competența practicianului în insolvență acționând într-o 
procedură română de insolvență. Tocmai de aceea, spre deosebire de prevederile Legii 
nr. 637/2002, domeniul de aplicare al acțiunilor judiciare pentru care reprezentantul 
străin are calitate procesuală a fost extins, adăugându-se astfel, pe lângă acțiunile în 
anularea actelor frauduloase, și acțiunile în nulitate (art. 84) sau acțiunile în 
inopozabilitate (art. 88).  

Cu alte cuvinte, aceste dispoziții legale nu creează în favoarea reprezentantului 
străin drepturi sau atribuții noi, pe care reprezentantul român nu le deține, conform 
legii, ci permite acestuia exercitarea, în regim de egalitate, a acelor acțiuni judiciare 
reglementate ca atare de legea română. 

Dispozițiile alin. (2) ale acestui articol reiterează un principiu stabilit și prin art. 
293 alin. (3), și anume caracterul limitat al acțiunilor exercitabile în legătură cu 
bunurile dintr-o procedură secundară de insolvență de către reprezentantul unei astfel 
de proceduri teritoriale de insolvență recunoscute.  

Art. 296 
De la data recunoaşterii procedurii străine reprezentantul străin are calitate procesuală 
pentru a interveni în cadrul oricărei cereri sau acţiuni cu caracter individual, judiciare 
sau extrajudiciare, în care debitorul are calitatea de parte, în măsura în care sunt 
îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de legea română. 
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Comentariu 

Dispozițiile acestui articol reprezintă o nouă aplicare a atribuțiilor pe care 
reprezentantul străin le dobândește, în condiții de egalitate de tratament, ca efect al 
recunoașterii procedurii străine. Astfel, acesta deține calitate procesuală pentru a 
interveni în cadrul unor cereri sau acțiuni cu caracter individual, judiciare sau 
extrajudiciare, în care debitorul are caltatea de parte. Este necesar ca o astfel de 
intervenție, mai exact modalitatea procedurală de exercitare a acestui drept conferit, 
să îndeplinească toate condițiile, de fond și de formă, impuse de legea română într-un 
astfel de caz particular. 

Atât dispozițiile art. 295, cât și cele ale art. 296 transpun integral Principiul C15 
– iii) al Băncii Mondiale, și anume acordarea accesului reprezentantului străin în 
cadrul instanțelor de judecată locale și în fața altor autorități304. 

Art. 297 
(1)Instanţele româneşti vor coopera cu instanţele şi reprezentanţii străini într-o măsură 
cât mai extinsă, în privinţa aspectelor prevăzute la art. 274; cooperarea se va putea 
realiza direct sau prin intermediul reprezentantului român. 
(2)Instanţele sunt abilitate să comunice sau să solicite informaţii ori asistenţă în mod 
direct de la instanţele sau reprezentanţii străini. 
 
Comentariu 

Dispozițiile cuprinse în cadrul art. 297 – 299 stabilesc obligația de cooperare 
dintre reprezentanții procedurilor de insolvență și instanțele de judecată, în scopul 
obținerii celei mai bune protecții posibile a tuturor creditorilor, indiferent pe teritoriul 
cărui stat sunt aceștia localizați și în câte proceduri de insolvență se acționează, având 
în vedere existența unui insolvențe a unui singur debitor305. Aceste dispoziții transpun 
Principiul C15 – iv) al Băncii Mondiale, și anume recomandarea ca atât instanțele de 
judecată, cât și reprezentanții procedurilor să coopereze în cadrul procedurilor de 
insolvență transfrontalieră. 

Legea Model UNCITRAL subliniază faptul că o astfel de cooperare, atât între 
instanțele de judecată, cât și între reprezentanții procedurilor sau între instanțele de 
judecată și reprezentanți, este singurul mod realist și coerent de acțiune pentru a se 
preveni dezmembrarea prejudiciabilă a activelor, pentru a se obține o maximizare a 
activelor debitorului, sau pentru a se identifica cele mai bune soluții pentru o 
reorganizare306. 

În doctrină307 s-a arătat că ”Art. 297 din lege prevede că instanțele române vor 
coopera cu instanțele și reprezentanții străini într-o măsură cât mai extinsă, în 
privința raporturilor cu state terțe, iar cooperarea se va putea realiza direct sau prin 
intermediul reprezentantului român.” 

 
 

                                                           
304 Principiul C15 – iii) stabilește astfel: ”Foreign insolvency representatives to have access to courts and 
other relevant authorities.” 

305 Legea Model UNCITRAL, para (187), p. 66. 

306 Între cauzele analizate în cadrul Anexei I la Legea Model UNCITRAL, este citat cazul In re Lehman 
Brothers Australia Limited, in care instanța din Australia a stabilit în final o astfel de cooperare cu 
judecătorul din Statele Unite ale Americii.  

307 Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca și Vasile Nemes, op. cit.,  p. 677 
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Art. 298 
(1)În exercitarea atribuţiilor sale şi sub supravegherea instanţei, reprezentantul român 
va coopera cu instanţele şi reprezentanţii străini într-o măsură cât mai extinsă, în 
privinţa aspectelor prevăzute la art. 274. 
(2)În exercitarea atribuţiilor sale şi sub supravegherea instanţei, reprezentantul român 
este abilitat să comunice în mod direct cu instanţele şi reprezentanţii străini. 
 
Comentariu 

O astfel de cooperare se exercită de către reprezentantul român, atât cu 
instanțele cât și cu reprezentanții străini, în cadrul atribuțiilor legale conferite, și sub 
supravegherea instanței de judecată. 

Art. 299 
Cooperarea prevăzută la art. 297 şi 298 va putea fi pusă în aplicare prin orice mijloace 
adecvate, precum: 
a)desemnarea unei persoane sau a unui organ care să acţioneze potrivit indicaţiilor 
instanţei; 
b)comunicarea de informaţii prin orice mijloace pe care instanţa le consideră adecvate; 
c)coordonarea administrării şi supravegherii bunurilor şi a activităţii debitorului; 
d)aprobarea sau punerea în aplicare de către instanţe a acordurilor de coordonare a 
procedurilor; 
e)coordonarea procedurilor concomitente referitoare la acelaşi debitor. 
 
Comentariu 

În doctrină308 a fost arătat că analiza în privința comunicării și a cooperării în 
proedurile de insolvență cu element de extraneitate, precum și a mijloacelor de 
realizare a unei astfel de cooperări, trebuie să aibă în vedere evoluția normelor 
consierate importante în această materie, și anume recomandările Legii model 
UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră și Regulamentul european privind 
procedurile de insolvență.  

 
Art. 300 

Ulterior recunoaşterii unei proceduri străine principale, deschiderea procedurii 
prevăzute de prezenta lege împotriva aceluiaşi debitor se poate realiza în condiţiile 
prevăzute de prezenta lege şi numai în măsura în care debitorul are stabilit un sediu în 
România. Efectele procedurii prevăzute de prezenta lege se vor limita numai la bunurile 
situate pe teritoriul statului român şi în măsura necesară aplicării cooperării şi 
coordonării prevăzute la art. 297-299, la alte bunuri ale debitorului, care, potrivit legii 
române, trebuie să fie administrate în această procedură. 
 
Comentariu 

Dispozițiile legale analizate se referă la proceduri concurente de insolvență. 
Astfel, ulterior recunoașterii unei proceduri principale de insolvență, este permisă 
deschiderea procedurii de insolvență pe teritoriul României, împotriva aceluiași 
debitor, cu respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de legea 
română. Soluția unei proceduri de insolvență locale este permisă dacă acel debitor 
deține bunuri situate pe teritoriul României. 

                                                           
308 Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca și Vasile Nemes, op. cit.,  p.  679 
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Regula aplicabilă este aceea a limitării efectelor acestei proceduri  de 
insolvență, și anume doar la bunurile situate pe teritoriul statului român. Cu toate 
acestea, prin excepție, este permisă extinderea acestor efecte și pentru bunurile situate 
pe teritoriul unor state terțe, în măsura necesară aplicării principiilor de cooperare și 
coordonare. Pentru exemplificarea unei astfel de excepții, în cadrul Legii Model 
UNCITRAL este descrisă ipoteza în care nu ar fi necesară o procedură de insolvență 
pe teritoriul statului terț unde se află localizate respectivele bunuri: se dorește 
obținerea unei vânzări în bloc (”on going concern”) a unei fabrici operaționale, unele 
dintre activele componente ale acestui ansamblu integrat fiind localizate pe teritoriul 
unui stat terț309. 

Art. 301 
În cazul în care o procedură străină şi procedura română de insolvenţă se desfăşoară 
concomitent cu privire la acelaşi debitor, instanţa va întreprinde măsurile vizând 
cooperarea şi coordonarea, prevăzute la art. 297-299, şi va proceda în felul următor: 

A.atunci când cererea de recunoaştere a procedurii străine este formulată ulterior 
deschiderii procedurii române de insolvenţă: 
a)orice măsură cu executare vremelnică încuviinţată în temeiul art. 291 sau 293 va 
trebui să fie compatibilă cu prevederile procedurii române de insolvenţă; 
b)art. 295 nu se aplică în măsura în care procedura străină este recunoscută ca 
procedură străină principală; 

B.atunci când cererea de recunoaştere a procedurii străine este admisă ori numai 
formulată anterior deschiderii procedurii române de insolvenţă: 
a)orice măsură cu executare vremelnică, încuviinţată în temeiul art. 291 sau 293, va fi 
reexaminată de instanţă, care va dispune modificarea sau încetarea acesteia, dacă este 
incompatibilă cu dispoziţiile procedurii române de insolvenţă; 
b)în măsura în care procedura străină este recunoscută ca procedură străină principală, 
se va dispune, potrivit prevederilor art. 292 alin. (2), modificarea sau încetarea 
măsurilor de suspendare ori de oprire, prevăzute la art. 292 alin. (1) şi (3), dacă aceste 
măsuri sunt incompatibile cu derularea procedurii române de insolvenţă; 
C.atunci când va decide asupra încuviinţării, respectiv a modificării sau prelungirii 
duratei măsurilor cu executare vremelnică, încuviinţate reprezentantului unei proceduri 
străine secundare, instanţa se va asigura că, potrivit legii române, aceste măsuri poartă 
numai asupra bunurilor susceptibile a fi administrate în cadrul procedurii secundare ori 
au ca obiect numai informaţii necesare în acea procedură. 
 
Comentariu 

De asemenea, și dispozițiile acestui articol se referă la un situația unui concurs între 
procedura străină și cea română de insolvență. Deschiderea unei proceduri locale de 
insolvență nu împiedică deschiderea unei proceduri străine de insolvență310. 

- Recomandările311 Ghidului legislativ UNCITRAL au în vedere faptul că trebuie 
recunoscută prevalența procedurii locale de insolvență în raport de procedura 
străină de insolvență, iar pentru o astfel de prevalență:măsurile cu executare 
vremelnică încuviințate de către instanța română trebuie să fie compatibile cu 
procedura locală  de insolvență;  

                                                           
309 Legea Model UNCITRAL, para (207), p. 72. 

310 Legea Model UNCITRAL, para (210), p. 73. 

311 Legea Model UNCITRAL, para (211), p. 72. 
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- orice astfel de măsuri cu executare vremelnică deja încuviințate trebuie să fie 
reexaminate de către instanța națională, pentru a se analiza compatibilitatea 
cu procedura locală de insolvență;  

- dacă procedura străină este recunoscută ca o procedură principală, efectele 
suspendării de drept sau a interdicției de înstrăinare sau grevare a bunurilor 
urmează a fi modificate sau încetate, dacă nu sunt compatibile cu derularea 
procedurii locale de insolvență. 

De asemenea, alin. (3) dezvoltă un principiu deja aplicabil și în alte situații 
analizate, și anume caracterul limitat al măsurilor încuviințate unui reprezentat al 
unei proceduri străine secundare de insolvență, și anume doar în privința bunurilor 
care pot fi administrare într-o astfel de procedură sau a informațiilor corelativ 
necesare. 

 
Art. 302 

În măsura existenţei mai multor proceduri străine vizând acelaşi debitor, faţă de care nu 
sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.346/2000, instanţa 
va întreprinde măsurile vizând cooperarea şi coordonarea, prevăzute la art. 297-299, în 
ceea ce priveşte aspectele prevăzute la art. 274, şi va proceda în felul următor: 
a)orice măsură cu executare vremelnică încuviinţată în temeiul art. 291 sau 293 
reprezentantului unei proceduri străine secundare ulterior recunoaşterii unei proceduri 
străine principale trebuie să fie compatibilă cu derularea procedurii străine principale; 
b)atunci când cererea de recunoaştere a procedurii străine secundare este admisă ori 
numai formulată anterior recunoaşterii procedurii străine principale, orice măsură cu 
executare vremelnică încuviinţată în temeiul art. 291 sau 293 va fi reexaminată de 
instanţă, care va dispune modificarea sau încetarea acesteia, în măsura în care este 
incompatibilă cu derularea procedurii străine principale; 
c)în măsura în care mai multe proceduri străine secundare sunt recunoscute succesiv, 
instanţa va încuviinţa, va modifica ori va dispune încetarea măsurilor cu executare 
vremelnică într-o manieră care să înlesnească coordonarea procedurilor respective. 
 
Comentariu 

Dispozițiile acestui articol reglementează situația unui concurs între mai multe 
proceduri străine deschise în privința aceluiași debitor. Rațiunea acestui text 
normativ, potrivit Legii Model UNCITRAL, este aceea de a se obține o cooperare 
eficientă printr-o coordonare corespunzătoare a procedurilor, iar prevalența se 
acordă procedurii străine principale de insolvență312.  

Modalitățile prin acre se asigură o astfel de prevalență sunt următoarele: 
încuviințarea unei măsuri cu executare vremelnică reprezentantului unei proceduri 
secundare de insolvență după verificarea compatibilității procedurii principale;  
reexaminarea oricărei măsuri cu executare vremelnică anterior încuviințate, din 
perspectiva compatibilității cu procedura străină principală;  

În cazul recunoașterii succesive a mai multor proceduri străine secundare de 
insolvență, modificarea sau încetarea măsurilor cu executare vremelnică va avea în 
vedere facilitareacoordonării respectivelor proceduri. 

 

 

 

Art. 303 
                                                           
312 Legea Model UNCITRAL, para (215) si para (216), p. 75. 

file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/12005727.htm
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM
file:///C:/Users/Denisa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133590/00164225.HTM


353 
 

(1)Recunoaşterea unei proceduri străine principale constituie, până la proba contrarie, 
o prezumţie a stării de insolvenţă a debitorului, în temeiul căreia se poate deschide 
procedura română de insolvenţă. 
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care procedura străină recunoscută este 
secundară. 
 
Comentariu 

Aceste dispoziții instituie o prezumție relativă (iuris tantum) a existenței stării 
de insolvență a debitorului, dacă a fost deja recunoscută o procedură străină 
principală. Ca efect al utilizării în probatoriu a unei astfel de prezumții legale, instanța 
română poate deschide procedura română de insolvență. 

Prezumția de mai sus nu funcționează în ipoteza în care procedura recunoscută 
este o procedură străină secundară. 

Art. 304 
(1)Creditorul care a primit o plată parţială pentru creanţa sa, în cadrul unei proceduri 
de insolvenţă desfăşurate potrivit legislaţiei unei stat străin, nu va mai putea primi plăţi 
suplimentare în contul aceleiaşi creanţe, în cadrul procedurii române de insolvenţă, cu 
privire la acelaşi debitor, în măsura în care partea proporţională pe care ar primi-o în 
această procedură creditorii din aceeaşi categorie cu creditorul respectiv este mai mică 
decât plata creditorului primită în procedura străină. 
(2)Prevederile alin. (1) nu afectează drepturile creditorilor titulari ale unor cauze de 
preferinţă de orice fel. 
 
Comentariu 
 

Aceste dispoziții legale integrează în mod coerent un alt principiu al Băncii 
Mondiale (C15-v), și anume aplicarea unui tratament nediscriminatoriu între 
creditorii locali și cei străini în cadrul procedurilor de insolvență transfrontalieră313. 

Dispozițiile normative vizate au drept obiectiv prevenirea obținerii unui 
tratament mai favorabil, conform legii române, în privința titularului unei creanțe, 
comparativ cu tratamentul acordat de legea străină, în aceeași categorie sau clasă de 
creanțe. Se are în vedere ca, prin cooperarea și coordonarea procedurală, acest 
creditor să primească maximul echivalentului pe care l-ar primi în poteza în care ar 
primi plăți doar din procedura străină de insolvență. 

Pe de altă parte, această regulă nu se aplică creditorului care beneficiază de o 
cauză de preferință, întrucât regimul juridic al distribuțiilor la care are vocația un 
astfel de creditor depinde de regimul juridic al garanției aferente.  

 

 

 

CAPITOLUL III: Dispoziţii privind coordonarea procedurii insolvenţei 
grupurilor de societăţi 

 
Art. 305 

În cazul în care procedura străină şi procedura română de insolvenţă se referă la două 
sau mai multe societăţi care fac parte dintr-un grup de societăţi, instanţa română şi 

                                                           
313 Acest principiu statuează: ”Key factors to effective handling of cross-border matter tipically include: 
[…] non-discrimination between foreign and domestic creditors”. 
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reprezentantul român, pe de o parte, vor coopera, într-o măsură cât mai extinsă, cu 
instanţa străină şi reprezentantul străin, pe de altă parte, în ipoteza în care o astfel de 
cooperare este oportună pentru a facilita coordonarea eficientă a procedurilor, nu este 
incompatibilă cu normele aplicabile unor astfel de proceduri şi nu antrenează un conflict 
de interese. 
 

Art. 306 
În cadrul formelor de cooperare dintre reprezentantul român şi reprezentantul străin, 
pe lângă mijloacele prevăzute în cadrul art. 297-299, reprezentantul român, în 
exercitarea atribuţiilor şi sub supravegherea instanţei: 
a)va putea comunica direct informaţii şi acte procedurale aferente procedurilor de 
insolvenţă; 
b)va analiza posibilitatea reorganizării grupului de societăţi şi, în cazul în care o astfel 
de posibilitate există, va sprijini propunerea, negocierea şi punerea în aplicare a unui 
plan comun de reorganizare, acţionând de o manieră coordonată cu reprezentantul 
străin; 
c)va putea încheia, împreună cu reprezentantul străin, un acord de insolvenţă 
transfrontalieră. 
 

Art. 307 
De la data recunoaşterii procedurii străine a oricăruia dintre membrii grupului de 
societăţi, în cadrul procedurii române de insolvenţă a unuia dintre membrii grupului de 
societăţi, reprezentantul străin are dreptul: 
a)de a fi audiat şi de a participa, în special, la adunările creditorilor; 
b)de a propune un plan de reorganizare; 
c)de a solicita orice măsuri procedurale pe care le-ar putea solicita reprezentantul 
român, în măsura în care toate celelalte condiţii necesare unei astfel de măsuri sunt 
îndeplinite, potrivit legii române. 
 

Art. 308 
În cadrul formelor de cooperare, pe lângă mijloacele prevăzute la art. 297-299, 
instanţele româneşti vor coopera cu instanţele şi reprezentanţii străini, inclusiv prin: 
a)coordonarea administrării şi supravegherii bunurilor şi a activităţilor societăţilor care 
fac parte din grupul de societăţi; 
b)coordonarea desfăşurării şedinţelor de judecată, inclusiv prin posibilitatea stabilirii 
unor şedinţe comune; 
c)coordonarea aprobării şi a punerii în aplicare a planului de reorganizare; 
d)comunicarea de informaţii sau acte procedurale privind procedura română de 
insolvenţă a unuia dintre membrii grupului de societăţi; 
e)posibilitatea aprobării unui acord de insolvenţă transfrontalieră având ca obiect 
coordonarea procedurilor de insolvenţă; 
f)posibilitatea desemnării unui reprezentant comun în procedurile de insolvenţă, cu 
verificarea inexistenţei unui conflict de interese. 
 
 
 

Art. 309 
Procedura de cooperare între instanţele româneşti, pe de o parte, şi instanţele şi 
reprezentanţii străini, pe de altă parte, nu va aduce nicio atingere principiilor de 
independenţă şi imparţialitate sub care îşi desfăşoară activitatea puterea judecătorească 
sau drepturilor şi intereselor legitime ale participanţilor la procedura insolvenţei, 
potrivit legii române. 
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Art. 310 

Reprezentantul român va putea încheia cu reprezentantul străin un acord de insolvenţă 
transfrontalieră, în baza aprobării prealabile de către adunarea creditorilor, potrivit 
prezentei legi şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de procedura străină. Acest acord 
va putea cuprinde: 
a)alocarea responsabilităţilor, inclusiv prin desemnarea unuia dintre reprezentanţi în 
calitate de reprezentant coordonator; 
b)modalitatea de administrare şi supraveghere a membrilor grupului de societăţi, 
inclusiv în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor curente; 
c)finanţările acordate sau care vor fi acordate ulterior deschiderii procedurii; 
d)modalităţile de administrare, conservare sau valorificare a bunurilor; 
e)fixarea corelată a datelor şedinţelor adunării creditorilor; 
f)tratamentul creanţelor intragrup. 
 

Art. 311 
Cererile de recunoaştere şi executare a hotărârilor străine prin care se deschid şi se 
închid procedurile de insolvenţă, a hotărârilor străine adoptate pe parcursul procedurii 
de insolvenţă, precum şi a hotărârilor străine care decurg în mod direct din procedura 
de insolvenţă şi care prezintă o strânsă legătură cu aceasta, formulate până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi soluţionate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare 
la data formulării acestora. 
 

CAPITOLUL IV: Reglementarea raporturilor de drept internaţional 
privat în domeniul falimentului instituţiilor de credit314 

 
Art. 312 

(1)Tribunalul competent potrivit prevederilor art. 41 este singura autoritate 
împuternicită să decidă aplicarea unei proceduri a falimentului cu privire la o instituţie 
de credit, persoană juridică română, inclusiv la sucursalele acesteia stabilite în alte state 
membre. 

                                                           
314 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 920/2015, la capitolul IV, după articolul 311 se introduce un nou 

articol, articolul 3111, cu următorul cuprins: „În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai 

jos au următoarele semnificaţii: 

1. stat membru de origine înseamnă stat membru de origine, astfel cum este definit la art. 4 alin. (1) 

pct. 43 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 

2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012; 

2. stat membru gazdă înseamnă stat membru gazdă astfel cum este definit la art. 4 alin. (1) pct. 44 din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

3. sucursală înseamnă o sucursală astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 17 din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013; 

4. instrument financiar înseamnă un instrument financiar astfel cum este definit la art. 4 alin. (1) pct. 

50 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

5. autoritate competentă înseamnă o autoritate competentă, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) 

pct. 40 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sau o autoritate de rezoluţie în înţelesul legislaţiei 

privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, în ceea ce priveşte 

măsurile de reorganizare luate în baza acestei legi." 
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(2)Tribunalul competent va informa de îndată, prin intermediul Băncii Naţionale a 
României, autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene gazdă 
asupra deciziei de a deschide procedura falimentului, inclusiv asupra efectelor practice 
pe care o astfel de procedură le poate avea. Dacă nu este posibilă informarea înainte de 
adoptarea deciziei, aceasta va fi făcută imediat după aceea. 
(3)Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu aduc atingere prevederilor referitoare la exercitarea 
căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorului-sindic. 
 

Art. 313 
(1)Deschiderea unei proceduri a falimentului cu privire la o instituţie de credit 

autorizată în România şi la sucursalele acesteia stabilite în alte state membre este 
guvernată de legea română în ceea ce priveşte regimul şi aplicarea procedurii 
falimentului, inclusiv cu privire la: 
a)bunurile care fac obiectul procedurii falimentului şi regimul bunurilor dobândite de 
instituţia de credit după deschiderea procedurii; 
b)atribuţiile instituţiei de credit şi ale lichidatorului judiciar; 
c)condiţiile în care poate fi invocată compensarea legală; 
d)efectele procedurii falimentului asupra contractelor în derulare în care este parte 
instituţia de credit; 
e)efectele procedurii falimentului asupra procedurilor individuale de executare silită 
promovate de creditori, cu excepţia proceselor aflate pe rolul instanţelor din alte state 
membre, caz în care se aplică dispoziţiile alin. (2); 
f)creanţele care trebuie să fie declarate asupra instituţiei de credit şi regimul creanţelor 
care iau naştere după deschiderea procedurii falimentului; 
g)regulile privind declararea, verificarea şi admiterea creanţelor; 
h)regulile privind distribuirea veniturilor obţinute din realizarea activelor, ordinea de 
prioritate a achitării creanţelor şi drepturile creditorilor care au obţinut o plată parţială 
după deschiderea procedurii falimentului în temeiul unui drept real sau prin invocarea 
compensării legale; 
i)condiţiile şi efectele închiderii procedurii falimentului; 
j)drepturile creditorilor după închiderea procedurii falimentului; 
k)cine suportă costurile şi cheltuielile aferente procedurii falimentului; 
l)regulile privind nulitatea, anularea sau inopozabilitatea actelor juridice care 
prejudiciază drepturile tuturor creditorilor. 

(2)315Fac excepţie de la dispoziţiile alin. (1): 
a)exercitarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra unor instrumente 
financiare a căror existenţă ori transmitere este supusă înregistrării într-un registru, 
într-un cont sau într-un sistem centralizat de depozitare, ţinut ori localizat într-un stat 
membru, care va fi guvernată de legea statului membru respectiv; 
b)contractele de report şi contractele care stau la baza tranzacţiilor desfăşurate pe o 
piaţă reglementată, care vor fi guvernate de legea aplicabilă contractelor respective, dacă 
nu sunt încălcate dispoziţiile lit. a); 

                                                           
315 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 920/2015, la articolul 313, alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: „(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), legea care guvernează anumite drepturi 

şi contracte este determinată potrivit prevederilor art. 266-274 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător."  
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c)compensarea contractuală şi acordurile de compensare bilaterală (netting), caz în care 
se aplică legea care guvernează contractele respective. 
 
Comentariu: 
  

Art. 313 alin. (2) litera c) se completeaza fata de vechea reglementare în sensul 
exceptarii de la regula prevazuta la alin (1) nu doar a compensarii contractuale ci și a 
acordurilor de compensare bilaterala, în concordanţă cu Art. 25 din Directiva 
2001/24/CE privind reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit şi Art. 6a din 
propunerea Comisiei Europene de modificare a Regulamentului CE nr. 1346/2000 
privind procedurile de insolvenţă. 
 

Art. 314 
(1)Judecătorul-sindic va lua de îndată măsurile necesare pentru publicarea unui extras 
din hotărârea de deschidere a procedurii falimentului în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi în două ziare de circulaţie naţională din fiecare stat membru gazdă. 
(2)Conţinutul extrasului din hotărârea care face obiectul publicării va trebui să 
menţioneze, în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statelor membre în 
cauză, obiectul şi temeiul juridic al hotărârii adoptate. Conţinutul extrasului va trebui să 
menţioneze clar termenul de introducere a apelului, inclusiv data la care expiră acest 
termen, precum şi adresa instanţei competente. 
(3)Procedura falimentului se aplică indiferent de efectuarea publicităţii prevăzute la 
alin. (1) şi produce efecte depline asupra creditorilor. 
 

Art. 315 
(1)Judecătorul-sindic are dreptul de a solicita înregistrarea în registrul imobiliar, în 
registrul comerţului şi în orice alt registru public ţinut în celelalte state membre a 
hotărârii de deschidere a procedurii falimentului faţă de o instituţie de credit. 
(2)Judecătorul-sindic va lua măsurile necesare pentru a asigura înregistrarea, ori de 
câte ori aceasta este obligatorie, potrivit legii statului membru respectiv. 
(3)Cheltuielile de înregistrare vor fi considerate cheltuieli ale procedurii. 
 

Art. 316 
(1)Lichidatorul judiciar, desemnat potrivit prezentei legi, va putea acţiona fără altă 
formalitate pe teritoriul statelor membre gazdă, în baza unei copii certificate de pe 
hotărârea instanţei competente care l-a numit, emisă de aceasta. 
(2)Lichidatorul judiciar va putea exercita pe teritoriul statelor membre gazdă toate 
competenţele care îi revin potrivit legii române. El va putea să numească alte persoane 
care să îl sprijine sau să îl reprezinte în derularea procedurii pe teritoriul acestor state, 
în special în scopul de a surmonta dificultăţile întâmpinate eventual de creditorii din 
aceste state. 
(3)În exercitarea competenţelor sale, lichidatorul judiciar va respecta legislaţia statului 
membru pe teritoriul căruia acţionează, în special cu privire la procedurile de 
valorificare a activelor şi la furnizarea de informaţii angajaţilor instituţiei de credit din 
statul membru respectiv. Lichidatorul judiciar nu poate utiliza forţa şi nu poate 
soluţiona litigii sau dispute. 
 

Art. 317 
(1)Persoana care execută o obligaţie într-un stat în beneficiul unei instituţii de credit 
fără personalitate juridică supuse unei proceduri de insolvenţă deschise într-un alt stat, 
în loc să o execute în beneficiul lichidatorului judiciar desemnat în cadrul acelei 
proceduri, este liberată dacă nu a avut cunoştinţă de deschiderea procedurii. 
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(2)Persoana care execută obligaţia respectivă anterior îndeplinirii măsurilor de 
publicitate prevăzute la art. 314 este prezumată, până la proba contrarie, că nu a avut 
cunoştinţă de deschiderea procedurii de insolvenţă; executarea obligaţiei ulterior 
îndeplinirii măsurilor de publicitate prezumă, până la proba contrarie, că persoana a 
avut cunoştinţă de deschiderea procedurii. 
 

Art. 318316 
(1)După deschiderea procedurii falimentului unei instituţii de credit, persoană juridică 
română, având sucursale deschise în alte state membre, lichidatorul judiciar îi va 
informa de îndată şi în mod individual pe creditorii cunoscuţi care au reşedinţa 
obişnuită, domiciliul ori sediul social în celelalte state membre. 
(2)Informarea, sub forma unei notificări scrise, trebuie să se refere, în special, la 
termenele-limită, sancţiunile prevăzute pentru nerespectarea acestor termene şi 
cerinţele legale pentru luarea în considerare a creanţelor de către instanţa competentă 
să înregistreze cererile de admitere a acestora sau observaţii în legătură cu aceste 
creanţe, precum şi cu celelalte măsuri ori proceduri prevăzute. Notificarea va indica şi 
dacă creanţele preferenţiale sau cele pentru care au fost constituite cauze de preferinţă 
sunt sau nu sunt supuse verificării. 
 

Art. 319 
(1)Orice creditor al instituţiei de credit debitoare, având domiciliul/reşedinţa sau, după 
caz, sediul social într-un alt stat membru decât România, inclusiv autorităţile publice, 
are dreptul să îşi declare creanţele sau să formuleze observaţii scrise în legătură cu 
creanţele sale asupra instituţiei de credit, care vor fi adresate lichidatorului judiciar. 
Declaraţia de creanţe sau, după caz, observaţiile formulate pot fi înaintate în limba 
oficială sau în una dintre limbile oficiale ale acelui stat membru, dar trebuie să poarte 
menţiunea în limba română: "Cerere de admitere a creanţelor/Declaraţie de creanţe" 
sau, după caz, "Observaţii privind creanţele". 
(2)Creanţele creditorilor având domiciliul/reşedinţa sau, după caz, sediul social în afara 
teritoriului României vor fi tratate în acelaşi mod şi vor avea acelaşi rang de prioritate 
ca şi creanţele de aceeaşi natură ale creditorilor având domiciliul/reşedinţa sau, după 
caz, sediul social pe teritoriul României. 
(3)Creditorii care îşi exercită dreptul prevăzut la alin. (1) vor transmite copii de pe actele 
care atestă creanţele lor, dacă există, şi vor indica natura creanţei, data la care aceasta a 
luat naştere şi valoarea acesteia, dacă există cauze de preferinţă şi alte asemenea 
drepturi în legătură cu creanţele respective şi care sunt bunurile asupra cărora au fost 
constituite astfel de drepturi de preferinţă. 
(4)La solicitarea lichidatorului judiciar, creditorii trebuie să furnizeze şi traducerea în 
limba română a "Cererii de admitere a creanţelor/Declaraţiei de creanţe" sau, după caz, 
a "Observaţiilor privind creanţele" şi a documentelor prezentate. 

                                                           
316 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 920/2015, după articolul 318 se introduce un nou articol, articolul 

3181, cu următorul cuprins: „În aplicarea dispoziţiilor art. 314 alin. (1) şi ale art. 318, informaţiile se 

furnizează în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statelor membre gazdă. În acest scop, 

se utilizează formulare care vor avea, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, titlul «Invitaţie de 

declarare a unei creanţe. Termene care trebuie respectate», respectiv titlul «Invitaţie de prezentare a 

observaţiilor cu privire la o creanţă. Termene care trebuie respectate»."  
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(5)Lichidatorul judiciar va asigura informarea periodică a creditorilor, în modalitatea 
considerată corespunzătoare, în special cu privire la progresele (evoluţiile) înregistrate 
în valorificarea activelor instituţiei de credit debitoare. 
 

Art. 320 
(1)Autorităţile administrative sau judiciare ale statului membru de origine sunt 
singurele împuternicite să decidă cu privire la aplicarea uneia sau mai multor măsuri de 
reorganizare ori deschiderea unei proceduri de lichidare cu privire la o instituţie de 
credit, inclusiv la sucursalele acesteia stabilite în alte state membre. Legea statului 
membru de origine se va aplica potrivit prevederilor art. 313 alin. (1). Dispoziţiile art. 
313 alin. (2) se vor aplica şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte 
state membre. 
(2)Autorităţile administrative sau judiciare sunt autorităţile stabilite potrivit legii 
naţionale, care decid cu privire la luarea măsurilor de reorganizare sau de începere a 
procedurilor de lichidare. 
(3)317Măsurile de reorganizare sunt măsurile adoptate de autorităţile administrative sau 
judiciare, destinate să menţină ori să restabilească situaţia financiară a unei instituţii de 
credit şi care ar putea afecta drepturile preexistente ale unor terţi, inclusiv măsurile care 
implică posibilitatea unei suspendări a plăţilor, a unei suspendări a măsurilor de 
executare sau a unei reduceri a creanţelor; persoanele care sunt implicate în activitatea 
internă a instituţiilor de credit, administratorii şi acţionarii nu sunt consideraţi terţi.318 
(4)Procedura de lichidare este procedura colectivă iniţiată şi controlată de autorităţile 
administrative sau judiciare cu scopul de a valorifica activele unei instituţii de credit sub 
supravegherea acestor autorităţi, inclusiv în cazul în care procedura se închide printr-
un concordat sau altă măsură similară. 
 

Art. 321 
(1)Dacă asupra unei instituţii de credit dintr-un stat membru, care desfăşoară activitate 
pe teritoriul României, au fost dispuse măsuri de reorganizare sau o procedură de 
lichidare, acestea se vor aplica fără alte formalităţi pe teritoriul României şi vor produce 
efecte în condiţiile şi de la data prevăzute în legislaţia statului membru respectiv. 
(2)Măsurile de reorganizare sau procedura de lichidare se va aplica potrivit legislaţiei 
statului membru de origine şi ţinând seama de prevederile art. 313. 
(3)La primirea notificării corespunzătoare de la autoritatea competentă a statului 
membru de origine, Banca Naţională a României va informa de îndată, prin publicarea 

                                                           
317 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 920/2015, la articolul 320, alineatul (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: „(3) Măsurile de reorganizare sunt măsurile adoptate de autorităţile administrative 

sau judiciare, destinate să menţină ori să restabilească situaţia financiară a unei instituţii de credit sau 

a unei firme de investiţii, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 

575/2013, şi care ar putea afecta drepturile preexistente ale unor terţi, inclusiv măsurile care implică 

posibilitatea unei suspendări a plăţilor, a unei suspendări a măsurilor de executare sau a unei reduceri 

a creanţelor; persoanele care sunt implicate în activitatea internă a instituţiilor de credit, 

administratorii şi acţionarii nu sunt consideraţi terţi." 

318 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 920/2015, la articolul 320, după alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: "(31) Măsurile prevăzute la alin. (3) includ aplicarea 

instrumentelor de rezoluţie şi exercitarea competenţelor de rezoluţie prevăzute în legislaţia privind 

redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii." 
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în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, despre decizia de deschidere a unei 
proceduri de reorganizare judiciară sau de faliment. 
(4)319Autorităţile administrative sau judiciare competente din statul membru de 
origine, administratorul sau lichidatorul judiciar va comunica oficiului registrului 
comerţului la care sucursala instituţiei de credit respectivă este înregistrată decizia 
privind măsurile de reorganizare sau de deschidere a procedurii de lichidare, în vederea 
efectuării menţiunilor corespunzătoare. Comunicarea va fi transmisă de autorităţile 
menţionate şi la două ziare de circulaţie naţională din România, în vederea publicării. 
(5)Prin administrator se înţelege persoana ori organismul desemnat de autorităţile 
administrative sau judiciare, a cărui sarcină este de a administra măsurile de 
reorganizare. 
(6)Lichidator judiciar este persoana ori organismul desemnat de autorităţile 
administrative sau judiciare, a cărui sarcină este de a administra procedurile de 
lichidare. 
(7)Persoanele împuternicite să pună în aplicare măsurile dispuse de autoritatea 
administrativă sau judiciară din statul membru de origine vor putea acţiona, fără altă 
formalitate, pe teritoriul României, în baza unei copii certificate de pe actul de numire 
sau a unui certificat emis de respectiva autoritate, însoţite de o traducere în limba 
română. 
(8)Persoanele prevăzute la alin. (5) vor putea exercita pe teritoriul României toate 
competenţele care le revin potrivit legislaţiei din statul membru de origine. Aceste 
persoane vor putea să numească alte persoane care să le reprezinte pe teritoriul 
României, inclusiv în scopul de a acorda asistenţă creditorilor pe parcursul aplicării 
măsurilor în cauză. 

                                                           
319 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 920/2015, la articolul 321, alineatele (4) şi (6)-(9) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: „(4) Autorităţile administrative sau judiciare competente din statul membru 

de origine, administratorul sau lichidatorul comunică oficiului registrului comerţului la care sucursala 

instituţiei de credit respectivă este înregistrată decizia privind măsurile de reorganizare sau de 

deschidere a procedurii de lichidare, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Comunicarea 

se transmite de autorităţile menţionate şi la două ziare de circulaţie naţională din România, în vederea 

publicării. 

……. 

(6) Lichidator este persoana ori organismul desemnat de autorităţile administrative sau judiciare, a 

cărui sarcină este de a administra procedurile de lichidare. 

(7) Administratorul, după caz, lichidatorul împuternicit să pună în aplicare măsurile dispuse de 

autoritatea administrativă sau judiciară din statul membru de origine poate acţiona pe teritoriul 

României fără altă formalitate, în baza unei copii certificate de pe actul de numire sau a unui certificat 

emis de respectiva autoritate, însoţite de o traducere în limba română. 

(8) Persoanele prevăzute la alin. (7) pot exercita pe teritoriul României toate competenţele care le 

revin potrivit legislaţiei din statul membru de origine. Aceste persoane pot să numească alte persoane 

care să le reprezinte pe teritoriul României, inclusiv în scopul de a acorda asistenţă creditorilor pe 

parcursul aplicării măsurilor în cauză. 

(9) În exercitarea competenţelor lor pe teritoriul României, persoanele prevăzute la alin. (7) trebuie să 

respecte legislaţia română, în special cu privire la procedurile de valorificare a activelor şi la furnizarea 

de informaţii angajaţilor din România ai instituţiei de credit în cauză. Competenţele nu pot include 

utilizarea forţei sau dreptul de a soluţiona litigii ori dispute." 
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(9)În exercitarea competenţelor sale pe teritoriul României, persoanele prevăzute la 
alin. (5) vor respecta legislaţia română, în special cu privire la procedurile de valorificare 
a activelor şi la furnizarea de informaţii angajaţilor din România ai instituţiei de credit 
străine. Competenţele nu pot include utilizarea forţei sau dreptul de a soluţiona litigii 
ori dispute. 
 

Art. 322320 
(1)Banca Naţională a României va informa fără întârziere autorităţile competente din 
statele membre gazdă asupra măsurilor de reorganizare sau asupra hotărârii de 
deschidere a procedurii lichidării, luată într-un stat nemembru cu privire la o instituţie 
de credit şi la sucursala acesteia din România, atunci când instituţia de credit are sediul 
în alt stat decât un stat membru şi are deschise sucursale şi pe teritoriul altor state 
membre. 
(2)Informarea va fi făcută imediat după ce Banca Naţională a României a retras 
autorizaţia de funcţionare a sucursalei ca urmare a deschiderii procedurii de lichidare 
sau de îndată ce a luat cunoştinţă despre luarea măsurilor de reorganizare cu privire la 
sucursală. În comunicare se va menţiona şi faptul că autorizaţia de funcţionare a 
sucursalei din România a fost retrasă. 
 
 

CAPITOLUL V: Reglementarea raporturilor de drept internaţional privat 
în domeniul falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare 

 
SECŢIUNEA 1: Domeniul de aplicare. Competenţe şi legea aplicabilă 

 
Art. 323 

Prezentul capitol reglementează: 
a)procedura falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare persoane juridice 
române şi a sucursalelor acestora, cu sediul pe teritoriul altor state membre ale Uniunii 
Europene, aflate în stare de insolvenţă; 
b)procedura falimentului privind o sucursală situată într-un stat membru şi aparţinând 
unei societăţi de asigurare/reasigurare al cărei sediu este situat într-un stat terţ; 
c)condiţiile în care autorităţile implicate se informează şi se consultă reciproc în ceea ce 
priveşte procedura de faliment a societăţilor de asigurare/reasigurare. 
 

Art. 324 

                                                           
320 Prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 920/2015,  articolul 322 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) În cazul deschiderii unei proceduri de faliment faţă de o sucursală din România a unei instituţii de 

credit dintr-un stat terţ, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile cuprinse în titlul III. 

(2) Dacă instituţia de credit din statul terţ mai are deschise sucursale cel puţin într-un alt stat membru, 

tribunalul competent, prin intermediul Băncii Naţionale a României, informează de îndată autorităţile 

competente din celelalte state membre gazdă asupra deschiderii procedurii falimentului în privinţa 

sucursalei din România, inclusiv asupra efectelor practice pe care o astfel de procedură le poate avea. 

Dacă nu este posibilă informarea înainte de adoptarea deciziei, aceasta se realizează imediat după 

aceea. 

(3) Informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să menţioneze şi faptul că Banca Naţională a României a 

retras autorizaţia de funcţionare a sucursalei." 
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(1)Instanţa determinată potrivit prevederilor art. 41 este singura autoritate competentă 
împuternicită să decidă cu privire la aplicarea procedurii falimentului în ceea ce priveşte 
o societate de asigurare/reasigurare, persoană juridică română, inclusiv sucursalele 
acesteia din alte state membre. Hotărârea instanţei se poate lua în absenţa ori după 
adoptarea unor măsuri de redresare financiară. Hotărârea de deschidere a procedurii 
falimentului, precum şi efectele acesteia se află sub incidenţa legii statului român. 
Prevederile art. 9 şi 10 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, 
se aplică în mod corespunzător. 
(2)Hotărârea instanţei competente prevăzute la alin. (1) privind deschiderea procedurii 
falimentului împotriva unei societăţi de asigurare/reasigurare, persoană juridică 
română, inclusiv în ceea ce priveşte sucursalele acesteia din alte state membre, este 
recunoscută, fără o altă formalitate, pe teritoriile tuturor celorlalte state membre şi îşi 
produce efectele în aceste state de îndată ce decizia îşi produce efectele în statul român. 
(3)Instanţa competentă prevăzută la alin. (1) informează de îndată Autoritatea de 
Supraveghere Financiară cu privire la hotărârea de a deschide o procedură de faliment, 
inclusiv cu privire la efectele practice pe care o astfel de procedură le poate avea; 
informarea se face înainte de adoptarea hotărârii sau imediat după aceea. Autoritatea 
de Supraveghere Financiară informează de urgenţă autorităţile de supraveghere din 
toate celelalte state membre despre hotărârea de a deschide procedura falimentului, 
inclusiv despre efectele concrete posibile ale unei astfel de proceduri. 
(4)Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu împiedică aplicarea prevederilor referitoare la exercitarea 
căilor de atac împotriva hotărârilor instanţei. 
 

Art. 325 
(1)După informarea prevăzută la art. 324 alin. (3), Autoritatea de Supraveghere 
Financiară va lua de îndată măsurile necesare pentru publicarea unui extras din 
hotărârea de deschidere a procedurii falimentului în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. 
(2)Prevederile art. 9-11 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, 
se aplică în mod corespunzător. De asemenea, sunt exceptate de la principiul potrivit 
căruia efectele deschiderii procedurii falimentului societăţii de asigurare/reasigurare, 
persoană juridică română, inclusiv a sucursalelor acesteia din alte state membre, se află 
sub incidenţa legii române, compensarea contractuală şi orice acord de compensare 
bilaterală (netting), caz în care se aplică exclusiv legea care guvernează contractele 
respective. 
 
Comentariu: 
 

Art. 325 alin. (2) se completeaza fata de vechea reglementare în sensul 
exceptarii de la regula potrivit căreia efectele deschiderii procedurii falimentului 
societăţii de asigurare/reasigurare, persoană juridică română, inclusiv a sucursalelor 
acesteia din alte state membre, se află sub incidenţa legii române, nu doar a 
compensarii contractuale ci și a acordurilor de compensare bilaterala, în concordanţă 
cu Art. 22 din Directiva 2001/17/CE privind reorganizarea şi lichidarea 
întreprinderilor de asigurare şi Art. 6a din propunerea Comisiei Europene de 
modificare a Regulamentului CE nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă. 
 
 Art. 326 
(1)Instanţa determinată potrivit legii române este în drept şi poate solicita înregistrarea 
hotărârii de deschidere a procedurii falimentului unei societăţi de asigurare/reasigurare 
debitoare în registrul imobiliar, în registrul comerţului, precum şi/sau în orice alt 
registru public ţinut în alte state membre. 
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(2)În toate cazurile în care înregistrarea prevăzută la alin. (1) este obligatorie potrivit 
legii statului membru respectiv, instanţa dispune toate măsurile necesare efectuării 
acestei operaţiuni. Cheltuielile ocazionate cu înregistrarea se consideră cheltuieli ale 
procedurii. 
 

Art. 327 
(1)Lichidatorul judiciar desemnat potrivit art. 251 poate acţiona pe teritoriul unor state 
membre gazdă, fără a fi necesară o altă formalitate, fie în baza unei copii certificate de 
pe hotărârea instanţei competente care l-a desemnat, fie în temeiul unui certificat emis 
de aceasta. Actul de desemnare poate fi tradus în limba oficială sau în una dintre limbile 
statului membru pe teritoriul căruia lichidatorul judiciar urmează să acţioneze, fără a fi 
necesară legalizarea acestuia sau orice altă formă similară. 
(2)Lichidatorul judiciar poate exercita pe teritoriul statelor membre gazdă toate 
competenţele care îi revin potrivit legii române şi poate numi oricare persoană care să îl 
ajute şi/sau să îl reprezinte în derularea procedurii pe teritoriul acelor state, în special 
în scopul de a înlătura dificultăţile întâmpinate de creditorii de asigurări din aceste state. 
În aceleaşi condiţii, lichidatorul judiciar desemnat potrivit legii unui alt stat membru 
poate acţiona pe teritoriul statului român, atunci când acesta este stat membru gazdă. 
(3)În exercitarea competenţelor sale, lichidatorul judiciar se supune legilor statului pe 
al cărui teritoriu acţionează, în special în ceea ce priveşte procedurile de valorificare a 
activelor şi furnizarea informaţiilor angajaţilor societăţii de asigurare/reasigurare din 
statul membru respectiv; competenţele exclud utilizarea forţei sau dreptul de a soluţiona 
litigii ori dispute de orice fel. 
 

Art. 328 
În situaţia în care, după deschiderea procedurii falimentului, o societate de 
asigurare/reasigurare înstrăinează cu titlu oneros un activ imobiliar, o navă şi/sau o 
aeronavă supusă înscrierii într-un registru public sau, după caz, valori mobiliare şi/sau 
titluri a căror existenţă sau transfer presupune introducerea într-un registru sau cont 
stabilit prin lege ori care sunt plasate într-un sistem central de depozite reglementat de 
legea unui stat membru, validitatea actului respectiv se află sub incidenţa legii statului 
membru pe al cărui teritoriu se află activul imobiliar sau sub a cărui autoritate se ţine 
registrul/contul/sistemul respectiv. 
 

SECŢIUNEA 2: Informarea şi drepturile creditorilor de asigurări 
 

Art. 329 
(1)După deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăţi de 
asigurare/reasigurare, persoană juridică română, Autoritatea de Supraveghere 
Financiară sau, după caz, lichidatorul judiciar îi informează de îndată pe creditorii de 
asigurări cunoscuţi, care au reşedinţa obişnuită, domiciliul ori sediul social în România 
sau într-un alt stat membru. 
(2)Informarea se face sub forma unei notificări scrise, comunicată în mod individual 
fiecărui creditor de asigurări, şi se referă în special la termenele-limită, sancţiunile 
prevăzute pentru nesocotirea acestor termene, organismul sau autoritatea abilitată să 
accepte prezentarea creanţelor sau observaţiile referitoare la creanţe şi alte măsuri 
prevăzute, cerinţele legale pentru luarea în considerare a creanţelor de către instanţa 
competentă cu înregistrarea cererilor de admitere a acestora sau a observaţiilor în 
legătură cu aceste creanţe. Notificarea va indica, de asemenea, dacă sunt sau nu sunt 
supuse verificării creanţele preferenţiale sau cele pentru care au fost constituite cauze 
de preferinţă. În cazul creanţelor de asigurare, notificarea va indica în plus efectele 
generale ale procedurii de lichidare asupra contractelor de asigurare, în special data la 
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care contractele de asigurare sau operaţiunile vor înceta să producă efecte, precum şi 
drepturile şi îndatoririle persoanelor asigurate în ceea ce priveşte contractul sau 
operaţiunea. 
(3)Informarea prevăzută la alin. (2) se face în limba română. În acest scop se foloseşte 
un formular cu titlul: "Cerere de admitere a creanţei; termene ce trebuie respectate" sau, 
după caz, "Invitaţie de a prezenta observaţii referitoare la o creanţă; termene ce trebuie 
respectate", scris în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. În orice caz, dacă un 
creditor cunoscut deţine o creanţă de asigurare, informarea cuprinsă în notificare va fi 
furnizată în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale a/ale statelor membre în care 
creditorul îşi are reşedinţa obişnuită, domiciliul sau sediul principal, după caz. 
 

Art. 330 
(1)Creditorii de asigurări care, după caz, au reşedinţa obişnuită, domiciliul sau sediul 
principal pe teritoriul unui stat membru, inclusiv autorităţile publice din acel stat, au 
dreptul să prezinte şi să înregistreze creanţe de asigurări sau să facă observaţii scrise 
referitoare la acestea, în condiţiile prezentei legi. 
(2)Cererile de admitere a creanţelor şi/sau, după caz, observaţiile cu privire la acestea 
se adresează Fondului de garantare şi/sau lichidatorului judiciar şi se transmit în limba 
oficială ori în una dintre limbile oficiale a/ale statului membru, situaţii în care aceste 
înscrisuri vor purta în mod obligatoriu menţiunea în limba română "Cerere de admitere 
a creanţei" sau, după caz, "Observaţii referitoare la creanţe". 
(3)Creanţele creditorilor de asigurări care au reşedinţa obişnuită, domiciliul sau sediul 
principal într-un stat membru beneficiază de acelaşi tratament şi de acelaşi rang ca şi 
creanţele de asigurări de aceeaşi natură, susceptibile de a fi prezentate de creditorii de 
asigurări care au reşedinţa obişnuită, domiciliul sau sediul principal în România. 
(4)Creditorii de asigurări care îşi exercită drepturile prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi 
să transmită copii de pe actele care atestă creanţele lor, dacă acestea există, să indice 
natura creanţei, momentul naşterii şi valoarea acesteia, dacă există cauze de preferinţă 
şi alte asemenea drepturi, precum şi care sunt creanţele care beneficiază de astfel de 
cauze de preferinţă. Creditorii de asigurări nu sunt obligaţi să indice prioritatea acordată 
creanţelor de asigurare potrivit prevederilor art. 267. 
(5)Fondul de garantare şi/sau lichidatorul judiciar, după caz, este obligat să asigure 
informarea periodică a creditorilor de asigurări în condiţiile legii, în special cu privire la 
stadiul valorificării activelor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare. 
(6)Autorităţile de supraveghere ale statelor membre pot solicita informaţii privind 
evoluţia procedurii de faliment de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA 3: Reguli privind procedura falimentului, aplicabilă 
sucursalelor societăţilor de asigurare/reasigurare din alte state membre 

ale Uniunii Europene, care au sediul în România 
 

Art. 331 
Autorităţile administrative sau judiciare ale statului membru de origine sunt singurele 
împuternicite să decidă în ceea ce priveşte deschiderea unei proceduri de faliment 
împotriva unei societăţi de asigurare/reasigurare, inclusiv cu privire la sucursalele 
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acesteia stabilite în statele membre. Legea statului membru de origine se aplică potrivit 
prevederilor art. 9-11 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, 
ale art. 325 alin. (2) şi ale art. 328. 
 

Art. 332 
(1)Procedura falimentului dispusă asupra unei societăţi de asigurare/reasigurare dintr-
un alt stat membru care desfăşoară activitate pe teritoriul României se aplică fără alte 
formalităţi pe teritoriul României şi produce efecte în condiţiile şi de la data prevăzute 
în legislaţia din statul membru respectiv. În aceleaşi condiţii, procedura falimentului, 
instituită prin prezentul capitol, se aplică pe teritoriul statelor membre în ceea ce 
priveşte o societate de asigurare/reasigurare, persoană juridică română, inclusiv 
sucursalele acesteia stabilite pe teritoriul acelor state. 
(2)Procedura falimentului se aplică potrivit legislaţiei din statul membru de origine, cu 
excepţiile expres prevăzute de lege. 
(3)La primirea notificării corespunzătoare de la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară a statului membru de origine, autoritatea competentă informează de îndată 
creditorii de asigurări despre decizia de deschidere a unei proceduri de faliment, prin 
publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Art. 333 
(1)Persoanele împuternicite să aplice măsurile dispuse de autorităţile competente din 
statul membru de origine pot acţiona fără nicio altă formalitate pe teritoriul României, 
în baza unei copii certificate de pe actul de numire sau a unui certificat emis de 
autoritatea respectivă, însoţite de traducerea în limba română. 
(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) pot să îşi exercite pe teritoriul României toate 
competenţele care le revin potrivit legislaţiei statului membru de origine; aceste 
persoane vor putea să numească alte persoane care să le reprezinte pe teritoriul 
României, inclusiv în scopul acordării asistenţei creditorilor de asigurări pe parcursul 
aplicării măsurilor în cauză. 
(3)În exercitarea atribuţiilor şi competenţelor lor pe teritoriul României, persoanele 
prevăzute la alin. (1) sunt obligate să respecte legislaţia română, în special cu privire la 
procedurile de valorificare a activelor şi la furnizarea de informaţii angajaţilor din 
România ai societăţii de asigurare/reasigurare străine. 
 

Art. 334 
Autorităţile administrative sau judiciare competente din statul membru de origine sau 
lichidatorul judiciar, după caz, au obligaţia să comunice în ceea ce priveşte decizia de 
deschidere a procedurii de faliment oficiului registrului comerţului la care societatea de 
asigurare/reasigurare respectivă este înregistrată, pentru a fi efectuate menţiunile 
corespunzătoare. 
 
 
 
 

Art. 335 
(1)Instanţa competentă, potrivit legii române, este obligată să informeze de îndată, prin 
intermediul Autorităţii de Supraveghere Financiară, autorităţile competente din statele 
membre gazdă asupra hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, inclusiv asupra 
efectelor pe care le poate avea această procedură, dacă hotărârea a fost dispusă cu privire 
la o sucursală sau o filială din România a unei societăţi de asigurare/reasigurare având 
sediul stabilit în alt stat decât un stat membru, dar care are deschise sucursale şi/sau 
filiale pe teritoriul altor state membre. 
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(2)Informarea se va face înainte de pronunţarea hotărârii de deschidere a procedurii 
sau imediat după acest moment şi va preciza dacă autorizaţia de funcţionare a sucursalei 
sau a filialei respective a fost retrasă. 
 

SECŢIUNEA 4: Sucursalele societăţilor de asigurare/reasigurare din 
statele terţe 

 
Art. 336 
(1)Sub rezerva definiţiilor prevăzute la art. 5 pct. 31 şi 63 şi în scopul aplicării 

dispoziţiilor privind procedura de faliment, reglementată de prezentul capitol, privind o 
sucursală situată într-un stat membru şi aparţinând unei societăţi de 
asigurare/reasigurare al cărei sediu principal este localizat în afara Uniunii Europene: 
a)stat membru de origine înseamnă statul membru în care sucursala a primit o 
autorizaţie de funcţionare; 
b)autorităţi de supraveghere şi autorităţi competente înseamnă autorităţile statului 
membru în care sucursala a primit autorizaţia. 
(2)În cazul în care o societate de asigurare/reasigurare al cărei sediu principal se află în 
afara Uniunii Europene are sucursale stabilite în cel puţin două state membre, fiecare 
sucursală beneficiază de un tratament independent în ceea ce priveşte aplicarea 
prezentului titlu. Autorităţile competente şi autorităţile de supraveghere, precum şi 
lichidatorii judiciari desemnaţi din aceste state membre vor coopera şi îşi vor coordona 
acţiunile, în vederea exercitării atribuţiilor şi competenţelor stabilite de lege. 

 
TITLUL IV: Sancţiuni 

 
Art. 337 

(1)Nerespectarea prevederilor art. 83 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. 
(2)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către 
organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din oficiu sau la 
sesizarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar sau a oricărei persoane 
interesate. Veniturile rezultate din aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac venit 
la bugetul de stat. 

(3)Încălcarea în orice mod a obligaţiilor prevăzute la art. 246 privind înregistrarea 
cererii de deschidere a procedurii falimentului unei societăţi de asigurare/reasigurare 
constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: 
a)amendă, aplicabilă asigurătorului/reasigurătorului, de la 15.000 lei la 30.000 lei; 
b)amendă, aplicabilă persoanelor semnificative ale asigurătorului/reasigurătorului, de 
la 5.000 lei la 15.000 lei; 
c)amendă, aplicabilă persoanelor semnificative ale brokerului de asigurare şi/sau de 
reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei; 
d)amendă, aplicabilă lichidatorilor asigurătorului/reasigurătorului sau brokerului de 
asigurare şi/sau de reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei. 
(4)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (3) se fac de 
către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Sancţiunile se aplică 
asigurătorului/reasigurătorului sau persoanelor semnificative care au participat la 
comiterea faptelor contravenţionale. Sancţiunea amenzii se aplică separat fiecărei 
persoane care a participat la săvârşirea contravenţiei. 
(5)În funcţie de natura şi de gravitatea faptei, Autoritatea de Supraveghere Financiară 
poate aplica, odată cu amenda prevăzută la alin. (3), oricare dintre sancţiunile prevăzute 
la art. 39 alin. (3) lit. d) şi e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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(6)Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea ir. 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

TITLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

Art. 338 
Limitele amenzilor judiciare prevăzute de prezenta lege se actualizează periodic, prin 
hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele inflaţiei. 
 

Art. 339 
(1)Procedura falimentului prevăzută de titlul II cap. IV, declanşată împotriva unei 
societăţi de asigurare/reasigurare care cumpără un bun, nu afectează rezerva dreptului 
de proprietate a vânzătorului atunci când, în momentul deschiderii procedurii 
respective, bunul respectiv se află situat pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul 
în care procedurile respective au fost deschise. 
(2)Procedura de faliment deschisă împotriva unei societăţi de asigurare/reasigurare 
care vinde un bun, după livrarea acestuia, nu constituie o cauză de rezoluţiune sau de 
denunţare a vânzării şi nu împiedică dobândirea de către cumpărător a proprietăţii, dacă 
bunul respectiv se află, la momentul deschiderii procedurii, pe teritoriul unui stat 
membru, altul decât cel în care procedurile respective au fost deschise. 
(3)Prevederile alin. (1) şi (2) nu împiedică exercitarea acţiunilor privind nulitatea, 
anularea şi/sau inopozabilitatea reglementate de lege. 
(4)Procedura falimentului reglementată prevăzută de titlul II cap. I nu împiedică şi nu 
afectează exercitarea drepturilor creditorilor de asigurări privind compensarea 
creanţelor lor cu creanţele societăţii de asigurare/reasigurare supuse acestor proceduri, 
în condiţiile legii. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. 
 

Art. 340 
Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sau la Legea nr. 
381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc, cu 
modificările ulterioare, la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul 
instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, la secţiunile 1-3 ale capitolului III, capitolul IV şi 
art. 83 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, sau la Legea nr. 
637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în 
domeniul insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, abrogate prin prezenta 
lege, trimiterea se consideră a fi făcută la prezenta lege. 
 
 
 

Art. 341 
Orice decăderi, limitări, interdicţii ori altele asemenea instituite prin norme legale sau 
prevederi contractuale pentru cazul deschiderii procedurii de insolvenţă vor fi aplicabile 
doar de la data deschiderii falimentului. Dispoziţiile contrare se abrogă. 
 
Comentariu 
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Aceste dispoziții constituie esența protecției legale de care se bucură debitorul supus 
procedurii de insolvență pentru situațiile în care contractul sau legea instituie o 
restrângere a capacității sale de exercițiu. 
Articolul analizat se corelează cu dispozițiile art. 77 alin. (6), nou introduse, prin care 
debitorul aflat în procedură poate participa la proceduri de licitație, fără ca situația 
stării de insolvență să-i genereze o cauză de neeliginilitate: ”Debitorul aflat în 
procedura insolvenţei nu poate fi împiedicat să participe la licitaţii publice pentru 
motivul deschiderii procedurii”. 
 
Jurisprudență 
 

Faptul că o societate debitoare, în speță intimata, intră în procedura generală 
a insolvenței, nu determină automat modificarea substanțială a contractului de 
finanțare sau a scopului pentru care a fost acordat. Din probele administrate în cauză, 
rezultă cu prisosință că intimata continuă să îndeplinească toate criteriile de 
eligibilitate și selecție care au fost avute în vedere la data semnării cererii de finanțare, 
materializate ulterior printr-un contract semnat de părți. 

Nu rezultă din clauzele contractuale că intimata nu a folosit sprijinul acordat 
conform scopului destinat, fondurile nu au fost, timp de 5 ani, nici vândute unor terți 
și nici închiriate, după finalizarea proiectului respectiv, data ultimei plăți. 

De asemenea, Curtea urmează să rețină că, pe parcursul procedurii de 
reorganizare a intimatei, recurenta nu a produs dovezi din care să rezulte că obiectul 
contractului de finanțare a fost înstrăinat. 

Ordonanța nr. 79/2003, care reglementează acordarea acestor fonduri, se 
referă la anumite nereguli, care se pot constata pe parcursul derulării unui astfel de 
contract, ceea ce nu este cazul în speța de față, deoarece nu se pune problema unei 
creanțe bugetare, așa cum pretinde recurenta. 
Art. 2 alin. (1) lit. f) din Ordonanța sus-citată stabilește în ce constă activitatea de 
constatare a creanțelor bugetare, produsă de nereguli în folosirea fondurilor, care ar 
atrage obligația de plată sub forma titlului de creanță. 

Cu privire la data semnării declarației și a contractului de finanțare, 2004, 
reprezentanții intimatei, de bună credință, au semnalat că într-adevăr, la acea dată, 
societatea nu se afla și nu era în curs de reorganizare sau în faza de declarare a 
falimentui. (Curtea de Apel Ploiești, Secția Comercială și de Contencios 
Administrativ și Fiscal, Decizia nr. 155/07.10.2010) 

 
 Instanța apreciază că obligația debitoarei – beneficiar al finanțării, stabilită 
prin contractul de finanțare și Legea nr. 316/2001, de a restitui finanțarea primită de 
la contestatoare pentru cazul intrării în insolvență constituie practic o decădere a 
debitoarei din dreptul la împrumut nerambursabil, decădere ce intră în categoria 
situațiilor enumerate exemplificativ de art. 154 indice 2 din Legea nr. 85/2006. 
Întrucât în cauză debitoarea se află în procedura generală a insolvenței, în etapa în 
care s-a întocmit un plan de reorganizare, pe care creditorii l-au și acceptat, decăderea 
în discuție, în temeiul căreia contestatoarea pretinde că ar fi îndreptățită la restituirea 
finanțării acordate, nu poate avea aplicabilitate în această etapă a procedurii, iar 
orice clauză contractuală ori dispoziție legală care ar prevedea incidența unei 
asemenea decăderi, doar pentru simplul motiv al deschiderii procedurii, neînsoțită ori 
neurmată de declararea falimentului, este lipsită de efecte juridice, conform art. 154 
indice 2 din Legea nr. 85/2006. Prin urmare, potrivit acelorași dispoziții din legea 
insolvenței, dispoziția din contractul de finanțare privind obligația debitoarei la 
restituirea finanțării pentru motivul intrării în insolvență trebuie interpretată 
restrictiv, în sensul că doar de la data eventualei deschideri a procedurii falimentului 
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debitoarea ar avea obligația restituirii finanțării, dacă o astfel de procedură se 
declanșează anterior expirării duratei perioadei de monitorizare de 5 ani. 
(Tribunalul București, Secția a VII-a Comercială, Sentința comercială nr. 
7186/16.11.2010) 
 

În cauză, la 4 noiembrie 2009, reprezentanții Centrului Regional pentru 
Dezvoltare Rurală și Pescuit 2 Constanța au procedat la verificarea menținerii 
eligibilității proiectului în sensul de a se stabili că nu a suferit o modificare substanțială 
pe o perioadă de 5 ani de la data plății finale și au constatat, pe lângă îndeplinirea 
altor obligații ce au format obiectul verificării și că, la vizita pe teren, nu exista flux 
tehnologic, iar beneficiarul se afla în procedura insolvenței – forma generală. 
În procesul verbal întocmit nu se consemnează concluziile și nu se dispun măsuri, ci 
doar că echipa de control își rezervă dreptul de a solicita și alte documente. 

În aceste condiții, cum nu s-a constatat printr-un înscris încălcarea clauzelor 
contractuale și nici măsura încetării contractului, în consecință, nu există temei pentru 
a se solicita restituirea integrală a sumelor plătite. 

Chiar dacă nu există obligativitatea comunicării/însștiințării beneficiarului 
privind încetarea contractului, se impunea ca autoritatea contractantă să stabilească 
clar ce prevederi contractuale au fost încălcate și să dispună măsura încetării cu o 
anumită dată. În lipsa acestor demersuri, nu se poate susține că a încetat înțelegerea 
părților, ceea ce ar fi dat dreptul la restituirea sumelor achitate și, în care caz, creanța 
ar fi fist una certă, lichidă și exigibilă, după 15 zile de la notificarea de restituire. 

Prin urmare, măsura administratorului judiciar de a nu include în tabelul 
preliminar al creanțelor debitoarei o sumă ce nu constituie o creanță certă, lichidă și 
exigibilă, este justificată. La acest moment, prin această măsură, autoritatea 
contractantă nu este cu nimic prejudiciată pentru că, în situația propunerii, admiterii 
și votării unui plan de reorganizare, administratoul judiciar va garanta în continuare, 
îndeplinirea obligațiilor contractuale, fiind și interesul debitoarei să fie astfel, iar 
pentru cazul în care se decide încetarea contractului, fiind o creanță născută după data 
deschiderii procedurii, poate fi inclusă în tabelul suplimentar al creanțelor, conform 
art. 108 alin. (3) din Legea nr. 85/2006. (Tribunalul Tulcea, Secția Civilă, 
Comercială și Contencios Administrativ, Sentința civilă nr. 
154/25.01.2010) 
 

Art. 342 
(1)Dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura în care nu contravin, cu cele ale 
Codului de procedură civilă şi ale Codului civil. 
(2)Prevederile cap. I al titlului III nu sunt aplicabile raporturilor de drept internaţional 
privat din domeniul insolvenţei care cad sub incidenţa Regulamentului Consiliului (CE) 
nr. 1.346/2000. 
 
 
 
 
 
 
Comentariu 
 

Alin. (1) al acestui articol reprezintă fundamentul juridic care stă la baza 
soluționării problemei de compatibilitate între legile generale, și anume Codul de 
procedură civilă, ca lege generală care reglementează raporturile juridice de drept 
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procedural, și Codul civil, ca lege generală care reglementează raporturile juridice de 
drept substanțial. 
 
Jurisprudență 
 

Lichidatorul judiciar are obligaţia, potrivit art. 114 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, să inventarieze bunurile şi să le ia în posesie pentru 
efectuarea lichidării în vederea acoperirii pasivului debitorului. În situaţia în care se 
refuză predarea bunurilor pentru a se proceda la inventarierea lor devin aplicabile 
dispoziţiile art. 581 C. Proc.civ. care îngăduie instanţei, respectiv judecătorului-sindic, 
să ordone în cazuri grabnice măsurile ce se impun pentru readucerea bunului în 
averea debitorului. (Curtea de Apel Ploieşti- Secţia Comercială şi de 
contencios Administrativ şi Fiscal, Decizia nr. 517 din 23 martie 2010) 
 

Art. 343 
Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii 
aplicabile anterior acestei date. 
 
Comentariu 
 

Acest text normativ reglementează legea aplicabilă procedurilor de insolvență 
deschise, fiind o aplicare a principiului de drept ”tempus regit actum”. În doctrină321 s-
a arătat faptul că prin acest articol leguitorul a reglementat principiul 
neretroactivității legii privind procedura insolvenței. 

Considerăm utile în dezlegarea problemelor de drept generate de aplicarea 
acestui text normativ dezlegările date de către Înalta Curte de Casație și Justiție prin 
Deciziile pronunțate în recursurile în interesul legii, astfel: 
- Decizia nr. 2/2013, în care noțiunea de ”proces civil” a fost considerată un 
concept care se impune a fi analizat în evoluția sa tehnică și juridică, adica de la etapa 
sesizării instanței și până la actul final al judecății;  
- Decizia nr. 5/2013: ”judecătorul sindic va analiza îndeplinirea condiției 
referitoare la cuantumul creanței prag în conformitate cu legea în vigoare la 
momentul introducerii cererii”. 
 
Jurisprudență 
 

Dispoziţiile art. 348 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă [nr. 91/2013] care 
prevăd aplicarea imediată a acestor dispoziţii şi pentru procedurile de insolvenţă 
aflate în derulare la data intrării sale în vigoare (cu excepţia celor prevăzute de art. 
183-203) şi, implicit, pentru situaţia descrisă de art. 81 alin. (3) lipsesc norma legală 
de previzibilitate. Or, art. 1 alin. (5) din Constituţie consacră principiul respectării 
obligatorii a legilor. Pentru a fi respectată de destinatarii săi, legea trebuie să 
îndeplinească anumite cerinţe de claritate şi previzibilitate, astfel încât aceşti 
destinatari să îşi poată adapta în mod corespunzător conduita. [...] Tocmai de aceea 
legiuitorul constituant a interzis, cu valoare de principiu, aplicarea retroactivă a legii 
civile, pentru considerente de previzibilitate și securitate a raporturilor juridice. 
(Curtea Constituțională a României, Decizia nr. 447/29.10.2013) 
 
 

                                                           
321 Stanciu D. Cărpenaru, M.A.Hotca, V.Nemeș, Codul insolvenței comentat, op.cit., pag. 728. 
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Art. 344 
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 
a)Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
b)Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-
hoc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 14 decembrie 2009, 
cu modificările ulterioare; 
c)Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2004, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
d)secţiunile 1, 2 şi 3 ale capitolului III, capitolul IV şi art. 83 din Legea nr. 503/2004 
privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în 
activitatea de asigurări, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 
din 23 iulie 2013, cu modificările ulterioare; 
e)Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional 
privat în domeniul insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
931 din 19 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
f)art. 175 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 
noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, precum şi art. 81 din Legea nr. 255/2013 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual 
penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013; 

g)orice alte dispoziţii contrare. 
 
Prezenta lege transpune Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 125 din 5 mai 2001. 

 
**** 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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