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Cuvântul
pre[edintelui

Introducere

La sfârşitul lunii iunie a.c. a fost promulgată Legea pri -
vind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de in solvenţă,
cu noscută mai ales prin denumirea de Codul In sol venţei,
cu toate că în actuala formă nu întruneşte con diţiile unui
cod legislativ. Aceasta, pentru că prin conţinutul ei legea
reuneşte doar o parte a regle mentărilor în domeniu şi anu  -
me: procedurile de prevenire a in solvenţei – adică, man -
datul ad-hoc şi concor datul pre ventiv, procedura insolven -
ţei (in  clu siv pen tru domeniul instituţiilor de credit şi al so -
cietăţilor de asigurare) şi insolvenţa trans frontalieră; lă -
sând în afară reglemen tări precum falimentul persoanei fi -
zice şi falimentul unităţilor administrativ-teritoriale pen tru
care există un act normativ cu mari dificultăţi de aplicare.

Necesitatea acestei noi legi rezidă atât în nevoia de
amen dare şi corelare a legii existente, în interio rul ei (Le -
gea nr. 85/2006) cât şi pentru corelarea cu diver sele acte
normative cu referire la insol venţă; aspecte sesizate în
timp (după 2006) în nu me roasele analize efectuate de că -
tre experţi ai Mi nis terului Justiţiei şi ai Băncii Mondiale,
re pre zentanţi ai UNPIR în consorţiul de specia lişti, precum
şi de către unii practicieni în insolvenţă sau chiar de către
judecători-sindici.

În fapt, iniţiativa legislativă a aparţinut Minis teru lui
Jus tiţiei care, beneficiind de o finanţare a Băn cii Mon diale,
a încredinţat elaborarea proiec tului de lege unui consorţiu
de specialişti, practi cieni în insol ven ţă. Echipa con -
sorţiului a procedat la întocmirea tex tu lui preliminar al
fiecărui capitol şi al fiecărei sec ţiuni care era apoi trans mis
unei echipe extinse de co la boratori – judecători, avo caţi şi
prac ticieni în in sol venţă – de la care urma să pri mească
observaţii şi pro  puneri. A existat şi o bună cola borare cu
specia lişti din cadrul Băncii Na ţionale a Româ niei şi al Co -
misiei de Supra veghere a Asigu rărilor (actual  mente în
structura ASF) în legătură cu definiti varea tex telor privind
ca pitolele referitoare la falimentul instituţiilor de cre dit şi
respectiv al societăţilor de asigura re/rea sigurare.

Încă de anul trecut textul noii legi a fost publi cat, pen -
tru dezbatere publică, pe site-ul Minis teru lui Jus tiţiei,
trecând şi printr-o fază de ordonanţă de ur gen ţă, anulată
de Curtea Constituţională şi reintrând în dezbaterea
comisiilor de specialitate ale Parlamen tului.

În octombrie 2013 a avut loc Prima Conferinţă
Naţională de Insolvenţă organizată sub egida INPPI, UNPIR
şi Facultatea de Drept a Universităţii din Bu cu reşti, cu o
largă participare, constituindu-se într-un prim forum de
dezbatere a proiectului noii legi. 

De atunci au avut loc nenumărate runde de dez batere,
pot spune chiar de negocieri, în special în Comisia Juri -
dică a Camerei Deputaţilor unde s-au efectuat numeroase
modificări de text, inclusiv ce le pentru care modificările
erau cerute de către Curtea Constituţională. Nu mă voi
referi aici la nou tăţile aduse prin noua lege, cu siguranţă
aces tea vor face obiectul unei adevărate literaturi juridice.

În intervalul de timp care a urmat Conferinţei de In -
solvenţă, în cadrul stagiilor de pregătire profe sio na lă prac -
ticienii în insolvenţă au avut posibilitatea unei docu -
mentări corespunzătoare asupra preve derilor noii legi,
astfel în cât consider că marea lor ma joritate poate trece la
instumentarea noilor dosare de in sol venţă. Stagiile de
pregătire profe sională continuă atât la nivel central cât şi
la nive lul filialelor UNPIR vor acorda atenţia cuvenită
studierii prevederilor noii legi.

Întâmplător sau nu, Legea privind procedurile de
prevenire a i n solvenţei şi de insolvenţă poartă nr. 85/2014,
acelaşi număr ca şi Legea privind procedura insol venţei nr.
85/2006. Ţin să menţionez că procedurile iniţiate în baza
Legii nr. 85/2006 vor continua să se deruleze con form
acelei legi, noua lege (nr. 85/2014) fiind aplicabilă doar
proce du rilor iniţiate după data intrării acesteia în vigoare.

În relaţia cu comisiile de specialitate ale Parla men tului
României am avut un sprijin permanent din par tea regre -
tatului nostru coleg deputatul Mircea Grosaru, a cărui
monografie intitulată Judecătorul-sindic a văzut lu mina
tiparului, în a doua parte a anului 2013, la Edi tura Uni -
versul Juridic. Din păcate lansarea cu public a lucrării nu
a mai putut avea loc. Publicăm în cadrul revistei noastre o
scurtă recenzie a cărţii, cu ilustraţiile preluate din slid-
urile de prezentare.

Av. Arin Octav Stãnescu
Preºedintele UNPIR
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A. CONTEXTUL ªI GENEZA CODULUI INSOLVENÞEI

În determinarea construcþiei normative a acestei noi legi
a insolvenþei, pe care, în scopul acestui studiu, o vom
denumi în continuare „Codul Insolvenþei“, trebuie plecat
de la realitãþile juridice, sociale ºi umane care au
caracterizat perioada de aplicare a Legii nr. 85/2006.1

În teoria generalã a dreptului existã un postulat:
„Înainte de a fi o realitate normativã, dreptul este o stare
de conºtiinþã, în sensul cã nevoile ºi schimbãrile societãþii
îºi reclamã reflectarea într-un sistem de norme care trec
prin conºtiinþa colectivã, urmând un proces de evaluare,
valorizare ºi valorificare finalã prin normele de drept.2“
Analizând în mod lucid ºi raþional semnalele din

practicã în privinþa modului de aplicare a procedurilor –
atât cele de prevenire a insolvenþei, cât ºi cele de insol -
venþã, percepþia generalã era urmãtoarea: (i) procedurile de
prevenire a insolvenþei (mandatul ad-hoc ºi concordatul
preventiv) nu erau funcþionale, cazurile de finalizare cu
succes fiind doar simple ºi izolate excepþii; (ii) în cadrul
procedurilor de insolvenþã se raportau dezechilibre acute
între interesele participanþilor la procedurã, debitorul fiind
considerat ca deþinãtorul prea multor mecanisme, mai mult
sau mai puþin sofisticate, de manipulare a procedurii. 
În primul rând, raportat la raritatea cazurilor reuºite de

mandat ad-hoc sau de concordat, una dintre explicaþii poate
fi aceea în sensul cã în România nu existã încã o culturã a
unor astfel de negoceri de tipul „out-of-court“, creditorii
fiind mai degrabã reticenþi ºi suspicioºi în a încuraja sau a
se implica în astfel de proceduri. Pe de altã parte, o
problemã o constituia ºi creanþa fiscalã, faþã de care se
ridica impedimentul dirimant al imposibilitãþii negocierii,
cu argumentul încadrãrii drept ajutor de stat.
În al doilea rând, în privinþa procedurilor de insolvenþã,

pe fondul dificultãþilor de recuperare a creanþelor, care a
devenit un adevãrat „modus operandi“, creditorii au

acumulat suspi ciuni latente, tratând debitorul din start ca
acþionând cu rea-credinþã.
Pe de altã parte, realitatea a demonstrat cã aceste

suspiciuni pot fi întemeiate în anumite cazuri, pentru cã
mecanismele Legii nr. 85/2006 permit o ºtergere controlatã
ºi inteligentã a unor datorii, prin „jocul“ categoriilor
formate prin planul de reorganizare.
În al treilea rând, printre cele mai grave probleme

sesizate în aplicarea practicã a procedurii de insolvenþã au
fost urmãtoarele:
– intrarea voluntarã în procedura de insolvenþã de cãtre
debitor, deºi existau cereri de deschidere a procedurii
formulate de cãtre creditori, cu scopul - pe termen
scurt sau nu numai - al desemnãrii unui anumit
practician în insolvenþã; 

– prelungirea excesivã a perioadei de observaþie, urmare
a tergiversãrii soluþionãrii contestaþiilor la tabelul
preliminar, existând în practicã situaþii în care
perioada de observaþie a durat ºi 5 ani; 

– insuficienta transparenþã a anumitor acte procedurale,
creditorii sau administratorul special neavând întot -
deauna acces la dosarul cauzei pentru o consultare
efectivã ºi eficientã; 

– manipularea votului în privinþa planului de reor -
ganizare, prin care se reuºea, prin raportare la cele
cinci categorii posibile, „forþarea” unui vot de apro -
bare, deºi creditorii în discuþie deþineau un procent
nesemnificativ al masei credale; 

– reducerile sau chiar eliminãrile de creanþe prin inter -
mediul unui plan de reorganizare confirmat erau
ireversibile, chiar în ipoteza eºuãrii acestuia; 

– insuficienta reglementare în privinþa regimului juridic
al creanþelor curente ºi al protecþiei drepturilor acestor
creditori, din perspectiva plãþii sau al implicãrii în
procedurã, mai ales în perioada de observaþie.

Elemente de noutate în legislaţia insolvenţei
- de la principii la implementarea lor -

Av. Simona Maria MILOª
Preºedinte INPPI

Av. Andreea DELI
Membrã în Consiliul ºtiinþific 

al INPPI
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Plecând de la caracterul real al acestor probleme sesizate
în aplicarea Legii nr. 85/2006, percepþia publicã era în
sensul cã insolvenþa este o procedurã favorabilã debitorului,
ºi tocmai acest „favoritism“ se impunea a fi corectat. Însã
pericolul imediat al unei astfel de percepþii era acela de a
transforma un exces într-un alt exces, cu consecinþa
eºecului demersului în sine, al instabilitãþii ºi al neîncrederii
mediului de afaceri în general.
Tocmai de aceea Codul Insolvenþei a fost regândit pe

viziunea unei structuri normative echilibrate, de naturã a
armoniza constructiv ºi just atât interesele creditorilor cât ºi
ale debitorului.
De asemenea, contextul european al legislaþiei în

materia insolvenþei este marcat de dezideratul încurajãrii
restructurãrii afacerilor debitorilor oneºti, ca intrument
eficace de depãºire a crizei economice globale.
Statisticile efectuate la nivelul Uniunii Europene sunt

rele vante, având drept situaþie - premisã faptul cã „Insol -
vencies are a fact of life in a dynamic, modern economy“3:
– doar jumãtate din companii supravieþuiesc 5 ani de la
înfiinþare;

– aproximativ 200.000 de companii intrã în insolvenþã la
nivelul UE în fiecare an, ceea ce înseamnã cã 600 de
companii eºueazã în fiecare zi; 

– anual s-au desfiinþat aproximativ 1,7 milioane de
locuri de muncã;

– o pãtrime dintre aceste insolvenþe au un element de
insolvenþã transfrontalierã, ceea ce este mai grav; 

– 18% dintre antreprenorii care pot fi consideraþi ca
fiind de succes au eºuat la prima lor încercare, ceea ce
demonstreazã faptul cã au învãþat din propriile greºeli.

În acest sens, Comunicatul Comisiei Europene – „O
Nouã Abordare, pentru salvarea afacerii ºi acordarea unei
a doua ºanse debitorilor oneºti“ - Brussels, 14.03.2014,
aratã cã obiectivul esenþial constã în mutarea atenþiei de la
lichidare cãtre încurajarea restructurãrii afacerilor viabile,
de la un stadiu cât mai incipient, tocmai pentru prevenirea
insolvenþei: (i) „oportunity to restructure and to stay in
business“; (ii) crearea unui scenariu de tipul „win-win“, în
care debitorul rãmâne în business, locurile de muncã sunt
pãstrate, creditorii recupereazã mai mult decât ar recupera
într-un faliment; (iii) facilitarea unui „fresh start”.
Acordarea celei de a doua ºanse este vãzutã în plan ºi

mai extins, mergând pânã la acordarea acesteia chiar dupã
fali ment, la momentul deschiderii unei alte afaceri, conside -
rându-se cã experienþa a demonstrat cã un antreprenor are
mai mult succes a doua oarã. Se face în mod clar distincþia
dintre întreprin zãtorii oneºti ºi cei neoneºti, încercând
eliminarea stigmatului de „falit“ ºi încurajarea identificãrii
de finanþare ºi suport pen tru un nou început. Cu aceastã oca -
zie, au fost trasate Statelor Membre cinci recomandãri de
implementare la nivel legislativ – în termen de maxim 1 an4:
a) facilitarea restructurãrii afacerii, la un moment cât
mai devreme posibil; 

b) permisiunea restructurãrii în afara instanþei – aºa
numitele proceduri de prevenire a insolvenþei; 

c) acordarea posibilitãþii de suspendare temporarã a exe -
cu tãrilor creditorilor timp de 4 luni – cu posibilitate de

prelungire pentru maxim 12 luni, pen tru adoptarea
unei restructurãri în proceduri de pre ven þie a
insolvenþei;

d) facilitarea adoptãrii unui plan de reorganizare,
pãstrând un echilibru între interesele creditorilor ºi
ale debitorului, dar încurajând ºansele de salvare ale
debitorului viabil; 

e) reducerea efectelor negative ale falimentului din pers -
pec tiva acordãrii celei de a doua ºanse antrepreno -
rilor, cu descãrcarea de obligaþii în termen de cel mult
trei ani.

Iatã deci cã toate aceste recomandãri ºi analize, înteme iate
pe argumente echilibrate, atât din punct de vedere eco no  mic,
cât ºi social, au constituit un factor de stabilitate în iden  -
tificarea raþiunii ultime a edictãrii la nivel normativ a unor noi
proceduri de prevenire a insolvenþei ºi de insolvenþã.
Scopul legii a devenit astfel: „instituirea unei proceduri

co lective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acor -
darea, atunci când este posibil (subl.ns), a ºansei de redre -
sare a activitãþii acestuia.“ – art. 2 din Codul Insolvenþei.

B. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE CODULUI INSOLVENÞEI

Funcþia integratoare a principiilor 

Pentru prima datã de la apariþia unei legi a insolvenþei în
dreptul românesc dupã 1989, Codul Insolvenþei stabileºte
un numãr de 13 principii. Necesitatea edictãrii unor astfel
de principii, ca norme fundamentale, care guverneazã ºi
sub or  doneazã normele subsecvente, derivã din unitatea lo -
gicã a ordinii de drept, insolvenþa nefiind o excepþie în
aceastã materie. 
Marele gânditor, filosof ºi jurist Hans Kelsen argumenta

astfel: „Deoarece norma de bazã este motivul de
valabilitate al tuturor normelor ce aparþin de una ºi aceeaºi
ordine de drept, ea constituie unitatea în varietate.5”
În continuare, vom prezenta aceste principii, propunând

ºi o definiþie a raþiunii ultime a principiului în sine:

1

2

3

4

Maximizarea gradului de
valorificare a activelor ºi de
recuperare a creanþelor;

Acordarea unei ºanse debitorilor
de redresare eficientã ºi efectivã
a afacerii, fie prin intermediul
procedurilor de prevenire a
insolvenþei, fie prin procedura
de reorganizare judiciarã; 

Asigurarea unei proceduri efi-
ciente, inclusiv prin mecanisme
adecvate de comunicare ºi
derulare a procedurii într-un
timp util ºi rezonabil, într-o
manierã obiectivã ºi imparþialã,
cu un minim de costuri; 

Asigurarea unui tratament egal
al creditorilor de acelaºi rang;

Maximizarea averii
debitorului

ªansa unei
restructurãri
eficiente

Eficienþã ºi
rezonabilitate

Principiul concur -
sua lis mului masei
credale
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Implementarea acestor principii se regãseºte în întreaga
structurã normativã a Codului Insolvenþei, cu alte cuvinte,
conceptele, instituþiile, regulile procedurale, întreaga
„arhitecturã a insolvenþei” este subordonatã ºi se
interpreteazã din prisma acestor principii.
Sursele de provenienþã a acestor 13 principii funda -

mentale sunt urmãtoarele: (i) Principiile World Bank, (ii)
Principiile Europene în materie de insolvenþã, precum ºi
(iii) Ghidul Legislativ UNCITRAL în materie de
insolvenþã.

2. Principiile World Bank
Principiile recomandate de Banca Mondialã se regãsesc

în cadrul documentului initulat „The World Bank – 2011
Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor
Regimes6” (Ro: Banca Mondialã – Principiile aferente pen -
tru efectivitatea procedurilor de insolvenþã ºi regimul juri -
dic al Creditorului/Debitorului, 2011) ºi reflectã nivelul de
„best practice” la nivel internaþional, raportat la modali -
tãþile de derulare a procedurilor de insolvenþã, în general.
Astfel cum este descris ºi în partea introductivã a

Principiilor World Bank, acestea sunt destinate a fi un
rãspuns la solicitãrile comunitãþii internaþionale, confrun -
tatã cu o crizã financiarã a pieþelor emergente, încã de la
sfârºitul anilor 1990. Principiile au fost create ca un instru -
ment de lucru cu un spectru larg de referinþã, de naturã a
sprijini þãrile implicate în eforturile lor de a evalua ºi
îmbunãtãþi aspectele cheie generate de sistemele de drept
comercial, fundamentale pentru un climat investiþional
securizat, în scopul promovãrii unei creºteri economice
sãnãtoase. Ideea de bazã a acestor Principii derivã din
faptul cã sistemele naþionale depind de factori structurali,
instituþionali, sociali ºi, nu în ultimul rând, umani, pentru a
fundamenta o economie de piaþã eficientã.
Principiile sunt sintetizate în 4 Capitole, astfel: (i)

Cadrul legal de protecþie a drepturilor creditorilor; (ii)
Regulile de risk - management; (iii) Cadrul legal al proce -
durilor de insolvenþã ºi (iv) Reglementãri instituþionale.
Elementele cheie avute în vedere în ceea ce priveºte

protecþia drepturilor creditorilor se axeazã în principal pe
instituirea unui regim de încredere, stabil, de protecþie a
instrumentelor de creditare, de naturã a minimiza riscul
unor credite neperformante. De asemenea, în contrapon -
dere, instituþiile financiare ºi investitorii ar trebui sã fie
protejaþi prin reguli clare, care sã permitã soluþionarea de o
manierã efectivã ºi promptã faþã de o situaþie de
dezechilibru financiar a debitorului.
Nu în ultimul rând, asigurarea protecþiei trebuie sã

însemne accesarea unor mecanisme transparente, cu un
grad ridicat de previzibilitate ºi rezonabilitate, prin care sã
se obþinã executarea garanþiilor individuale în cadrul
procedurilor colective de insolvenþã.

3. Principiile Europene
Principiile legislaþiei europene în materia insolvenþei7

(denumite în continuare „Principiile Europene”) au fost
redactate de un grup de experþi din cadrul Institutului
Internaþional de Insolvenþã.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Asigurarea unui grad ridicat de
transparenþã ºi previzibilitate în
procedurã;

Recunoaºterea drepturilor
existente ale creditorilor ºi
respectarea ordinii de prioritate
a creanþelor, având la bazã un
set de reguli clar determinate ºi
uniform aplicabile;

Limitarea riscului de credit ºi a
riscului sistemic asociat tranzac-
þiilor cu instrumente financiare
derivate prin recunoaºterea
compensãrii cu exigibilitate
imediatã în cazul insolvenþei sau
al unei proceduri de prevenire a
insolvenþei unui cocontractant,
având ca efect reducerea riscului
de credit la o sumã netã datoratã
între pãrþi sau chiar la zero
atunci când, pentru acoperirea
expunerii nete, au fost
transferate garanþii financiare

Asigurarea accesului la surse de
finanþare în procedurile de
prevenire a insolvenþei, în
perioada de observaþie ºi de
reorganizare, cu crearea unui
regim adecvat pentru protejarea
acestor creanþe;

Fundamentarea votului pentru
aprobarea planului de
reorganizare pe criterii clare, cu
asigurarea unui tratament egal
între creditorii de acelaºi rang, a
recunoaºterii prioritãþilor
comparative ºi a acceptãrii unei
decizii a majoritãþii, urmând sã
se ofere celorlalþi creditori plãþi
egale sau mai mari decât ar
primi în faliment;

Favorizarea, în procedurile de
prevenire a insolvenþei, a
negocierii/renegocierii amiabile
a creanþelor ºi a încheierii unui
concordat preventiv;

Valorificarea în timp util ºi într-
o manierã cât mai eficientã a
activelor;

În cazul grupului de societãþi,
coordonarea procedurilor de
insolvenþã, în scopul abordãrii
integrate a acestora;

Administrarea procedurilor de
prevenire a insolvenþei ºi de
insolvenþã de cãtre practicieni în
insolvenþã ºi desfãºurarea
acestora sub controlul instanþei
de judecatã.

Transparenþã ºi
previzibilitate

Regulile pro rata ºi
pari passu

Limitarea riscului
de credit

Superioritatea
finanþãrilor în
procedurã

Plan de
reorganizare
reprezentativ ºi just
asumat

Încurajarea
negocierilor în
vederea prevenirii
insolvenþei

Valorificare utilã ºi
eficientã

Coordonarea
proceduralã

Controlul de
legalitate
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Expunerea de motive a acestor Principii europene
pornesc de la întrebarea fireascã: „De ce nu a existat un
deziderat pentru edictarea unei singure legi a procedurii de
insolvenþã, aplicabilã întregului teritoriu al Uniunii
Europene?”. Rãspunsul este unul singur: diversitatea. S-a
argumentat astfel cã ar fi fost mult prea dificil sã se
implementeze o procedurã universalã, fãrã a modifica, în
legislaþia statelor membre, drepturile ºi garanþiile
preexistente, specifice unui întreg sistem de drept. 
Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 coordoneazã un

numãr de 54 de tipuri de proceduri de insolvenþã. Autorii au
arãtat faptul cã Principiile Europene sunt rezultatul unei
analize unitare, trecând peste diferenþele de structurã, scop,
concepte ºi formulãri. Principiile se doresc a fi „esenþa
procedurilor europene de insolvenþã, reflectând, la un nivel
abstract, caracteristicile comune a legislaþiilor statelor
membre”.
Cele 14 capitole ale Principiilor Europene conþin reguli

cla re, concise, bazate pe logica ºi scopul procedurii de
insol venþã, ºi se referã la procedurile de insolvenþã în
general, instituþiile ºi participanþii implicaþi în procedurã,
efectele deschiderii procedurii, administrarea activelor,
atribuþiile ºi remuneraþia practicianului în insolvenþã,
tratamentul creanþe lor, poziþia angajaþilor, revocarea unor
acte încheiate de debitor, regimul garanþiilor, cererile de
admitere a creanþelor, reorganizarea, lichidarea, închiderea
procedurii ºi dreptul de administrare al debitorului.
Experþii care au redactat aceste principii menþioneazã

chiar faptul cã începe a se contura ideea unui Cod
European al Insolvenþei, în care ar putea fi colectate
Principiile, comenta riile ºi rapoartele naþionale transmise de
statele membre, în aplicarea acestora.

4. Ghidul Legislativ UNCITRAL în materie de
insolvenþã
Gândit ca un instrument structural, cuprinzând o selecþie

a principiilor directoare ºi a obiectivelor care ar trebui sã se
reflecte în toate legislaþiile în materie de insolvenþã, Ghidul
Legislativ UNCITRAL8 cuprinde 4 pãrþi. 
Prima ºi cea de-a doua parte a Ghidului au fost adoptate

în anul 2004, referindu-se la definirea obiectivelor
principale ºi a structurii unei proceduri de insolvenþã
efective ºi eficiente, precum ºi la principiile care
guverneazã astfel de proceduri, raportându-se la debitor ca
la o entitate individualã.
Partea a treia a Ghidului, adoptatã în anul 2010, se referã

la reglementarea insolvenþei grupului de societãþi, atât
naþionale cât ºi internaþionale, precum ºi a acelor entitãþi
care pot fi privite ºi analizate ca un grup de societãþi.
Partea a patra a Ghidului a fost adoptatã recent, în anul

2013, ºi se referã la obligaþiile care ar trebui impuse persoa -
nelor care sunt responsabile pentru deciziile unei societãþi9

aflate în iminenþa insolvenþei. Raþiunea instituirii unor
astfel de obligaþii derivã din protejarea intereselor
creditorilor, prin minimizarea efectelor financiare
agravante, în aceastã perioadã extrem de sensibilã a vieþii
societare.

Principalele obiective avute în vedere ºi recomandate a
fi implementate în cadrul legislaþiei pentru entitãþile
individuale aflate în procedurã de insolvenþã sunt
urmãtoarele10:
(i) inducerea unui grad de siguranþã la nivelul pieþei
relevante, pentru promovarea stabilitãþii ºi a
dezvoltãrii economice; 

(ii) maximizarea valorii activelor debitorului; 
(iii) menþinerea unui echilibru între lichidare ºi

reorganizare;
(iv) asigurarea unui tratament echitabil creditorilor din

aceeaºi categorie; 
(v) asigurarea pronunþãrii unei deschideri de procedurã
de o manierã eficientã, imparþialã ºi într-un termen
rezonabil; 

(vi) crearea unui regim juridic al activelor de naturã a
asigura distribuþii echitabile între creditori; 

(vii) asigurarea unei legislaþii transparente ºi
predictibile, mizând pe colectarea ºi distribuirea de
informaþii utile ºi relevante în procedurã; 

(viii) recunoaºterea drepturilor creditorilor ºi stabilirea
unor reguli clare în ceea ce priveºte categoriile de
creditori; 

(ix) stabilirea unui cadru legal în ceea ce priveºte
insolvenþa transfrontalierã.

C. REFLECTAREA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ÎN

CUPRINSUL CODULUI INSOLVENÞEI

Cele 13 principii fundamentale inspirate din surse
primare sau derivate de drept trebuie înþelese în mod
dinamic, pentru cã ele se regãsesc pe întreg cuprinsul
Codului Insolvenþei, la nivelul noilor reguli ºi concepte
procedurale.
Cu alte cuvinte, pentru a conferi mai mult decât o „stare

fluidã” acestor principii, în sensul arãtat de Profesorul J.
Gau dement11 (”Dreptul nu poate rãmâne în stare fluidã, el
trebuie sã se materializeze în formule, care sunt opera
tehnicienilor”), acestea fac legãtura dintre starea de drept ºi
cea de fapt, adicã integreazã realitatea practicã a
procedurilor de insolvenþã.
În continuare, vom exemplifica modul de reflectare a

celor mai importante principii în Codul Insolvenþei, prin
prezentarea în concret a noutãþilor introduse de acest act
normativ.

1. Acordarea unei ºanse debitorilor, pentru
redresarea eficientã ºi efectivã a afacerii
a. Încurajarea finanþãrilor, prin crearea unei

superprioritãþi a acestora – art. 24 alin. (2) lit. b); art. 87
alin. (4); 133 alin. (5) lit. B; 
Conceptul de „superprioritate”, deºi poate pãrea, la o

primã observaþie, deficitar la o analizã  semanticã, întrucât
ad jectivul/adverbul „prioritar” nu ar avea grad de
comparaþie, pro vine din traducerea mot à mot a termenului
„super-prio rity”, folosit în materie de insolvenþã pentru a
califica gradul de îndestulare prioritar al acestor finanþãri în
procedurã12.
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Constituie un adevãr universal al oricãrei proceduri de
restructurare13 faptul cã finanþãrile sunt vitale ºi reprezintã
coloana vertebralã a oricãrei proceduri de redresare a unui
debitor aflat în dificultate.
Tocmai urmare a acestui caracter vital, este firesc a

încuraja astfel de finanþãri, prin acordarea unui grad
prioritar de îndestulare, atât în procedurile de prevenire a
insolvenþei, cât ºi în procedura de observaþie sau de
reorganizare.
Pe de altã parte, acest grad prioritar de îndestulare ar

rãmâne o protecþie formalã sau iluzorie dacã nu s-ar reflecta
în materialitatea unei garanþii reale, adicã în privinþa unor
active funcþionale, materiale.
În cazul procedurii de concordat, prioritatea acestor

finan þãri se situeazã imediat dupã plata cheltuielilor de
procedurã.
Regulile acordãrii acestei finanþãri în perioada de

observaþie sunt urmãtoarele:
– finanþãrile se fac numai cu acordul adunãrii
creditorilor ºi vor fi garantate în principal cu bunuri
sau drepturi care nu formeazã obiectul unor cauze de
preferinþã, fiind libere de sarcini; 

– în lipsa unor bunuri libere de sarcini, finanþãrile vor fi
garantate prin garanþii deja constituite, cu acordul
creditorilor garantaþi preexistenþi; 

– în lipsa unor bunuri libere de sarcini sau în lipsa
acordului creditorilor garantaþi preexistenþi, finanþãrile
vor fi suportate (i) de cãtre creditorii garantaþi, pro
rata, raportat la totalitatea bunurilor grevate, iar (ii) în
ipoteza insuficienþei bunurilor grevate, pentru partea
negaran tatã, prioritatea va fi asiguratã pe celelalte
resurse disponibile.

Prin aceste dispoziþii legale aceste finanþãri beneficiazã
de o cauzã de preferinþã izvorâtã ex lege.
Protecþia finalã a recuperãrii acestei finanþãri prin planul

de reorganizare este datã de dispoziþiile art. 133 alin. (5) lit.
F din Codul Insolvenþei, care acordã beneficiarilor unor
cauze de preferinþã remediul distribuþiei din vânzarea
respectivelor bunuri. În ipoteza falimentului, protecþia este
asiguratã, de asemenea, prin dispoziþiile de trimitere, ºi
anume fie art. 159 alin. (1) pct. 2 sau, dupã caz, art. 161 pct.
2.
În ceea ce priveºte prioritatea aferentã finanþãrilor

acordate printr-un plan de reorganizare confirmat, aceasta
este asiguratã, dupã caz, în funcþie de modul în care a fost
negociatã ºi constituitã, în concret, fie conform dispoziþiilor
art. 159 alin. (1) pct. 2 din Codul Insolvenþei – adicã ca o
creanþã garantatã nãscutã în timpul procedurii, ceea ce
înseamnã garantarea prin constituirea unei ipoteci
convenþionale (întrucât planul de reorganizare înseamnã, în
esenþã, un contract judiciar), fie conform dispoziþiilor art.
161 pct. 2 din Codul Insolvenþei – adicã imediat dupã
cheltuielile de procedurã, în categoria creditorilor care nu
beneficiazã de cauze de preferinþã, imediat dupã cheltuielile
de procedurã.
b. Suspendarea temporarã a executãrilor silite, atât

înainte de omologarea concordatului, cât ºi anterior

admiterii cererii de deschidere a procedurii insolvenþei,
pentru împiedicarea destructurãrii afacerii – art. 25 alin. (1),
art. 66 alin. (11); 
Bine cunoscuta dispoziþie conþinutã de art. 36 din Legea

nr. 85/2006, preluatã, cu unele nuanþãri, ºi în Codul
Insolvenþei (art. 75 alin. 1), instituie aºa numita suspendare
ope legis în privinþa acþiunilor judiciare/extrajudiciare sau a
executãrilor silite, efect al deschiderii procedurii de
insolvenþã. Este transpunerea principiului universal în
materie de insolvenþã, denumit „automatic stay”.14

Cu toate acestea, practica a demonstrat faptul cã
pericolul destructurãrii afacerii, prin executarea individualã
a unor active esenþiale într-o procedurã de restructurare,
este unul real. Astfel, exista riscul de a nu se mai ajunge la
acest „auto matic stay”, cu efectele sale protective ºi
conservatorii faþã de averea debitorului, în interesul
concursual al procedurii.
De alfel, astfel cum am arãtat mai sus în Cap. A,

necesitatea implementãrii la nivel legislativ de cãtre Statele
Membre a unei astfel de suspendãri temporare este
subliniatã ºi în Comunicatul Comisiei Europene din 12
Martie 2014.
În materia concordatului preventiv, Legea nr. 381/200915

prevedea o astfel de suspendare temporarã (art. 14 lit. d), ca
atare Codul Insolvenþei doar a preluat-o în cadrul art. 17 lit.
d):

”Judecãtorul sindic [are atribuþia, n.ns] sã dispunã prin
încheiere, [...] suspendarea provizorie a executãrilor silite
contra debitorului, în baza ofertei de concordat preventiv
formulate de debitor ºi transmise creditorilor.”
O prevedere similarã nu exista însã în materia procedurii

insolvenþei, ca atare aceasta a fost introdusã prin dispoziþiile
art. 66 alin. (11) din Codul Insolvenþei:

„Dupã depunerea cererii de deschidere a procedurii, în
cazuri urgente, care ar pune în pericol activele debitorului,
judecãtorul sindic poate dispune de urgenþã, în camera de
consiliu ºi farã citarea pãrþilor, suspendarea provizorie a
oricãror proceduri de executare silitã a bunurilor
debitorului pânã la pronunþarea hotãrârii cu privire la
respectiva cerere.”
Ca atare, raþiunea introducerii acestei suspendãri

temporare a executãrilor are în vedere crearea unui sistem
interimar, eficient, de protecþie a bunurilor debitorului, în
interesul concursual al creditorilor, chiar înainte de
momentul deschiderii procedurii.
c. Introducerea testului creditorului privat, pentru

asigurarea instrumentului legislativ pentru care creditorul
fiscal poate aproba proceduri de concordat sau reorganizare
– art. 5 pct. 71, art. 30 alin. (3); art. 37 alin. (1):
Definiþia testului creditorului privat este preluatã din

jurisprudenþa Curþii de Justiþie a Uniunii Europene, care a
subliniat în mod constant faptul cã poziþia statelor membre
în aceastã materie, acþionând pe considerente obiective ºi
comercial justificate, nu reprezintã o încãlcare a regulilor în
materia ajutorului de stat.
Relevant în aceastã materie este ºi cazul Frukona Kosice

(C-73/11P), în care au fost statuate urmãtoarele aspecte:
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� În evaluarea ecuaþiei în sensul dacã o procedurã de
reorganizare aduce o îndestulare superioarã celei
dintr-o procedurã de faliment (lichidare) ar trebui
consideratã ca relevantã orice informaþie susceptibilã
sã influenþeze în mod semnificativ procesul
decizional al unui creditor privat suficient de prudent
ºi diligent, aflat într-o situaþie cât mai apropiatã de
cea a creditorului public ºi care urmãreºte sã obþinã
plata sumelor pe care i le datoreazã un debitor cu
dificultãþi de platã;
� În aceastã ecuaþie se au în vedere inclusiv plãþile care
ar putea fi în continuare efectuate de cãtre debitor, în
cazul menþinerii sale în piaþã prin intermediul unui
plan de reorganizare reuºit;
� Durata procedurii de lichidare (apreciatã în cazul de
faþã în Slovenia, Frukona fiind o companie de
naþionalitate slovenã, ºi anume între 3 ºi 6 ani) este un
element care poate influenþa în mod semnificativ
procesul decizional menþionat mai sus, fiind
obligatoriu a fi luat în considerare.

În considerarea acestor aspecte, Codul Insolvenþei a
introdus în cadrul art. 5 pct. 71 definiþia testului creditorului
privat: „reprezintã analiza comparativã a gradului de
îndestulare a creanþei bugetare prin raportare la un
creditor privat diligent, în cadrul unei proceduri de
preinsolvenþã sau reorganizare, comparativ cu o procedurã
de faliment. Analiza are la bazã un raport de evaluare
întocmit de cãtre un evaluator autorizat membru ANEVAR
desemnat de creditorul bugetar ºi se raporteazã inclusiv la
durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul
de plãþi propus. Nu constituie ajutor de stat situaþia în care
testul creditorului privat atestã faptul cã distribuþiile pe
care le-ar primi creditorul bugetar în cazul unei proceduri
de preinsolvenþã sau reorganizare sunt superioare celor pe
care le-ar primi într-o procedurã de faliment”.
Raportat la acest instrument legislativ nou introdus,

precum ºi la conceptele care au stat la baza edictãrii sale,
câteva probleme urmeazã a fi analizate în continuare:
– obligativitatea efectuãrii testului creditorului privat
este expres statuatã în materia concordatului - art. 24
alin. (5), însã, pentru considerente de echitate ºi
raþiune juridicã, aceeaºi obligativitate incumbã ºi în
cadrul planului de reorganizare, în ipoteza în care prin
acest plan se efecteazã reduceri ale creanþei bugetare.
Mai mult decât atât, se poate considera cã, spre
deosebire de concordat, unde acest test este efectuat
de cãtre un expert desemnat de cãtre creditorul
bugetar, în cadrul planului de reorganizare testul
creditorului privat se realizeazã automat în capitolul
care determinã analiza comparativã a îndestulãrii
reorganizare vs. faliment; 

– dacã acest test al creditorului privat ar avea un rezultat
pozitiv, nu vedem cum anume ar putea justifica
creditorul bugetar un vot negativ în privinþa
proiectului de concordat sau al planului de
reorganizare, deºi, teoretic, o astfel de posibilitate
existã; 

– cu toate acestea, dacã rezultatului acestui test este
pozitiv, proiectul de concordat va putea fi omologat de
cãtre judecãtorul sindic, chiar în condiþiile opoziþiei
creditorului bugetar, dacã toate celelalte condiþii de
vot ºi de legalitate sunt îndeplinite; 

– în mod similar, acelaºi raþionament se aplicã ºi în
privinþa planului de reorganizare.

Raportat ºi la principiul nr. 10 al Codului Insolvenþei
(”favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenþei, a
negocierii/renegocierii amiabile a creanþelor ºi a încheierii
unui concordat preventiv”), credem cã ºi creditorul bugetar
va trebui sã-ºi adapteze în mod constructiv
comportamentul, prin poziþionarea în locul unui creditor
privat, diligent ºi precaut, raþionând ºi asumând decizii în
consecinþã.

d. Eliminarea sancþiunii decãderii debitorului din
dreptul de a propune un plan de reorganizare dacã i se
respinge contestaþia la cererea de deschidere a procedurii; 
Se cunoaºte faptul cã, în sistemul Legii nr. 85/2006, una

dintre cele mai dificile decizii de luat în momentul stabilirii
strategiei în apãrarea debitorului este dacã se asumã sau nu
riscul deschiderii procedurii, pentru cazul respingerii
contestaþiei.
Cu alte cuvinte, deºi practica judiciarã a conturat, de-a

lungul timpului, soluþii ºi interpretãri obiective în privinþa
existenþei sau nu a stãrii de insolvenþã, exista întotdeauna
posibilitatea deschiderii procedurii de insolvenþã, la cererea
creditorului, situaþie în care debitorul nu putea sã mai
formuleze, depunã ºi susþinã un plan de reorganizare.
Tocmai de aceea s-a considerat cã sancþiunea ar fi

excesivã, motiv pentru care a fost eliminatã.
e. Folosirea unor resurse financiare pentru continuarea

afacerii în perioada de observaþie care formeazã obiectul
unor cauze de preferinþã, în caz de refuz al creditorului
beneficiar, prin autorizarea de cãtre judecãtorul sindic - art.
75 alin. (7) ºi (9);
În primul rând, trebuie observatã atent construcþia

juridicã ºi interpretarea sistematicã a normei, ºi anume:
– existenþa regulii, ºi anume faptul cã sumele de bani
existente în contul debitorului la data deschiderii
procedurii ºi asupra cãrora este constituitã o ipotecã
mobiliarã, precum ºi garanþiile în numerar (cash
colate ral) vor fi distribuite, la simpla cerere a
creditorului, de cãtre administratorul judiciar/lichida -
torul judiciar credi torului titular al ipotecii mobiliare,
pentru acoperirea creanþelor exigibile ale acestuia, în
termen de 5 zile de la cererea creditorului; 

– excepþia o constituie situaþia în care (i) aceste sume
sunt necesare, în tot sau în parte, pentru continuarea
afacerii în perioada de observaþie ºi (ii) creditorul
beneficiar al garanþiei respective refuzã sã-ºi de
acordul în acest sens.

Numai în aceastã situaþie, ca excepþie de la regulã, se
poate cere autorizarea judecãtorului sindic pentru folosirea
acestor sume de bani în procedurã. Mai mult decât atât, o
astfel de autorizare se poate acorda numai prin instituirea
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unei protecþii corespunzãtoare faþã de creditorul beneficiar
al respectivei cauze de preferinþã, prin aplicarea în mod
direct a dispoziþiilor art. 87 alin. (3) din Codul Insolvenþei.
Raþiunea instituirii acestor texte are în vedere faptul cã,

indiscutabil, derularea activitãþii operaþionale curente este
imposibilã fãrã asigurarea lichiditãþilor necesare. Este
evident faptul cã existenþa unui creditor beneficiar al unei
ipoteci mobiliare pe sumele de bani din conturile
debitorului poate complica lucrurile, prin naºterea unui
potenþial conflict între interesele debitorului (ºi, implicit,
ale celorlalþi creditori, care ar dori restructurarea) ºi
interesele creditorului garantat.
S-a încercat astfel crearea unui echilibru între aceste

interese, de naturã a permite atât continuarea activitãþii
curente, prin evitarea unui blocaj generalizat ºi iremediabil,
cât ºi protejarea intereselor acestui creditor, prin acordarea
protecþiei corespunzãtoare.

f. Interdicþia împiedicãrii debitorului de a participa la
licitaþii, pentru motivul deschiderii procedurii – art. 77 alin.
(6); 
Textul nou introdus este urmãtorul:
”Debitorul aflat în procedura insolvenþei nu poate fi

împiedicat sã participe la licitaþii publice pentru motivul
deschiderii procedurii.”
La o primã analizã, acest text poate pãrea inutil faþã de

generalitatea protecþiei acordate debitorului – în perioada
de observaþie ºi în cea de reorganizare, protecþie menþinutã
prin dispoziþiile art. 341 din Codul Insolvenþei16 (”Orice
decãderi, limitãri, interdicþii ori altele asemenea instituite
prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul
deschiderii procedurii de insolvenþã vor fi aplicabile doar
de la data deschiderii falimentului. Dispoziþiile contrare se
abrogã.”)
Cu toate acestea, faþã de multitudinea ºi diversitatea

situaþiilor raportate în practicã, în care debitorul era
împiedicat sã participe la licitaþii, cu motivaþia stãrii sale de
insolvenþã, s-a optat pentru introducerea unei astfel de
protecþii speciale.

g. Efectul descãrcãrii de obligaþii a debitorului, însã
condiþionat de reuºita planului de reorganizare – art. 140
alin. (1)
Introducerea conceptului ”descãrcãrii condiþionate” prin

raportare la reuºita planului de reorganizare este poate unul
dintre cele mai echitabile ºi juste remedii care puteau fi
aduse tratamentului creditorilor în procedura insolvenþei.
Au existat cazuri în practicã în care planul de

reorganizare era adoptat tocmai pentru efectul imediat al
descãrcãrii de obligaþii, cu efectul eliminãrii pentru
totdeauna a unor creditori de la masa credalã. Situaþia era de
naturã a crea inechitãþi în ipoteza în care:
– în cursul procedurii, patrimoniul debitorului era
suplimentat prin recuperarea unor creanþe sau a unor
bunuri; 

– valorificarea activelor în cadrul reorganizãrii ar fi adus
resurse suplimentare, care ar fi putut fi distribuite
creditorilor care suferiserã anterior un hair-cut.

– În sistemul Codului Insolvenþei, efectul acestei
”descãr cãri” se face sub condiþia suspensivã a
realizãrii obligaþiilor asumate prin plan, inclusiv a
plãþii creanþelor curente.

De asemenea, au fost introduse prevederi de naturã a
nuanþa/atenua chiar efectul acestei descãrcãri condiþionate,
în sensul cã orice sume suplimentare care ar putea intra în
patrimoniul debitorului ca efect al reuºitei unor acþiuni
revocatorii falimentare se vor distribui conform ordinii
legale de distribuþie - art. 140 alin. (2) din Codul
Insolvenþei.
În plus, în aceste condiþii, ºi sumele care s-ar putea

obþine, pe parcursul procedurii de reorganizare, din
antrenarea rãspunderii personale a fostelor organe de
control ºi decizie ale debitorului, ar beneficia de o atare
distribuþie, fãrã a mai fi restricþionate de regula caracterului
ireversibil ºi automat al „hair-cut”-ului, operat cu data
confirmãrii planului.
Nu în ultimul rând, efectul descãrcãrii de obligaþii al

debitorului este afectat în cazul operãrii sancþiunii nou
introduse faþã de persoana gãsitã vinovatã de starea de
insolvenþã, ºi anume interdicþia de a ocupa, timp de 10 ani,
funcþia de administrator – art. 169 alin. (10):

„Persoana împotriva cãreia s-a pronunþat o hotãrâre
definitivã de atragere a rãspunderii nu mai poate fi
desemnatã administrator sau, dacã este administrator în
alte societãþi, va fi decãzutã din acest drept timp de 10 ani
de la data rãmânerii definitive a hotãrârii.”

2. Asigurarea unui grad ridicat de transparenþã ºi
previzibilitate a procedurilor
a. Prevalenþa sediului social stabil pentru deschiderea

procedurii (6 luni anterior depunerii cererii), în detrimentul
celui obþinut prin ”delocalizãri” intenþionate – art. 41 alin.
(1);
În materie de insolvenþã, constituie o regulã de

competenþã teritorialã exclusivã stabilirea jurisdicþiei
raportat la sediul social al debitorului.
Observatã cu predilecþie în situaþia insolvenþelor cu

element de extraneitate, încercarea „delocalizãrii” sediului
social al debitorului pentru obþinerea unei jurisdicþii mai
favorabile (aºa numitul „forum shopping”), din perspectiva
dreptului naþional al insolvenþei, un astfel de fenomen a fost
sesizat ºi în materia insolvenþelor noastre tradiþionale.
Astfel, debitorul îºi schimba în mod formal sediul social

într-o altã localitate, fie pentru obþinerea unor avantaje
locale, fie chiar pentru motivul costurilor mai ridicate pe
care le-ar fi înregistrat creditorii sãi, cu efectul scãderii
interesului acestora de a se implica în mod activ în
procedurã.
Tocmai de aceea, pentru paralizarea unor astfel de

manevre, dispoziþiile art. 41 alin. (1) din Codul Insolvenþei
stabilesc conceptul de ”continuitate” a sediului social,
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pentru determinarea competenþei teritoriale a deschiderii
procedurii:

”Toate procedurile prevãzute de prezentul capitol, cu
excepþia apelului, sunt de competenþa tribunalului sau,
dacã este cazul, a tribunalului specializat în a cãrui
circumscripþie debitorul ºi-a avut sediul social/profesional
cel puþin 6 luni anterior datei sesizãrii instanþei.”

b. Prevalenþa cererii creditorului faþã de cea a
debitorului în ceea ce priveºte desemnarea practicianului
provizoriu: art. 66 alin. (6) ºi (7) raportate la art. 57 alin.
(1); 
În practicã, erau dese situaþiile în care cererea

creditorului de deschidere a procedurii, faþã de care
debitorul formula contestaþie ºi apãrãri împotriva stãrii de
insolvenþã, era ”devansatã” prin formularea mai rapidã de
cãtre debitor a propriei cereri, datoritã termenului mult mai
scurt de soluþionare (5 zile).
Astfel se ajungea la un joc sinuos, în care nu mai conta

temeinicia cererii sau momentul apariþiei stãrii de
insolvenþã efective, ci doar cine reuºea primul sã deschidã
procedura: creditorul sau debitorul. 
De aici ºi instituþia – consideratã uneori hibridã ºi

inadmisibilã – a cererilor de intervenþie a creditorilor direct
în cererea debitorului.
Miza era una singurã, ºi anume desemnarea

practicianului în insolvenþã provizoriu, datoritã anumitor
acte procedurale pe care acesta urma a le face, anterior
convocãrii primei Adunãri a Creditorilor ºi a eventualei sale
înlocuiri cu un practician în insolvenþã definitiv.
Pentru a tempera aceastã cursã în deschiderea

procedurii, Codul Insolvenþei a introdus regula prevalenþei
cererii creditorului faþã de cea a debitorului:

„La înregistrarea cererii, serviciul de registraturã va
efectua verificãri, din oficiu, cu privire la existenþa 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 soluþioneazã cererea
debitorului în procedurã necontencioasã, prin aceeaºi
încheiere judecãtorul dispunând conexarea cererilor
creditorilor, care în cazul deschiderii procedurii devin
declaraþii de creanþã, iar dacã se respinge cererea
debitorului, se soluþioneazã potrivit art. 72 ºi urmãtoarele.

Dacã, ulterior înregistrãrii cererii debitorului, dar
înainte de soluþionarea acesteia, sunt formulate cereri de
deschidere a procedurii de cãtre creditori, acestea se vor
înregistra direct la cererea formulatã de debitor. În acest
scop, serviciul de registraturã va efectua verificãri, din
oficiu, la data înregistrãrii cererilor ºi va înregistra cererile
la dosarul ce are ca obiect cererea formulatã de debitor. În
aceastã situaþie, se va proceda la soluþionarea în procedurã
necontencioasã a cererii debitorului. În cazul admiterii
acesteia, cererile creditorilor se vor califica drept
declaraþii de creanþã, iar în cazul respingerii sale, se vor
soluþiona cererile creditorilor, potrivit art. 72 ºi
urmãtoarele.”

c. Termenul de convocare a Adunãrii Creditorilor este de
cel puþin 5 zile anterior datei ºedinþei, cu obligaþia de a se
depune convocatorul la BPI cu 3 zile anterior datei la care
trebuie efectuatã publicarea – art. 48 alin. (1); 
Instituirea unui termen minimal de 5 zile între data

publicãrii convocatorului în BPI ºi data la care are loc
ºedinþa Adunãrii Creditorilor are la bazã motivaþia
asigurãrii unui vot informat. Cu alte cuvinte, efectivitatea
participãrii active la derularea procedurii de insolvenþã nu
poate fi asiguratã decât prin acordarea unui timp suficient
de analizã, pe marginea ordinii de zi, în vederea asumãrii
unei decizii în cunoºtinþã de cauzã.
Protecþia astfel asiguratã trebuie privitã în strânsã

corelaþie cu reversul acesteia, ºi anume posibilitatea
conferitã judecãtorului sindic de a substitui pasivitatea
decizionalã a unor creditori care, deþinând ponderea de
quorum ºi vot, blocheazã luarea deciziilor în douã Adunãri
de Creditori sau Comitete de Creditori, cu aceeaºi ordine de
zi - art. 45 alin. (1) lit. o) din Codul Insolvenþei.

d. Asigurarea unui vot potrivit regulilor unui vot real,
conform ºi just – art. 49 alin. (3); art. 49 alin. (4), art. 108
alin. (2); art. 109 alin. (1); art. 51 alin. (5) ºi (7); 
Prin regula votului real se înþelege refacerea votului în

Adunarea Creditorilor în ipoteza în care (i) votul a fost
anterior viciat, prin introducerea/eliminarea unei creanþe ºi
(ii) votul astfel viciat ar fi putut conduce la adoptarea unei
alte hotãrâri. Judecãtorul sindic poate decide anularea, în tot
sau în parte, a unei astfel de hotãrâri.
Astfel, a fost introdus un remediu real ºi efectiv faþã de

hotãrârile adoptate prin votul unor creanþe invalidate
ulterior, ideea fiind aceea a responsabilizãrii deciziilor în
procedurã.
Raþiunea are la bazã principiul protecþiei drepturilor

câºtigate ºi efectivitatea acestora. Cu toate acestea, faþã de
posibila existenþã a unor contractanþi de bunã credinþã, care,
fãrã a cunoaºte posibilitatea desfiinþãrii, de exemplu, a unei
mãsuri de valorificare, asumã obligaþii contractuale, s-a
lãsat la decizia judecãtorului sindic opþiune anulãrii, în tot
sau în parte, a respectivei decizii, în funcþie de toate aceste
elemente.
Prin regula votului conform se înþelege modificarea

corespunzãtoare a tabelului de creanþe, pentru cazul
stingerii totale sau parþiale a creanþelor. De asemenea, tot în
cadrul acestei reguli se încadreazã ºi obligaþia creditorului
de  a raporta orice încasare de la codebitor sau fidejusor în
termen de 3 zile de la data încasãrii.
Nu în ultimul rând, votul condiþionat este considerat vot

negativ, regulã care a venit sã clarifice sistemul – de altfel
logic – al opþiunilor conferite creditorilor, pe marginea
ordinii de zi. În egalã mãsurã, trebuie avut în vedere faptul
cã ºi ordinea de zi ar trebui sã se refere la chestiuni clare,
concise ºi suficient de cuprinzãtoare, de naturã a putea foma
obiectului unui vot în sens afirmativ sau negativ.
Regula votului just se referã la situaþia votului în

Comitetul Creditorilor, din partea unui creditor aflat în
conflict de interese. Astfel, a fost introdusã o sancþiune
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efectivã, ºi anume posibilitatea anulãrii deciziei acelui
Comitet de Creditori. Mai mult decât atât, raþiunea normei
a fost dusã pânã în finalitatea sa, astfel încât votul repetat în
conflict de interese conduce la înlocuirea creditorului din
Comitet, de cãtre judecãtorul sindic, la cererea oricãrui
creditor interesat.

e. Elemente minimale, conþinute de rapoartele de
activitate ºi posibilitatea de contestare a acestora de la data
publicãrii – art. 5 pct. 28 ºi art. 59 alin. (6);
Aceste informaþii au fost considerate drept esenþiale

pentru asigurarea unui tratament corect ºi transparent faþã
de creditori, ºi anume:
– persoanele de specialitate desemnate în procedurã,
precum ºi onorariul acestora;

– actele de dispoziþie asupra averii debitorului ºi
documentele încheiate în acest sens, inclusiv procesul-
verbal de adjudecare sau contractul de vânzare, dupã
caz;

– încheierea, modificarea sau încetarea unor contracte la
care debitorul este parte;

– situaþia încasãrilor ºi plãþilor, în sintezã;
– promovarea acþiunilor revocatorii falimentare sau a
acþiunilor în atragerea rãspunderii personale a fostelor
organe de conducere ale debitorului;

– mãsuri privind acordarea unei protecþii
corespunzãtoare creditorului care beneficiazã de o
cauzã de preferinþã;

– stadiul efectuãrii inventarierii, dacã este cazul.
Menþionãm faptul cã, potrivit dispoziþiilor art. 101 alin.

(1) din Codul Insolvenþei, durata în care trebuie finalizatã
inventarierea în procedura de observaþie este de 60 de zile,
cu posibilitatea prelungirii acestui termen, pentru cazuri
temeinice, de cãtre judecãtorul sindic.
De asemenea, pentru asigurarea efectivitãþii dreptului de

a formula contestaþie, termenul de atacare a acestor rapoarte
de activitate curge de la data publicãrii în BPI, iar nu de la
data depunerii lor la dosarul cauzei, astfel cum este
reglementat prin dispoziþiile art. 21 alin. (3) din Legea nr.
85/2006.

f. Publicarea unui anunþ privind rapoartele de evaluare,
posibilitatea studierii ºi a formulãrii de obiecþiuni la acestea
– art. 58 alin. (1) lit. q), art. 62 alin. (2);
Efectuarea evaluãrilor reprezintã un act procedural de

maximã importanþã în procedura insolvenþei. Rezultatele
acestora reprezintã o primã estimare a gradului de
recuperare în procedurã. Pe de altã parte, de rezultatul
acestor evaluãri depinde modul de exercitare a mai multor
drepturi procedurale, cum ar fi:
– ponderea creanþei creditorului garantat în tabelul
definitiv ºi, în consecinþã, procentul de vot; 

– ponderea creanþei creditorului garantat în categoria
creanþelor garantate, cu impact în ceea ce priveºte
votul aferent planului de reorganizare; 

– determinarea punctului de plecare al valorificãrii.

Ca atare, este evident faptul cã persoana interesatã
deþine un drept de legitim de a cunoaºte, ºi, dupã caz, de a
contesta modul în care specialistul a ajuns la respectivele
valori.
În privinþa regimului juridic de exercitare a acestor

drepturi, trebuie fãcute urmãtoarele observaþii:
– practicianul în insolvenþã are obligaþia de a publica un
anunþ privind depunerea la dosar a raportului de
evaluare, în termen de 2 zile de la depunere; 

– obiecþiunile se formuleazã în termen de maxim 5 zile
de la publicarea în BPI a anunþului; 

– calitate procesualã activã în formularea de obiecþiuni
deþin atât practicianul în insolvenþã, precum ºi
creditorii; 

– judecãtorul sindic, soluþionând obiecþiunile, va putea
obliga evaluatorul sã rãspundã la obiecþiuni, putând
dispune inclusiv efectuarea unei noi evaluãri;

– în procedura de lichidare, raportul de evaluare va
putea fi studiat în locaþia indicatã prin anunþ de cãtre
lichidatorul judiciar.

g. Obligaþia debitorului de a pune la dispoziþia
creditorului care deþine cel puþin 20% din valoarea totalã a
creanþelor, toate informaþiile ºi documentele necesare - art.
82 alin. (1);
ªansa unei reorganizãri nu este acordatã doar

debitorului, pentru cã ºi pentru creditori o astfel de opþiune
poate reprezenta un deziderat. Tocmai de aceea, calitate
procesualã activã în formularea unui plan de reorganizare
are ºi creditorul/creditorii care deþin cel puþin 20% din
valoarea totalã a creanþelor cuprinse în tabelul definitiv.
Cu toate acestea, pentru a conferi efectivitate ºi consis -

tenþã acestui drept, este firesc ca acest creditor/creditori sã
aibã acces la informaþile considerate relevante întocmirii ºi
structurãrii unui asemenea plan de reorganizare.
Ca atare, în cadrul dispoziþiilor art. 82 alin. (1) din

Codul Insolvenþei, este reglementatã obligaþia debitorului
de a pune la dispoziþia acestui creditor toate informaþiile ºi
documentele apreciate ca fiind necesare cu privire la
activitatea ºi averea sa, precum ºi lista cuprinzând plãþile
efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii
ºi transferurile patrimoniale fãcute în cei 2 ani anteriori
deschiderii procedurii, inclusiv lista plãþilor efectuate în
ultimele 6 luni ºi a transferurilor patrimoniale efectuate în
cei 2 ani anteriori deschiderii.
Sancþiunea instituitã pentru cazul refuzului de

îndeplinire a acestei obligaþii este cea a ridicãrii dreptului de
administrare. 

h. Durata perioadei de observaþie este de 1 an, cu
posibilitatea înscrierii provizorii, pentru stabilizarea masei
credale cu întocmirea tabelului definitiv – art. 112 alin. (3);
art. 113 alin. (4)
Analiza cazurilor în care dosarele de insolvenþã treneazã

pe rolul instanþelor de judecatã conduce la concluzia cã
perioada de observaþie este în mod evident una dintre cauze.
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Ca atare, s-a considerat cã stabilirea unui termen maximal
în care se poate derula perioada de observaþie, perioadã esen -
þial mente provizorie într-o procedurã de insolvenþã, este de 1
an.
Consecvent, s-a încercat conferirea unui mecanism

practic de ”fluidizare” a procedurii de soluþionare a
contestaþiilor, prin posibilitatea înscrierilor provizorii ale
creanþelor.

i. Reglementarea cererilor de platã – cu efectul trecerii
la faliment, chiar din perioada de observaþie – art. 75 alin.
(3) ºi (4)
Insuficient reglementate sub regimul Legii nr. 85/2006,

dar având un rol major în practicã, cererile de platã
formulate de creditorii curenþi erau de naturã a trage cel
puþin un semnal de alarmã în privinþa viabilitãþii economice
a debitorului.
Constituie un postulat al oricãrei proceduri de

insolvenþã – care tinde spre o reorganizare – faptul cã orice
creanþã curentã trebuie achitatã la scadenþã, beneficiul
eºalonãrii sau al descãrcãrii de obligaþii fiind un apanaj
exclusiv al creanþelor anterioare deschiderii procedurii.
Tocmai de aceea, prin intermediul art. 75 alin. (3) ºi (4)

din Codul Insolvenþei aceste cereri de platã au cãpãtat
conturul unei instituþii juridice distincte, guvernatã de
urmãtoarele reguli: 
– astfel de cereri de platã pot fi formulate atât în
perioada de observaþie, cât ºi în reorganizare;

– sunt verificate de cãtre administratorul judiciar sau, în
caz de contestaþie, validate de cãtre judecãtorul sindic; 

– pot conduce la intrarea în faliment, dacã valoarea trece
de valoarea prag ºi creanþele nu sunt achitate în termen
de 60 de zile, calculat astfel: (i) de la recunoaºterea
acestora de cãtre administratorul judiciar sau (ii) de la
hotãrârea judecãtorului sindic, dupã caz.

j. Programul de plãþi – sumele provenite din activitatea
curentã/valorificarea activelor negrevate se vor distribui pro
rata, pentru fiecare creanþã prevãzutã a se achita în timpul
reorganizãrii - art. 140 alin. (3); 
Una dintre criticile fervente ridicate pe marginea

structurii deficitare a mecanismului reorganizãrii se referea
ºi la posibilitatea de a direcþiona în mod discriminator
plãþile între creditorii care urmau a fi plãtiþi prin planul de
reorganizare. De exemplu, o parte dintre creditori erau
plãtiþi în primul trimestru sau în primul an al programului
de plãþi, iar alþii în ultimul trimestru sau, dupã caz, ultimul
an, fãrã ca un astfel de tratament sã fie considerat
inechitabil ex lege. 
Mai mult decât atât, exista o adevãratã practicã în simu -

larea nereuºitei planului dupã plata anumitor creanþe,
plãtibile prioritar, cu efectul neachitãrii celor care
beneficiaserã de o po ziþie subsecventã pe scara cronologicã
a programului de plãþi.
Tocmai pentru corectarea acestor practici, dispoziþiile

art. 140 alin. (3) au statuat principiul plãþilor pro rata: 

„Sumele provenite din activitatea curentã a debitorului
sau din valorificarea activelor negrevate de cauze de
preferinþã vor fi prevãzute a se distribui pro rata pentru
fiecare creanþã prevãzutã a se achita în timpul
reorganizãrii, dupã deducerea sumelor prevãzute ca fiind
necesare plãþii creanþelor curente exigibile ºi a celor
necesare asigurãrii capitalului de lucru, dacã este cazul.
Programul de platã a creanþelor va prevedea plata acestor
sume în trimestrul consecutiv celui la care aceste sume
devin disponibile.”

3. Acordarea unui tratament egal creditorilor de
acelaºi rang, respectarea ordinii de prioritate a
creanþelor prin instituirea unui set de reguli clar
determinate ºi uniforme:
a. Suportarea de cãtre creditorii beneficiari ai unor cauze

de preferinþã, pro rata, a cheltuielilor de procedurã
efectuate de cãtre administratorul judiciar/lichidatorul
judiciar ºi a remuneraþiilor persoanelor angajate – art. 159
alin. (1) pct. 1 ºi art. 161 pct. 1; 
Din perspectiva creditorilor care nu beneficiau de cauze

de preferinþã, adicã a creditorilor chirografari, ºi în sistemul
Legii nr. 85/2006 aceste cheltuieli erau oricum considerate
prioritare ºi ocupau o ordine superioarã de îndestulare.
Noutatea reglementãrii rezidã în suportarea ºi de cãtre

creditorii garantaþi, în sistem pro rata, raportat la valoarea
tuturor bunurilor din averea debitorului, a acestor cheltuieli
ºi remuneraþii. 
b. Posibilitatea expresã a creditorilor de a prelua în

contul creanþei bunurile debitoarei, cu respectarea ordinii
de prioritate prevalente, atât pe orizontalã, cât ºi pe
verticalã – art. 175 alin. (3); 
Instituþia preluãrii în contul creanþei, deºi

nereglementatã expres în materia insolvenþei, era destul de
des întâlnitã în practicã. 
Întrebarea care se ridica era aceea a sumelor pe care

acest creditor ar trebui sã le achite, în vederea preluãrii
bunului, pentru a nu se încãlca principiile concursua -
lismului (pro rata) ºi al prioritãþii de rang (pari passu).
Soluþia este datã de analogia cu situaþia în care un terþ ar

adjudeca efectiv acel bun, raportat la sumele care se achitã
astfel creditorilor, pânã când ºi în mãsura în care ajung spre
îndestularea ºi a creditorului interesat în preluare.
Bineînþeles cã logica raþionamentului aplicabil este

aceeaºi, indiferent dacã creditorul este sau nu garantat în
privinþa bunului respectiv, ceea ce diferã este numãrul ºi
poziþia cheltuielilor/creanþelor care trebuie achitate, tocmai
în vederea adjudecãrii.
Dispoziþiile art. 175 alin. (3) din Codul Insolvenþei

explicã în mod exact aceste situaþii:
„Bunurile vor putea fi distribuite creditorilor în contul

creanþelor pe care le deþin împotriva averii debitorului, în
urma unei propuneri a creditorului, cu obligaþia acestuia
de a achita toate sumele ce ar fi fost datorate creditorilor
aflaþi pe ordinele de prioritate anterioare, precum ºi celor
de pe aceeaºi ordine de prioritate, potrivit prevederilor art.
159 ºi 161, în situaþia în care bunul ar fi fost vândut cãtre
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un terþ. Dacã sunt mai multe propuneri, bunul se va distri -
bui celui care oferã cel mai mare preþ, caz în care creanþa
respectivului creditor se va scãdea din preþul datorat.”
c. Obligativitatea distribuþiei preþului obþinut din

valorificarea garanþiei, anterior deschiderii procedurii, cãtre
creditorul beneficiar al cauzei de preferinþã, în termen de 30
de zile – art. 75 alin. (6); 
La o analizã atentã, parcursul judiciar pe care îl

stabileºte actualul art. 36 din Legea nr. 85/2006 este
oarecum fracþionat, întrucât, deºi impune în mod ferm
stoparea executãrilor silite cu data deschiderii procedurii,
nu reglementeazã (i) ce anume se întâmplã cu sumele de
bani rezultate din valorificãri efectuate anterior deschiderii,
sume încã nedistribuite, ºi (ii) pânã când anume dureazã
aceastã suspendare ºi în ce condiþii.
Pentru a tranºa în mod specific primul aspect,

dispoziþiile art. 75 alin. (6) stabilesc astfel:
„Sumele provenite din executãrile silite vor fi plãtite de

administratorul judiciar/lichidatorul judiciar cãtre
creditorii titulari ai cauzei de preferinþã asupra bunurilor
adjudecate în termen de 30 de zile, chiar ºi în perioada de
observaþie. Asupra acestor sume nu se vor aplica onorariul
ºi cheltuielile aferente procedurii insolvenþei.”
De asemenea, Codul Insolvenþei a venit cu o continuare

ºi o finalitate a soluþiei suspendãrii ope legis, atât în ceea ce
priveºte acþiunile în realizarea creanþelor, cât ºi a
executãrilor silite, introducând urmãtoarele reguli:
– suspendarea acestor acþiuni este unitarã, uniformã ºi
imperativã, tocmai pentru cã unica cale de valorificare
a drepturilor este prin formularea – în termen – a
cererilor de admitere a creanþelor; 

– repunerea pe rol a acþiunilor judiciare sau extraju -
diciare pentru realizarea creanþelor are loc doar în
cazul desfiinþãrii sau, dupã caz, a revocãrii hotãrârii de
deschidere a procedurii; 

– reluarea executãrilor silite se poate face exact în
aceeaºi situaþie; 

– mãsura suspendãrii se converteºte în încetarea
procesului sau, dupã caz, a executãrii silite la data
rãmânerii definitive a hotãrârii privind deschiderea
procedurii – art. 75 alin. (1) din Codul Insolvenþei.

d. Posibilitatea creditorului garantat de a executa
garanþiile financiare constituite (ipoteca mobiliarã ºi
garanþii în numerar – cash colateral), în termen de 5 zile de
la cererea acestuia, fãrã formularea unei cereri de
suspendare adresate judecãtorului sindic – art. 75 alin. (7);
Aceastã situaþie a fost deja analizatã în cadrul Cap. C. 1.

e) de mai sus, din perspectiva faptului cã o astfel de
distribuþie directã, în contul garanþiilor financiare,
reprezintã regula.
Tot în cadrul acelui capitol a fost analizat ºi reversul

acestui drept, respectiv a acestei reguli, ºi anume
posibilitatea utilizãrii sumelor în procedurã, cu autorizarea
judecãtorului sindic, dacã ºi numai dacã se oferã
creditorului o protecþie corespun zãtoare.
e. Obligativitatea distribuþiei imediate a sumelor

obþinute prin valorificarea bunului garantat în cadrul
planului de reorganizare – art. 133 alin. (5) lit. F;

Este o nouã dispoziþie de naturã a crea echitate ºi
previzibilitate în ceea ce priveºte distribuþiile aferente
planului de reorganizare, întrucât în sistemul Legii nr.
85/2006 nu era prevãzutã o astfel de obligativitate.
Au existat cazuri în care o garanþie era valorificatã prin

planul de reorganizare, sumele erau utilizate în activitatea
curentã, dar creditorul respectiv era practic ”blocat” pentru
cã scadenþa de platã a sumelor care umau a-i fi distribuite
nu se împlinise încã, conform programului de plãþi. 
Deºi regimul juridic al protecþiei garanþiei este unul

universal acceptat, s-a simþit nevoia introducerii unui text
normativ expres, care sã confere creditorului garantat
certitudinea încasãrii sumelor de bani aferente valorificãrii
bunului sãu în procedura de reorganizare:

„Sumele de bani obþinute dupã vânzarea unor bunuri
asupra cãrora poartã cauze de preferinþã, potrivit
prevederilor Codului civil, vor fi distribuite, obligatoriu,
creditorilor titulari ai acelor cauze de preferinþã, cu
respectarea dispoziþiilor art. 159 alin. (1) ºi (2).”

4. Asigurarea unui cadru echilibrat de votare a
planurilor de reorganizare
a. Asigurarea suportului unei majoritãþi a deþinãtorilor

de creanþe (30% din totalul creanþelor) – art. 139 alin. (1)
lit. A, B, C; 
Prin efectul subtilelor permutãri ale votului categoriilor

de creanþe din planul de reorganizare, au existat în practicã
multe cazuri în care planuri de reorganizare erau aprobate ºi
confirmate prin manifestarea de voinþã derizorie a
creditorilor, din perspectiva ponderii acestora în totalul
masei credale. O astfel de permisivitate era încurajatã ºi de
faptul cã, de regulã, categoria creditorilor salariaþi este o
categorie susþinãtoare a planului, iar cea a furnizorilor
critici – de asemenea - era creatã în scopul votului acestuia.
Tocmai de aceea a devenit necesarã dublarea criteriului

majoritãþii categoriilor de cel al deþinerii unui procent de
30% din totalul masei credale. Acest procent a fost
considerat ca fiind suficient pentru a crea un echilibru între
(i) atingerea necesarului de ”prag semnificativ” din totalul
masei credale ºi (ii) evitarea îngreunãrii excesive a votãrii
unui plan de reorganizare, prin introducerea unui procent
prea ridicat.
Trebuie subliniat ºi faptul cã atât votul în categorie, cât

ºi calculul procentului, se raporteazã la totalul creanþelor
din categorie, respectiv al masei credale:

– ”în categoria respectivã planul este acceptat de o
majoritate absolutã din valoarea creanþelor din acea
categorie” – art. 138 alin. (4) din Codul Insolvenþei ºi

– ”cel puþin 30% din totalul valoric al masei credale sã
accepte planul” – art. 139 alin. (1) din Codul
Insolvenþei.

Cu alte cuvinte, votul neacordat este echivalentul unui
vot negativ în privinþa planului, întrucât ceea ce se are în
vedere la calcul este exclusiv votul activ, adicã participarea. 
b. Revenirea la creanþele înregistrate în tabelul definitiv,

în situaþia eºuãrii planului, chiar dacã prin plan respectivele
creanþe fuseserã diminuate sau chiar înlãturate – art. 140 alin.
(1); 
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Regimul juridic al ”descãrcãrii condiþionate” a fost
prezentat pe larg în cadrul Cap. C. 1. g) de mai sus, motiv
pentru care, în cadrul acestui principiu, îl menþionãm
numai, fãrã a-l relua.
c. Posibilitatea creditorilor care, direct sau indirect,

controleazã sau sunt controlaþi de debitor, sã voteze planul,
ºi în ipoteza în care programul de plãþi nu le oferã nicio
sumã – art. 138 alin. (5); 
Modificarea adusã de noile dispoziþii vizeazã situaþia

distribuþiei ”pe zero”, nereglementatã de actualul art. 100
alin. (5) din Legea nr. 85/2006. În prezent, aceºti creditori
pot vota doar dacã planul le asigura mai puþin decât în
faliment.
Dispoziþiile art. 138 alin. (5) din Codul Insolvenþei

stabilesc astfel: „Creditorii care, direct sau indirect,
controleazã, sunt controlaþi sau se aflã sub control comun
cu debitorul pot vota cu privire la planul de reorganizare,
sub condiþia ca programul de plãþi sã nu le ofere nicio suma
sau sa le ofere mai puþin decât ar primi în cazul
falimentului ºi ca orice astfel de plãþi sã le fie acordate
potrivit ordinii de prioritate a creanþelor subordonate.”
d. Mai multe planuri de reorganizare – votarea în

aceeaºi ºedinþã a Adunãrii Creditorilor, în ordinea decisã de
creditori – 138 alin. (6); 
Aceastã dispoziþie vine sã aducã o clarificare în situaþia

existenþei mai multor planuri de reorganizare, raportat la
regula conform cãreia numai unul dintre planurile de
reorganizare poate fi confirmat de cãtre judecãtorul sindic.
Este importantã menþiunea conform cãreia prioritizarea

planurilor la vot se va face, de asemenea, prin votul
Adunãrii Creditorilor. Motiva.ia acestei prevederi rezidã în
faptul cã un vot aprobativ pe un prim plan de reorganizare
ar exclude un dublaj al acestui vot .i pe urmãtorul plan, de.i
astfel de situa.ii sunt rare în practicã.
e. Reglementarea modului de vot în cazul paritãþii

categoriilor (douã sau patru);
Dispoziþiile art. 101 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2006

reglementeazã doar situaþia existenþei a douã categorii de
vot pe planul de reorganizare, situaþie în care planul este
considerat acceptat în cazul în care categoria cea mai mare,
prin valoare, acceptã planul.
Noile dispoziþii ale art. 139 alin. (1) lit. C reglementeazã

atât situa.ia existenþei a douã categorii, cât ºi cea aferentã
existen.ei a patru categorii, însã soluþia este diferitã:

„Planul se considerã acceptat în cazul în care dacã este
votat de cel puþin jumãtate din numãrul de categorii, cu
condiþia ca una dintre categoriile defavorizate sã accepte
planul ºi ca cel puþin 30% din totalul valoric al masei
credale sã accepte planul”.
f. Tratament corect ºi echitabil – prevederea aceluiaºi

trata ment pentru fiecare creanþã din categorie, cu excepþia
rangului diferit al cauzelor de preferinþã – art. 139 alin. (2) lit.
d).
Noutatea faþã de textul normativ similar al art. 96 alin.

(2) din Legea nr. 85/2006 îl reprezintã distincþia în privin.a
rangului diferit al cauzelor de preferinþã.
Situaþia practicã care a necesitat aceastã modificare

legislativã derivã din ipoteza acordãrii – dintr-un exces de

protec.ie – aceluiaºi tratament, în cadrul întregii categorii
de crean.e garantate, fãrã a se avea în vedere faptul cã unele
dintre aceste creanþe pot fi prioritare altora, din perspectiva
rangului.
Cu alte cuvinte, prin faptul creãrii – în mod nediferenþiat

– a tratamentului uniform ºi egalitar faþã de toþi creditorii
garantaþi din categorie, fãrã distincþie de rang, se încãlca
ordinea de prioritate pari passu.
Forma art. 139 alin. (2) lit. d) din Codul Insolvenþei a

remediat tocmai aceastã inechitate:
„planul prevede acela.i tratament pentru fiecare

creanþã în cadrul unei categorii distincte cu excep.ia
rangului diferit al celor beneficiare a unor cauze de
preferinþã, precum ºi în cazul în care deþinãtorul unei
crean.e consimte la un tratament mai puþin favorabil pentru
creanþa sa.”

5. Valorificarea în timp util ºi într-o manierã cât mai
eficientã a activelor
a. Valorificarea necesarã acoperirii cheltuielilor de

procedurã - art. 39 alin. (6);
Dispoziþiile legale nou introduse vizeazã în esen.ã regle -

men tarea unei soluþii legislative pentru posibilitatea
valorifi cãrii unor bunuri, în scopul producerii de lichiditãþi,
în perioa da de observaþie, înainte ºi dupã desemnarea
Comitetului Creditorilor.
Perioada avutã în vedere este de maxim impact si

responsabilitate în derularea activitãþii curente a
debitorului, fiind vorba despre situaþii care pot crea
prejudicii ireversibile, cum ar fi: pierderea unei licente ce
necesita reînnoire, dar nu existã sume de bani disponibile;
cheltuieli de pazã a activelor; preîntâmpinarea unor situatii
critice/vitale, care pot afecta vieþi omeneºti – prãbuºirea
unui zid sau a unui mal de pãmânt pentru care nu se
avanseazã sume de bani pentru reparaþii, deteriorarea
alimentelor perisabile, care nu pot fi valorificate urgent, dar
care pot atrage sancþiuni drastice din partea organelor de
mediu competente.
Pentru identificarea unui instrument functional ºi

coerent de lucru în procedurã, care sã acopere ºi perioada de
observa.ie, pânã la desemnarea Comitetului Creditorilor
(între 65 ºi 70 de zile de la deschiderea procedurii), s-a
optat pentru introducerea unui nou text, astfel:

„În scopul ºi în limitele necesare acoperirii cheltuielilor
de procedurã, oricând pe parcursul procedurii, în lipsã de
lichiditã’i în patrimoniul debitorului, administratorul judi -
ciar/lichidatorul judiciar va identifica bunuri valorificabile
libere de sarcini, care nu sunt esenþiale pentru reorgani -
zare, ºi va proceda la valorificarea de urgenþã, la minim
valoarea de lichidare a acestora, stabilitã de un evaluator.

Pânã la desemnarea comitetului creditorilor decizia de
valorificare aparþine administratorului judiciar/lichida -
torului judiciar. Propunerea de valorificare, inclusã în
raportul prevãzut la art. 59 alin. (1), care se depune la
dosarul cauzei ºi se publicã în extras în BPI, poate fi
contestatã de orice parte interesatã în termen de 3 zile de
la publicarea extrasului raportului în BPI. Dupã desemna -
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rea comitetului creditorilor, valorificarea se va face cu
acordul comitetului”.
Din analiza coroboratã a acestor dispoziþii, rezultã cã

valorificarea se face în condiþii restrictive, ºi anume:
- strict în scopul ºi în limitele necesare acoperirii

cheltuielilor de procedurã;
- doar în lipsã de lichiditãþi în patrimoniul debitorului;
- valorificarea se face numai în privin.a bunurilor libere

de sarcini, care nu sunt esenþiale pentru reorganizare, la
minim valoarea de lichidare, stabilitã de evaluator;
- pânã la desemnarea Comitetului Creditorilor, decizia

apar.ine practicianului, propunerea se publicã în BPI putând
fi atacatã în 3 zile, urmând a decide judecãtorul sindic;
- dupã desemnarea Comitetului Creditorilor,

valorificarea se face cu acordul acestuia.
b. Introducerea obligativitãþii de aplicare a regulilor de

vânzare prevãzute pentru licitaþia publicã din
N.C.Proc.Civ., prin hotãrârea judecãtorului sindic – 156
alin. (2)
Ca ordine ºi interpretare sistematicã, dispoziþiile art. 156

alin. (2) din Codul Insolvenþei prevãd posibilitatea aplicãrii
regulilor Codului de Procedurã Civilã, în cazul vânzãrii
bunurilor prin licitaþie publicã.
Situaþiile în care posibilitatea (facultatea) se converteºte

în obligativitate sunt stabilite în continuare, astfel:
- adunarea creditorilor nu aprobã un regulament de

vânzare sau
- deºi adoptat, regulamentul nu a condus la valorificare

într-un termen rezonabil.
c. Eliminarea procedurii greoaie a paºilor de

supraofertare ºi înlocuirea acesteia cu o procedurã mai
simplã ºi mai flexibilã - art. 156 alin. (1), (2) .i (3);
În primul rând, dispoziþiile citate stabilesc în mod clar

tipurile de vânzare: licitaþie publicã, negociere directã sau o
combina.ie a acestora.
În al doilea rând, tipul de vânzare se aprobã de cãtre

Adunarea Creditorilor.
În privin.a regulilor de vânzare, se poate opta pentru un

regulament de vânzare sau pentru aplicarea Codului de
Procedurã Civilã.
În ipoteza în care tipul de vânzare aprobat este

negocierea directã, trebuie întocmit ºi supus aprobãrii
Adunãrii Creditorilor regulamentul de vânzare.

D. CONCLUZII
i.   Codul Insolvenþei instituie o serie de 13 principii,
prin care se traseazã regulile de guvernan.ã ale
procedurilor de prevenire a insolvenþei ºi de
insolvenþã;

ii. Fãrã a fi reguli statice, principiile fundamentale î.i
gãsesc materializarea ºi utilitatea în întregul cuprins
al Codului Insovenþei, reflectând aplicarea dreptului
în dinamica complicatã a procedurilor de insolvenþã;

iii. Consecvent principiilor sale directoare, Codul Insol -
venþei încearcã a remedia o serie de inechitãþi sau
inter pretãri excesive, care au condus în practicã la
deze chi libre majore, în special în procedurile de
reorganizare.

Note

1 Publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 21/04/2006,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

2 Prof. Univ. Dr. Nicolae Popa, Teoria Generalã a Dreptului, Ed.
Actami, Bucureºti, 1996, pag. 60.
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unei a doua .anse debitorilor oneºti” - Brussels, 14.03.2014).

4 Extras din Comunicatul Comisiei Europene: ”The Recommen -
dation asks Member States to put in place appropriate measures within
one year. 18 Month after adoption of the Recommendation the
Comission will assess the state of the play, based on the yearly reports
of the Member States to evaluate whether further measures to
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5 Hans Kelsen, Doctrina Purã a Dreptului, ed. Humanitas, 2000,
pag. 249.

6 http://siteresources.worldbank.org/INTGILD/Resources/
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7 http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/ 39/405.html
8 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/

2004Guide.html
9 Prin noþiunea de „grup de societãþi/întreprinderi” se înþelege

un numãr de douã sau mai multe întreprinderi care sunt interconectate
printr-un control sau printr-o deþinere unicã a participaþiilor societare.

10 Legislative Guide on Insolvency Law, United Commission on
International Trade Law, New York, 2005.

11 În acest sens, J. Gaudement, L’elaboration de la regie an droit
et les donnes sociologiques, vol.: Methode sociologique et droit,
Paris, p. 28.

12 A se vedea în acest sens http://financial-
dictionary.thefreedictionary.com/superpriority: ”The rights of certain
creditors of a bankrupt debtor to receive payment before others that
would seem to have superior claims to money or assets; typically
granted when a creditor provides much-needed financing after the
filing of the bankruptcy petition.”

13 Principiile Bãncii Mondiale, susþin astfel: ”Cash flow is vital
to a successful restructuring of a debtor in financial difficulty. Unless
appropriate protections are put in place, it will be difficult to find
lenders willing to lend to debtors in an insolvency proceeding.” De
asemenea, s-a arãtat faptul cã ”Super-priority should be given to
finance granted in the period ranging from the commencement of
insolvency proceedings until a reorganization plan is approved or
bankruptcy opened.”

14 În cadrul Raportului de uniformizare a legisla.iei insolven.ei a
statelor membre UE, acest principiu este considerat un obiectiv major
al oricarei proceduri de insolventa (”The general stay of the creditor's
powers to assert and enforce their rights after the commencement of
insolvency and reorganization proceedings” – Ro: "Stoparea generala
a drepturilor creditorilor de a realiza si executa silit drepturile
impotriva debitorului, dupa deschiderea procedurii de insolventa").

15 Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului
preventiv si mandatului ad-hoc, publicata în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 870 - 14/12/2009.

16 Textul în discuþie reia dispoziþiile actualului art. 154 indice 2
din Legea nr. 85/2006.
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(urmare din numãrul 48 )

2. SCOPUL PROCEDURII INSOLVENÞEI
PERSOANEI FIZICE 

Singurul scop declarat al proiectului de lege nr.
186/2010 este „acoperirea creanþelor contra debitorului”
(art.2)44, din acest punct de vedere proiectul fiind unul
învechit chiar prin propunere. Celãlalt proiect, L
137/2013, de modificare a Legii nr. 86/2006 nu propune
modificãri în articolul referitor la scopul legii, de unde
rezultã cã iniþiatorii considerã acoperitor scopul declarat
al legii insolvenþei persoanei juridice ºi pentru
persoanele fizice.45

Aºa cum vom arãta în continuare, legile moderne ale
insolvenþei personale au un scop dublu, de a oferi
protecþie creditorilor dar ºi de a salva debitorul de bunã
credinþã, oferindu-i o a doua ºansã ( un fresh start sau un
fresh start meritat). Asigurarea echilibrului între
interesele debitorilor ºi cele ale creditorilor46 trebuie sã
fie principalul scop al unei legi a insolvenþei
paricularilor, pentru cã, pentru simpla acoperire a
creanþelor debitorului, rãmâne suficient de acoperitoare
procedura executãrii silite de drept comun, prevãzutã în
Codul de Procedurã Civilã. Argumentul este cã, în timp
ce îndatorarea excesivã a devenit tot mai frecventã47, a
existat o recunoaºtere tot mai largã a supraîndatorãrii
cauzate de schimbarea statutul persoanei (de exemplu,
ºomajul, boala sau divorþul). Astfel, la nivel european dar
nu numai, politicile publice s-au mutat dintr-o poziþie în
care legea susþine forþa obligatorie a contractelor
încheiate, într-una în care creditorii care au împrumutat
prea mult sunt consideraþi a fi la fel de responsabili ca ºi
debitorii care au împrumutat prea mult, ºi legea trebuie
sã realizeze un echilibru între respectarea contractelor ºi
furnizarea de protecþie debitorilor. Doar câteva þãri mai
pãstreazã conceptul de pacta sunt servanda ºi acordã
prioritate absolutã onorãrii obligaþiilor contractuale ale
consumatorilor. Acest lucru se reflectã în gradul în care

þãrile implementeazã în sistemele lor conceptul de
hazard moral pentru a permite anularea unei pãrþi sau a
tuturor datoriilor personale, fãrã a fi plãtite.
Niemi (2009) ºi Kilborn48 în mai multe articole,

identificã trei mari ºcoli de abordare a problemei
echilibrãrii celor douã categorii de interese antagonice,
cele ale debitorilor ºi cele ale creditorilor:
– modelul nordic: þãrile nordice au fost primele care

au tranºat problema corectitudinii concepþiei de a fi
încãlcate obligaþiile contractuale în scopul de a scãpa de
supraîndatorare, condiþionând oferirea de ajutor sub
forma falimentului personal de aplicarea unui „test de
bunã-credinþã”. Debitorii persoane fizice nu pot accesa
soluþii pentru supraîndatorare în cazul în care
comportamentul lor este considerat a fi fost cu rea-
credinþã (de exemplu, prin contractarea unor credite
foarte mari chiar înainte de a accesa o soluþie pentru
supraîndatorare, sau dacã se dovedeºte cã nu au fãcut
eforturi suficiente pentru  rambursarea creditelor).
– modelul germanic (implementat iniþial în

Germania, Austria ºi Estonia), în contrast cu modelul
nordic, permite accesul oricãrui particular la o soluþie,
dar apoi obligã la respectarea unui plan de plãþi a cãrui
substanþã este modelatã de reguli ferme, prin care
debitorul trebuie sã onoreze cât mai mult din creanþe, în
mãsura posibilului. Modelul germanic aplicã reguli
clare, standardizate, astfel încât, atât debitorii cât ºi
creditorii cunosc exact consecinþele, fie cã sunt, fie cã nu
sunt de acord cu o anume soluþie.
– modelul latin: are o abordare istoricã, este aplicat în

Franþa ºi în þãrile Benelux, model potrivit cu care au fost
susþinute, pe cât posibil, acorduri voluntare, rolul
judecãtorilor reducându-se la controlul de legalitate al
întregii proceduri, dar impunând regula generalã cã
procesele sunt „grele”, planurile de plãþi sunt lungi, iar
condiþiile de descãrcare de datorie dificile, astfel încât
acordurile volutare sut mai avantajoase. Aºadar, modelul
latin se caracterizeazã prin mare libertate de acþiune

Despre insolvenþa persoanei fizice – 
domeniul, scopul ºi destinatarii reglementãrii

( PARTEA  a II-a )

Judecãtor-sindic drd. Daniela DETEªAN
Tribunalul Caraº-Severin
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judiciarã pentru a ajusta soluþia în funcþie de
circumstanþele particulare ale cauzei.

Existã avantaje ºi dezavantaje pentru oricare model,
dar s-a constatat o tendinþã de deplasare a politicilor de
reglementare dinspre libertatea totalã înspre lipsa totalã
de libertate de acþiune (reguli absolute). Elasticitatea s-a
dovedit a fi prea oneroasã ºi consumatoare de timp, ºi
adesea a adus prea puþine beneficii debitorului cu resurse
limitate, cu venituri mici, ºi cu datorii mari. Indiferent
care model îl alege legiuitorul român, scopul principal al
legii insolvenþei trebuie sã fie unul dublu: restabilirea
solvabilitãþii persoanei ºi indestularea creanþelor
creditorilor. Dacã legea nu îºi propune sã ofere posibili -
tatea persoanei fizice de a reveni la viaþa în condiþii
normale, dupã faliment, nu are niciun sens adoptarea
unei astfel de legi, pentru cã persoana fizicã nu dispare
prin radiere, la fel ca persoana juridicã, ea continuã sã
existe ºi dupã un faliment, iar lipsa de preocupare faþã de
consecinþele unui faliment pentru persoanele fizice ar
lãsa legea fãrã principala ei finalitate.
Având în vedere toate argumentele expuse apreciem

cã formularea corectã a art. 2 alin.1 din proiect ar putea
fi: Procedura insolvenþei instituite conform prezentei legi
are ca scop acoperirea creanþelor contra debitorului ºi
restabilirea solvabilitãþii sale.

3. DESTINATARII LEGII INSOLVEN?EI
PERSOANEI FIZICE

Categoriile de debitori cãrora li se adreseazã Proiectul
nr.186/2010 sunt cuprinse în art.1 raportat la art.3 din
propunere. Aceste dispoziþii prevãd cã legea se aplicã
debitorilor care se aflã în stare de insolvenþã declaratã de
instanþa competentã, cã, în sensul legii, insolvenþa
reprezintã imposibilitatea debitorului de a acoperi
datoriile sale bãneºti exigibile, fie datoritã supraînda -
torãrii, fie datoritã lipsei de lichiditãþi ºi cã, tot în sensul
legii, poate avea calitate de debitor persoana fizicã,
simplul particular, precum ºi persoana fizicã ce exercitã,
individual sau în asociere cu alte persoane fizice, una sau
mai multe profesii.
Dacã profesioniºtilor li se aplicã legea insolvenþei

prevãzutã de OUG nr. 91/201349, (dacã aceasta va fi
forma ce va intra în vigoare dupã rezolvarea neconstitu -
þionalitãþii), rezultã cã rãmân în sfera de aplicare a acestei
propuneri persoanele fizice- consumatori ºi persoanele
fizice care desfãºoarã o anumitã profesie, în mod
individual sau în asociere cu alte persoane (profesii
liberale). 
Dacã se va aplica în continuare Legea 85/2006 cu

modificãrile la zi50, rezultã aceeaºi aplicabilitate pentru
proiectul de lege analizat, în sensul cã ar putea avea
calitate de debitori doar douã categorii de persoane, care
nu se regãsesc în dispoziþiile Legii 85/2006: persoanele
fizice- consumatori ºi persoanele fizice care desfãºoarã o

anumitã profesie, în mod individual sau în asociere cu
alte persoane (profesii liberale). 
Întâi, trebuie fãcutã observaþia cã prin OUG

nr.91/2013 este prevãzutã expres exceptarea profesiilor
liberale de la aplicarea ei, deºi, începând cu adoptarea
Noului Cod Civil, distincþia nu se mai impunea. Este real
cã, sub imperiul vechiului Cod Civil noþiunea de
profesionist nu exista, însã, începând cu 1.10.2010, odatã
cu aplicarea concepþiei moniste asupra raporturilor
juridice civile, suntem de pãrere cã excepþia din art.3 din
OUG nr.91/2013 nu mai are suport, în ceea ce priveºte
persoanele care exercitã profesii liberale. 
Este adevãrat cã sub vechea reglementare civilã, ei nu

putea intra sub incidenþa legii insolvenþei, nefiind
comercianþi. Aceste profesii liberale (notari, avocaþi,
medici) nu sunt, într-adevãr comercianþi, lor fiindu-le
interzisã prin legi speciale desfãºurarea de activitãþi
comerciale. Însã, este indiscutabil cã toþi aceºtia au
calitatea de profesioniºti51, pentru cã ei exercitã
sistematic activitate organizatã ce constã în prestarea de
servicii, fãrã scop lucrativ52.
În aceste condiþii, ne pare mai fireascã includerea

tuturor categoriilor de profesioniºti în legea insolvenþei
în vigoare, prin eliminarea excepþiei de la art.3 din OUG
nr.91/2013 ºi conceperea unei legi speciale numai pentru
persoanele fizice în calitatea lor de consumatori, atât din
raþiunile de rigoare juridicã sus arãtate cât ºi pentru cã
existã diferenþe specifice între supraîndatorarea
consumatorilor ºi supraîndatorarea în afaceri (indiferent
dacã sunt comerciale sau nu).
La nivel european, astfel cum rezultã din Raportul

Comisiei cãtre Parlamentul European, Consiliu ºi
Comitetul economic ºi Social European privind aplicarea
Regulamentului (CE) nr 1346/2000 al Consiliului din 29
mai 2000 privind procedurile de insolvenþã în decembrie
2012, existã trei modele de proceduri de insolvenþã a
persoanei fizice, funcþie de categoriile de destinatari.

„Unele state membre nu dispun deloc de sisteme
personale de insolvenþã. Alte state membre au sisteme per -
so nale de insolvenþã care se aplicã atât pentru consumatori
cât ºi pentru comercianþi care desfãºoarã activitãþi
independente. Un al treilea grup are regimuri speciale doar
pentru consumatori ºi include comercianþii ºi pe cei care
desfãºoarã activitãþi independente în legea insolvenþei
persoanei juridice, în timp ce un al patrulea grup are scheme
separate pentru consumatori, pentru cei care desfãºoarã
activitãþi independente ºi pentru comercianþi individuali53”  

Cele trei modele sunt:
-þãri care aplicã acelalaºi sistem atât pentru

consumatori cât ºi pentru comercianþi care desfãºoarã
activitãþi independente. 
- þãri care au adoptat regimuri speciale doar pentru

consumatori ºi includ comercianþii ºi pe cei care
desfãºoarã activitãþi independente în legea insolvenþei
persoanei juridice, 
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- þãri care au scheme separate pentru consumatori,
pentru cei care desfãºoarã activitãþi independente ºi
pentru comercianþii individuali.
Oricare dintre aceste trei modele poate fi urmat, cu

condiþia sã fie riguros fundamentat ºi bine legiferat ºi, se
pare cã, iniþiatorii Proiectului nr.186/2010 au avut în
vedere aplicarea unui sistem unic de insolvenþã persoa -
nelor fizice consumatori ºi persoanelor care desfãºoarã
activitãþi independente. Nu se cunosc argumentele pentru
care s-a adoptat acest model, deoarece din expunerea de
motive de la ambele proiecte unificate în Senat rezultã
cã, dimpotrivã, s-ar adresa numai persoanelor fizice în
calitatea lor de consumator.
Dacã, însã, s-a avut în vedere cã reglementãrile din

Noul Cod Civil permit persoanei fizice diferite
modalitãþi de a se reorganiza (separaþii de patrimonii,
patri monii de afectaþiune, contracte matrimoniale prin
care se separã bunurile ºi se separã creditorii), în schimb,
Legea insolvenþei nu permite persoanei fizice reorgani -
za rea judiciarã ºi, deci, nici continuarea activitãþii în
condiþii de limitare a rãspunderii, poate fi o soluþie
adoptarea acestui model, urmând ca falitul onest-
persoanã fizicã ce desfãºoarã activitãþi independente sã
poatã fi descãrcat de datorii la închiderea falimentului ºi
sã poatã reîncepe activitatea profesionalã iniþialã.
Celãlalt proiect, L 137/2013- de modificare a Legii nr.

86/2006, propune modificarea literei a) a alineatului (2)
al articolului 1 din Legea 85/2006, din „comercianþi,
persoane fizice, acþionând individual” în „persoane fi -
zice”, aºadar, persoanelor fizice li s-ar aplica numai
proce dura simplificatã a falimentului. ºi aceastã propu -
nere are în vedere ambele categorii de persoane fizice,
atât simplii consumatori cât ºi persoanele fizice care
desfã ºoarã activitãþi independente. Vom arãta doar, în
con siderarea tuturor argumentelor expuse anterior, cã o
astfel de abordare a insolvenþei pentru persoanele fizice
ar lipsi legea de funcþia de remediu deoarece ar sancþiona
cu falimentul ºi debitorul de bunã credinþã, lipsindu-l to -
tal de protecþie ºi accentuând drama prin care trece dato -
ritã supraîndatorãrii. Desigur cã rãmâne la latitudinea
legiuitorului alegerea principiilor unei astfel de legi, în
funcþie de toþi factorii determinanþi, inclusiv de politicile
sociale. 
În ceea ce priveºte  dispoziþia potrivit cu care legea se

va aplica debitorilor care se aflã în stare de insolvenþã,
privitã ca „imposibilitate a debitorului de a acoperi dato -
riile sale bãneºti exigibile, fie datoritã supraîndatorãrii,
fie datoritã lipsei de lichiditãþi declaratã de instanþa
competentã”, trebuie fãcute câteva observaþii.
Iniþiatorii proiectului nu propun ºi o definiþie a

supraîndatorãrii. Este adevãrat cã nici nu existã o unicã
definiþie acceptatã la nivelul tuturor statelor membre,
însã au fost elaborate în ultimii ani mai multe studii cu
privire la supraîndatorare, studii din care au rezultat

câteva elemente comune pentru definiþiile date de
legislaþiile statelor.
De exemplu, în studiile fãcute de Comisia Europeanã

- Direcþia Generalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã,
Afaceri Sociale ºi Egalitate de ºanse, în anii 200754,
200855 ºi 201056 se aratã cã, pentru supraîndatorare:
„-unitatea de mãsurã ar trebui sã fie gospodãria57,

deoarece veniturile persoanelor fizice care o alcãtuiesc
pot fi puse în comun  ºi, de obicei, se presupune cã sunt
puse în comun între membrii gospodãriei
-indicatorii trebuie sã acopere toate angajamentele

financiare ale gospodãriilor populaþiei - împrumuturile
pentru locuinþe, creditele de consum, plata facturilor de
utilitãþi, chiria ºi/sau ipoteca ºi aºa mai departe- ºi nu sã
se limiteze la un singur aspect
-îndatorarea excesivã implicã incapacitatea de a

acoperi cheltuielile repetitive ºi, prin urmare, ar trebui sã
fie vãzutã mai degrabã ca o stare de fapt în curs de
desfãºurare, decât ca una temporarã, sau singularã
-nu este posibilã rezolvarea problemei pur ºi simplu

printr-un împrumut mai mare
-pentru ca gospodãria sã îºi îndeplineascã angaja -

mentele se cere sã reducã cheltuielile substanþial (sau sã
gãseascã modalitãþi de creºtere a veniturilor sale)”

Toate studiile analizate58 iau în calcul aceºti cinci
indicatori atunci când mãsoarã, anual, supraîndatorarea
populaþiei atât la nivelul statelor membre, cât ºi la nivelul
Uniunii Europene. 
În baza indicatorilor, o eventualã definiþie a

supraîndatorãrii care sã fie cuprinsã în corpul normei
analizate, în cuprinsul art.3 - definiþiile termenilor
folosiþi în lege-, ar putea avea urmãtorul conþinut:
Familiile sunt considerate supraîndatorate, dacã

acestea au dificultãþi - cu titlu de continuitate - în respec -
tarea, sau au restanþe, în angajamentele lor, dacã acestea
se referã la plata împrumuturilor garantate sau negaran -
tate sau la plata chiriei, utilitãþilor sau altor facturi de uz
casnic ºi, din aceastã cauzã sunt obligate sã îºi reducã
cheltuielile sub o anumitã valoare de referinþã (care
poate fi valoarea indicatorului social de referinþã59,
salariul minim brut pe þarã60 sau coºul minim de cost
lunar61).
Valoarea de referinþã depinde de mai mulþi factori,

inclusiv de politicile sociale stabilite de legiuitor62 ºi
trebuie calculatã prin studii economice de specialitate,
care exced scopului acestui studiu, astfel încât nu vom
face alte dezvoltãri, dar subliniem, din perspectiva
practicianului, cã definirea supraîndatorãrii prin lege nu
este imposibilã ºi ar fi utilã în vederea aplicãrii aceleiaºi
unitãþi de mãsurã tuturor situaþiilor ºi în vederea
restrângerii riscului de a se încerca apelarea la protecþia
legii insolvenþei în scopuri ilicite, de cãtre debitori care,
în fapt, nu sunt supraîndatoraþi. Aceasta mai ales cã, ºi în
concepþia iniþiatorilor, va fi asigurat minimul de
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subzistenþã63 pentru familia debitorului pe perioada
planului de reorganizare (art.22 alin.1 din proiect), însã
iniþiatorii raporteazã minimul de subzistenþã la veniturile
debitorului. Apreciem cã un astfel de mod de raportare
rãmâne subiectiv ºi nu poate garanta echitatea procedurii
pentru cei aflaþi în astfel de situaþii ºi cã ar fi necesarã o
unitate de mãsurã obiectivã pentru succesul iniþiativei
legislative.
Proiectul nr. 186/2010, în art.2 alin.1, mai face o

distincþie, prevãzând cã pot fi supuse procedurii
insolvenþei ºi persoanele fizice lipsite de capacitate de
exerciþiu sau cele cu capacitate de exerciþiu restrânsã
aflate în stare de insolvenþã declaratã de instanþa
competentã, care vor sta în justiþie, în procedurã, prin
reprezentanþii lor legali.
Acest text a fost criticat de cãtre Guvern, în punctul

sãu de vedere asupra proiectului, cu argumentul cã
„persoanele fizice lipsite de capacitate de exerciþiu sau
cele cu capacitate de exerciþiu restrânsã nu pot fi chemate
în judecatã pentru a fi supuse procedurii de insolvenþã,
având în vedere faptul cã acestea, în lipsa capacitãþii de
exerciþiu, nu pot produce acte ºi fapte juridice prin care
îºi pot genera starea de insolvenþã”.

Potrivit art. 37 din Codul Civil în vigoare, capacitatea
de exerciþiu este aptitudinea persoanei de a încheia
singurã acte juridice civile. Actele juridice ale minorului
cu capacitate de exerciþiu restrânsã (minorul care a
împlinit 14 ani)64 se încheie de cãtre acesta, cu
încuviinþarea pãrinþilor sau, dupã caz, a tutorelui, iar în
cazurile prevãzute de lege, ºi cu autorizarea instanþei de
tutelã. Singurele acte pe care minorul cu capacitate de
exerciþiu restrânsã le poate face singur sunt actele de
conservare, actele de administrare care nu îl prejudicia -
zã, precum ºi actele de dispoziþie de micã valoare, cu
caracter curent ºi care se executã la data încheierii lor. Cu
toate acestea, nu este imposibil de imaginat ca minorul
cu capacitate de exerciþiu restrânsã sã încheie,
bineînþeles, cu încuviinþarea pãrinþilor, un act juridic
care, ulterior sã îl expunã situaþiei de supraîndatorare,
datoritã hazardului (accident, boalã, scãderea valorii
imobilelor, orice altã situaþie). 
La fel, nu e de neînchipuit situaþia în care, un minor,

care încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile
artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa65 (un
sportiv talentat, un muzician care câºtigã premii interna -
þionale), cu încuviinþarea pãrinþilor sau a tutorelui- caz în
care el exercitã singur drepturile ºi executã tot astfel
obligaþiile izvorâte din aceste acte ºi poate dispune
singur de veniturile dobândite- sã încheie un act juridic
care îl poate expune unei situaþii de supraîndatorare, din
aceleaºi motive arãtate mai sus. În aceeaºi situaþie se
poate afla orice persoanã care a încheiat unul sau mai
multe acte, dupã care a fost declarat interzis judecãto -
resc66 ºi are, la rândul sãu, dreptul, sã solicite aplicarea
procedurii insolvenþei, chiar dacã nu poate sta în justiþie

în procedurã singur, ci trebuie sã stea prin reprezentant
legal.
O discuþie comportã frauda comisã de incapabil67 la

momentul contractãrii unui debit, debit care l-ar aduce în
situaþie de supraîndatorare. Este adevãrat cã simpla
declaraþie cã este capabil sã contracteze, fãcutã de cel
lipsit de capacitate de exerciþiu sau cu capacitate de
exerciþiu restrânsã, nu înlãturã anulabilitatea actului, dar
existã ºi posibilitatea ca, dacã s-a dovedit cã a folosit
manopere dolosive, instanþa, la cererea pãrþii induse în
eroare, sã menþinã contractul, atunci când apreciazã cã
aceasta ar constitui o sancþiune civilã adecvatã (alin.2 al
art.45 din noul Cod Civil). În ipoteza în care, prin
menþinerea contractului, ulterior, incapabilul devine
supraîndatorat, se pune întrebarea dacã, într-o astfel de
situaþie, debitorul ar mai beneficia de protecþia legii
analizate, având în vedere cã starea de supraîndatorare i
se datoreazã, sau cel puþin provine dintr-o fraudã a sa,
deci prezumþia bunei credinþe este rãsturnatã. 
Din analiza textelor din Codul Civil rezultã cã punctul

de vedere al Guvernului referitor la art.2 alin.1 din
Proiectul nr.186/2010 este unul greºit ºi cã iniþiatorii
legii au abordat complet situaþiile în care se poate afla
persoana fizicã, din punctul de vedere al capacitãþii sale
de exerciþiu.
Alineatul 3 al art. 1 din Proiectul nr.186/2010 mai

face o precizare, referitoare la o altã categorie de
debitori, ºi anume persoanele fizice care exercitã, de
drept sau în fapt, conducerea unor persoane juridice
aflate în procedura insolvenþei prevãzute de Legea
nr.85/2006, precum ºi persoanele fizice care au
intervertit în mod fraudulos afacerile unei persoane
juridice în afaceri proprii. Toate aceste persoane pot fi
supuse numai falimentului persoanal, nu ºi reorganizãrii
judiciare, astfel cum a fost ea propusã prin proiect.
Având în vedere cã, potrivit  art. 3 lit. b din proiect,

falimentul personal este definit ca fiind procedura de
lichidare a bunurilor debitorului în vederea acoperirii
creanþelor înscrise în lista creditorilor, este corectã
distincþia fãcutã de iniþiatori între persoanele supraînda -
torate din motive neimputabile ºi cele supraîndatorate din
motive imputabile ºi cãrora li se va aplica falimentul ca
sancþiune pentru comportamentul financiar defectuos.
Realitatea a arãtat cã, de multe ori, este destul de

dificil sã se facã o distincþie semnificativã între debitorii
de afaceri ºi debitorii „non- business” sau debitorii
consumatori puri. Dupã eºecul unei activitãþi comerciale,
persoanele fizice duc, de obicei, sarcina grea a datoriei.
Acest tip de sarcinã a datoriei poate deriva dintr-o
afacere pe care debitorii au efectuat-o în nume propriu
sau în parteneriat, ºi în urma cãreia partenerii rãspund
personal pentru datoriile parteneriatului. Destul de des,
debitorii au devenit personal rãspunzãtori pentru
datoriile unei societãþi comerciale pentru cã au dat
garanþii personale pentru împrumuturi contractate de o
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societate cu rãspundere limitatã. Astfel de debitori pot
avea diferite conexiuni cu o societate, de exemplu, în
calitate de administratori sau directori ai acesteia sau ca
ruda cea mai apropiatã a acestor persoane. 
De asemenea, persoanele care se angajeazã în

activitãþi de afaceri la scarã micã în nume propriu sunt,
de multe ori, în esenþã, într-o situaþie similarã debitorilor
salariaþi care au devenit insolvabili. De exemplu, în cazul
în care principala sursã de datorii este un credit imobiliar
sau o garanþie pentru împrumutul unei alte persoane,
existã o diferenþã micã între salariaþi ºi debitorii care îºi
câºtigã existenþa prin furnizarea de servicii la un numãr
mic de clienþi diferiþi. În timp ce acest tip de activitate de
afaceri a fost, în mod tradiþional, comun printre artizani,
meºteºugari, comercianþi, fermieri ºi mulþi furnizori de
servicii profesionale, schimbarea pieþei forþei de muncã
în ultimele decenii a transformat mulþi furnizori de astfel
de servicii în persoane fizice care desfãºoarã activitãþi
independente.
ªi acest articol este criticat de Guvern cu argumentul

cã, dacã aceastã categorie de persoane ar putea fi supusã
falimentului, art.138 din Legea 85/2006 referitor la
atragerea rãspunderii organelor de conducere ale
persoanei juridice ar rãmâne fãrã aplicabilitate. Din toate
argumentele expuse rezutã, însã, cã, dimpotrivã, tocmai
aceastã situaþie au intenþionat iniþiatorii proiectului de
lege sã o rezolve. 
Cele mai multe situaþii întâlnite în practicã au fost

cele în care administratorului societãþii i s-a atras rãspun -
derea în baza art.138 din Legea 85/2006 prin sentinþa
judecãtorului sindic, însã hotãrârea judecãtoreascã nu a
fost pusã în executare, creditorii societãþii renunþând sau
nereuºind sã mai urmãreascã separat persoana fizicã
dupã ce, în procedura insolvenþei împotriva persoanei
juridice nu au avut succes. 
Respectiva persoanã fizicã ºi-a constituit o altã

societate comercialã ºi a continuat sã producã valoare, pe
care creditorii primei societãþi nu o pot urmãri, iar
persoana nu a suferit niciun fel de consecinþe ale faptei
sale. Prin prezentul proiect, unei astfel de persoane i se
va aplica numai procedura falimentului, cu consecinþa cã
nu i se va acorda beneficiul scuzabilitãþii68, ºi judecãtorul
va putea dispune decãderi profesionale ºi interdicþii69 de
a desfãºura anumite activitãþi de natura celor care au dus
la insolvenþã. Termenul acestor decãderi ºi interdicþii
este de maximum 7 ani de la data închiderii procedurii.

4. SENSUL UNOR TERMENI FOLOSIÞI ÎN
PROIECTUL LEGII

În art.370 al Proiectului nr.186/2010, iniþiatorii au
definit conceptele cu care opereazã legea. În aceastã
secþiune vom analiza separat numai unele dintre
concepte, cele care au fost introduse expres pentru
funcþionalitatea acestei norme, urmând ca definiþiile deja

cuprinse în legea- cadru sã fie analizate numai în
secþiunile care vor face referire la ele, pentru evitarea
repetãrii unor noþiuni suficient de explicite.
Astfel, proiectul defineºte ca faliment scuzabil,

falimentul personal (procedura de lichidare a bunurilor
debitorului în vederea acoperirii creanþelor înscrise în
lista creditorilor) pentru care instanþa a acordat, la ce re -
rea debitorului, beneficiul scuzabilitãþii, dupã ce va fi
constatat cã falimentul personal nu se datoreazã culpei
grave, relei credinþe sau fraudei debitorului, ci unor con -
juncturi economice ºi sociale nefavorabile. Cum potrivit
art.2671, falimentul personal se deschide în cinci situaþii
expres prevãzute acolo, rezultã cã, poate cores punde
falimentului scuzabil oricare dintre urmãtoarele situaþii:
dacã debitorul nu a propus niciun plan în terme nul de
180 de zile  din cauze independente de voinþa lui (lipsã
totalã de lichiditãþi) sau dacã planul propus în termen a
fost respins de judecãtor, iar motivele respin gerii sunt, la
rândul lor strãine de comportamentul proce sual al
debito rului; dacã planul de reorganizare a eºuat tot din
motive neimputabile debitorului; dacã debitorul cere
direct falimentul personal, odatã cu deschiderea pro -
cedurii, demonstrând cã nici în viitor nu va avea posibi -
lita tea de a parcurge un plan de plãþi, tot din motive ne -
im putabile. Celelalte douã situaþii de deschidere a fali -
men tului, de la literele a ºi b exclud ab initio falimen tul
scuzabil, astfel cã nu fac obiectul acestei analize
succinte.
Fiind deja stabilit cã scopul principal al procedurii

falimentului este de a oferi debitorilor un nou început
prin lichidarea activelor, procedura obligã creditorii sã
colaboreze cu debitorul, prin intermediul instanþei, astfel
ca nici un creditor sã nu se îndestuleze în detrimentul
altor creditori ºi astfel încât creanþele creditorilor
chirografari sã fie plãtite proporþional cu valoarea lor,
indiferent care ar fi aceasta.
Cu toate acestea, procedura de faliment poate

funcþiona numai dacã debitorul este onest, deoarece o
mare parte a procesului depinde de divulgarea de cãtre
debitor a informaþiilor lui financiare-venituri, cheltuieli,
activele ºi pasivele72. Nu trebuie permis ca procedura
falimentului sã fie pentru debitor un mijloc de a obþine
bani fãrã intenþia de a-i înapoia, pentru cã dacã s-ar
proceda astfel, falimentul ar deveni o formã juridicã de
furt.
Prin urmare, falimentul depinde în mare mãsurã de

buna credinþã a debitorului.
În faliment, buna credinþã reprezintã intenþia

debitorului onest de a folosi procedura pentru a obþine un
nou început, scãpând de datorii opresive care au fost
efectuate fie din cauza unor împrejurãri independente de
voinþa sa, cum ar fi datoriile medicale, pierderea locului
de muncã, sau pentru cã cifra de afaceri a scãzut, sau
pentru cã debitorul nu ºi-a gestionat bine finanþele, dar
fãrã a se afla în culpã gravã. Cu alte cuvinte, debitorul
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nu poate imprumuta bani pe care el nu intenþioneazã sau
este conºtient cã nu poate sã îi restituie. Deoarece buna
credinþã este necesarã pentru atingerea scopului
procedurii falimentului, judecãtorul va pedepsi lipsa de
bunã credinþã, fie prin respingerea cererii debitorului,
fãrã a da debitorului descãrcare de datorie, fie prin
ridicarea suspendãrii executãrilor silite73, care au
împiedicat creditorii sã confiºte bunurile sau veniturile
debitorului în vederea  plãþii datoriilor.
Deºi buna credinþã nu este definitã în acest proiect de

lege - cum nu e definitã în nicio altã lege, judecãtorul va
trebui sã dezvolte criterii pentru a stabili dacã debitorul
persoanã fizicã, consumator sau în exercitarea unei pro fe -
sii liberale, se comportã cu bunã- credinþã, analizând toate
circumstanþele. Un set de întrebãri cheie ar fi utile atât
lichidatorului cât ºi judecãtorului în scopul efectuãrii ana -
li zei asupra bunei credinþe, cu menþiunea cã la ele va
trebui sã se adauge ori de câte ori va apãrea o situaþie
nouã:
-Informaþiile financiare furnizate de debitor sunt

complete ºi corecte?
-De ce a acumulat debitorul datorii? Reaua-credinþã

va fi dedusã în cazul în care datoria a luat naºtere din
motive necinstite sau în mod necinstit (de exemplu, dacã
debitorul a suportat o datorie mare cu puþin timp înainte
de depunerea cererii de intrare în procedura insolvenþei)
-Debitorul a indus în eroare sau a acþionat în frauda

creditorilor? (de exemplu, dacã cererea de credit a fost
completatã cu informaþii complete ºi corecte)
- Debitorul ºi-a supraestimat veniturile?
-Cum ºi-a administrat debitorul proprietatea? (de

exemplu, a încercat sã ascundã active sau a încercat sã
transfere active în beneficiul sãu sau în beneficiul celor
apropiaþi, cum ar fi familia sau prietenii)
-Ce a determinat datoriile- împrejurãri nefericite sau

comportamentul iresponsabil sau pur ºi simplu acþiunile
frauduloase ale debitorului?
-De ce debitorul depune direct cererea de intrare în

procedura simplificatã de faliment? (de exemplu, dacã
procedura este utilizatã pentru a se obþine rezilierea unui
anume contract sau pentru evitarea unei anume datorii-
unii debitori, pot încerca sã utilizeze procedura falimen -
tului pentru a ieºi din contracte dezavantajoase, deoarece
li s-au oferit contracte mai bune, dupã semnarea celor
dintâi. În aprecierea noastrã, nu acesta este scopul pro -
ce durii falimentului, prin urmare, practica va demonstra
dacã trebuie sã se considere cã debitorul este de  rea-
credinþã)
-Cât de mult efort a depus debitorul pentru plata

datoriei sale?
Deoarece proiectul de lege nu acoperã situaþia în care,

dupã trecerea unui interval de timp de la data închiderii
falimentului, debitorul ar depune o nouã cerere de
faliment74, considerãm cã legiuitorul va trebui sã
cuprindã în textul articolelor 32 sau 33 o astfel de

prevedere prin care sã fie interzis debitorului sã depunã
o nouã cerere pentru o perioadã de timp rezonabilã.
Argumentul este cã, în lipsa acestei interdicþii, existã
riscul cererilor repetate depuse de debitori care pot abuza
de faliment pentru propriul câºtig.
Consecinþele lipsei de bunã-credinþã în procedura

falimentului se deduc din prevederile textelor analizate ºi
sunt urmãtoarele: cererea poate fi respinsã, în care caz,
debitorul nu primeºte descãrcarea de datorie ºi toate
datoriile sale rãmân în fiinþã, iar suspendarea de drept a
executãrilor silite nu opereazã, deci creditorii pot con -
tinua executãrile silite individuale împotriva debito ru lui;
lipsa de bunã-credinþã va duce la respingerea planului de
reorganizare (care, în fapt, este un plan de plãþi), iar fãrã
confirmarea planului procedura se va transforma în
faliment ºi, dupã lichidarea bunurilor sale, debitorul va fi
þinut în continuare de toate datoriile anterioare închiderii
procedurii, cu alte cuvinte, neprimind descãrcare de
datorie el nu va beneficia de un fresh start.
O altã noþiune complet nouã în dreptul românesc este

desesizarea debitorului, definitã de iniþiatorii legii ca o
limitare a capacitãþii de exerciþiu a debitorului,
consecutivã falimentului personal. În alte cuvinte,
efectul ridicãrii dreptului de administrare pentru debitorii
persoane juridice îl are desesizarea pentru debitorii
persoane fizice. În corpul legii, desesizarea apare în
articolul 15 alin.2, unde se precizeazã cã, în caz de
faliment personal, debitorul este desesizat ºi la art.27,
care cuprinde efectele deschiderii procedurii falimen -
tului personal, între care ºi desesizarea debitorului.
Aºadar, desesizarea este o ficþiune juridicã reprezentând
o pierdere parþialã a capacitãþii de folosinþã, pe cale
judiciarã, în ceea ce priveºte drepturile patrimoniale ale
debitorului, în scopul protecþiei creditorilor de eventuale
acte iresponsabile sau vãtãmãtoare din partea acestuia ºi
al asigurãrii imparþialitãþii desfãºurãrii procedurii fali -
mentului. Diferenþa între desesizare ºi ridicarea dreptu lui
de administrare este cã, dacã ridicarea dreptului de
administrare al persoanei juridice poate interveni ºi în
timpul procedurii de reorganizare, pentru douã motive
expres prevãzute în lege- pierderi continue ale debitoarei
ºi nepropunerea unui plan de reorganizare-, desesizarea
opereazã numai la deschiderea falimentului personal.  
În consecinþã, toate actele juridice ale debitorului vor

fi semnate sau, dupã caz, asumate de lichidator, în
calitate de reprezentant legal al debitorului, cu trei
excepþii:
- actele juridice strict personale ale debitorului, de

exemplu cãsãtoria sau divorþul
- actele juridice relative la drepturile personal-

nepatrimoniale ale debitorului, 
- drepturile procesuale cu caracter exorbitant
Dintre acestea, art.11 alin.2 din proiectul de lege

analizat enumerã drepturile procesuale cu caracter
exorbitant ca fiind urmãtoarele:
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� de a formula recurs contra sentinþei de deschidere a
procedurii;
� de a formula contestaþii la lista creditorilor

acceptaþi sã participe la procedurã;
� de a formula apãrãri ºi, eventual, recurs împotriva

acþiunii în reîntregirea patrimoniului debitorului sau, dupã
caz, împotriva sentinþei de admitere a unei astfel de acþiuni;
� de a formula recurs la sentinþa de trecere la

faliment personal;
� de a formula recurs contra sentinþei de închidere a

procedurii.
Toate aceste drepturi conferite expres debitorului prin

legea analizatã sau prin alte legi speciale debitorul le
poate exercita personal sau prin mandatar legal ori
convenþional, chiar ºi în contra administratorului judiciar
sau a lichidatorului judiciar. 

Concluzii

Legea falimentului personal are, în orice sistem de
drept, douã obiective economice majore ºi, totodatã,
contradictorii: unul este de a facilita funcþionarea
pieþelor de credit prin determinarea capacitãþii de a plãti
a restanþierilor ºi acoperirea datoriilor. Celãlalt este de a
oferi debitorilor o „asigurare de consum”, iertarea de
unele sau  de toate datoriile lor, atunci când capacitatea
acestora de a plãti este scãzutã. 
Debitorii beneficizã de împrumuturi, din moment ce

legea le permite sã realizeze un consum fluent ºi, uneori,
chiar sã deschidã afaceri. Cu toate acestea împrumuturile
vulnerabilizeazã debitorii la ºocurile adverse, deoarece li
se poate cere sã ramburseze creditele într-un moment în
care capacitatea lor de a plãti este redusã. Falimentul
reduce costurile ºocurilor adverse prin furnizarea unei
proceduri de descãrcare de unele datorii, ceea ce ridicã
consumul debitorilor, atunci când este scãzut. 
Acest tip de asigurare este valoros deoarece

consecinþele reducerii accentuate a consumului pot fi
foarte costisitoare pentru debitori ºi familiile lor - bolile se
pot transforma în handicap în cazul în care debitorii nu pot
plãti îngrijirile medicale, familiile pot deveni persoane
fãrã adãpost în cazul în care debitorii nu pot plãti chiria,
debitorii pot pãrãsi locul de muncã ºi ºi chiar îºi schimbã
domiciliul în scopul de a-ºi evita creditorii, iar copiii
debitorilor renunþã la ºcoalã pentru a lucra, ceea ce va
duce la câºtiguri mai mici când vor deveni adulþi. Dar când
procedurile de faliment asigurã un nivel ridicat al
descãrcãrii de datorie ºi solicitã restituirea a prea puþin din
debit, unii debitori sunt tentaþi sã solicite falimentul chiar
ºi atunci când ei nu au experimentat ºocuri adverse- acesta
fiind aºa- numitul comportament oportunist.
De aceea, o lege a falimentului personal eficientã,

trebuie sã pãstreze echilibrul între cele douã tendinþe ale
debitorilor, sã descurajeze, prin mãsuri eficiente
comportamentul oportunist ºi, în acelaºi timp sã ofere

debitorilor aºa- numita „asigurare parþialã” de consum,
în scopul protecþiei lor ºi a familiilor lor ºi al pãstrãrii
unui standard decent de viaþã.
Legea falimentului personal are, în orice sistem de

drept, douã obiective economice majore ºi, totodatã,
contradictorii: unul este de a facilita func?ionarea
pie?elor de credit prin determinarea capacitãþii de a plãti
a restanþierilor ºi acoperirea datoriilor. Celãlalt este de a
oferi debitorilor o „asigurare de consum”, iertarea de
unele sau  de toate datoriile lor, atunci când capacitatea
acestora de a plãti este scãzutã. 
Debitorii beneficizã de împrumuturi, din moment ce

legea le permite sã realizeze un consum fluent ºi, uneori,
chiar sã deschidã afaceri. Cu toate acestea împrumuturile
vulnerabilizeazã debitorii la ºocurile adverse, deoarece li
se poate cere sã ramburseze creditele într-un moment în
care capacitatea lor de a plãti este redusã. Falimentul
reduce costurile ºocurilor adverse prin furnizarea unei
proceduri de descãrcare de unele datorii, ceea ce ridicã
consumul debitorilor, atunci când este scãzut. 
Acest tip de asigurare este valoros deoarece

consecinþele reducerii accentuate a consumului pot fi
foarte costisitoare pentru debitori ºi familiile lor - bolile
se pot transforma în handicap în cazul în care debitorii nu
pot plãti îngrijirile medicale, familiile pot deveni
persoane fãrã adãpost în cazul în care debitorii nu pot
plãti chiria, debitorii pot pãrãsi locul de muncã ºi ºi chiar
îºi schimbã domiciliul în scopul de a-ºi evita creditorii,
iar copiii debitorilor renunþã la ºcoalã pentru a lucra,
ceea ce va duce la câºtiguri mai mici când vor deveni
adulþi. Dar când procedurile de faliment asigurã un nivel
ridicat al descãrcãrii de datorie ºi solicitã restituirea a
prea puþin din debit, unii debitori sunt tentaþi sã solicite
falimentul chiar ºi atunci când ei nu au experimentat
ºocuri adverse- acesta fiind aºa- numitul comportament
oportunist.
De aceea, o lege a falimentului personal eficientã,

trebuie sã pãstreze echilibrul între cele douã tendinþe ale
debitorilor sã descurajeze, prin mãsuri eficiente
comportamentul oportunist ºi, în acelaºi timp sã ofere
debitorilor aºa- numita "asigurare parþialã" de consum, în
scopul protecþiei lor ºi a familiilor lor ºi al pãstrãrii unui
standard decent de viaþã.
Legea falimentului personal are, în orice sistem de

drept, douã obiective economice majore ºi, totodatã,
contradictorii: unul este de a facilita funcþionarea
pieþelor de credit prin determinarea capacitãþii de a plãti
a restanþierilor ºi acoperirea datoriilor. Celãlalt este de a
oferi debitorilor o "asigurare de consum", iertarea de
unele sau  de toate datoriile lor, atunci când capacitatea
acestora de a plãti este scãzutã. 
Debitorii beneficizã de împrumuturi, din moment ce

legea le permite sã realizeze un consum fluent ºi, uneori,
chiar sã deschidã afaceri. Cu toate acestea împrumuturile
vulnerabilizeazã debitorii la ºocurile adverse, deoarece li
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se poate cere sã ramburseze creditele într-un moment în
care capacitatea lor de a plãti este redusã. Falimentul
reduce costurile ºocurilor adverse prin furnizarea unei
proceduri de descãrcare de unele datorii, ceea ce ridicã
consumul debitorilor, atunci când este scãzut. 
Acest tip de asigurare este valoros deoarece

consecinþele reducerii accentuate a consumului pot fi foarte
costisitoare pentru debitori ºi familiile lor - bolile se pot
transforma în handicap în cazul în care debitorii nu pot plãti
îngrijirile medicale, familiile pot deveni persoane fãrã
adãpost în cazul în care debitorii nu pot plãti chiria,
debitorii pot pãrãsi locul de muncã ºi ºi chiar îºi schimbã
domiciliul în scopul de a-ºi evita creditorii, iar copiii
debitorilor renunþã la ºcoalã pentru a lucra, ceea ce va duce
la câºtiguri mai mici când vor deveni adulþi. Dar când
procedurile de faliment asigurã un nivel ridicat al
descãrcãrii de datorie ºi solicitã restituirea a prea puþin din
debit, unii debitori sunt tentaþi sã solicite falimentul chiar ºi
atunci când ei nu au experimentat ºocuri adverse- acesta
fiind aºa- numitul comportament oportunist.
De aceea, o lege a falimentului personal eficientã,

trebuie sã pãstreze echilibrul între cele douã tendinþe ale
debitorilor, sã descurajeze, prin mãsuri eficiente
comportamentul oportunist ºi, în acelaºi timp sã ofere
debitorilor aºa- numita "asigurare parþialã" de consum, în
scopul protecþiei lor ºi a familiilor lor ºi al pãstrãrii unui
standard decent de viaþã.

Note
44 art. 2 alin.2 din Proiectul nr.186/2010: Procedura insolvenþei

instituite conform prezentei legi are ca scop acoperirea creanþelor contra
debitorului.

45 Art. 2 din Legea 85/2006: Scopul prezentei legi este instituirea
unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în
insolvenþã.

46 În acelaºi sens, Piperea, Gh., Felix qui nihil debet, Revista de
insolvenþã Phoenix nr. 46/2013, pag. 75. Autorul aratã cã "în cursul
procedurii de insolvenþã, debitorul este þinut sã facã plãþi, în exacta
mãsurã a posibilitãþilor sale ºi în deplinã transparenþã (este controlat ºi
supravegheat de un administrator judiciar), doar în caz de faliment
scuzabil urmând a opera descãrcarea de datorie (discharge)"

47 Raportul Bãncii Naþionale a României pentru 2012 aratã, în
capitolul privind creditarea populaþiei, cã:

"Gradul de îndatorare a populaþiei se menþine la un nivel
relativ ridicat, dupã ce în anii anteriori crizei a urmat un proces rapid de
convergenþã cãtre valorile din zona euro. Pe lângã indicatorii de nivel,
comparaþiile regionale privind îndatorarea populaþiei trebuie sã þinã cont
de caracteristicile structurale care se manifestã în România. Din punct de
vedere al numãrului gospodãriilor afectate, gradul de supraîndatorare a
populaþiei României este mai pronunþat comparativ cu media UE.
Conform unei anchete a Comisiei Europene, peste 30 la sutã din
gospodãriile populaþiei din România erau supraîndatorate (în anul 2011),
plasând þara noastrã în extrema superioarã a distribuþiei (alãturi de
Bulgaria ºi Grecia, media la nivel UE fiind de 11,4 la sutã; la extrema
inferioarã a distribuþiei se aflã Germania, Olanda ºi Luxemburg, unde
ponderea populaþiei supraîndatorate este mai micã de 6 la sutã). 

Majoritatea þãrilor din UE au înregistrat o creºtere a
numãrului gospodãriilor supraîndatorate, în special dupã declanºarea
crizei financiare, evidenþiind faptul cã standardele de creditare ale
bãncilor din UE în perioada dinaintea crizei nu au fost suficient de
prudente pentru a capta riscul unor evoluþii macroeconomice adverse
pronunþate ºi manifestate simultan. De altfel, peste 90 la sutã dintre

respondenþi au indicat factorii macroeconomici ca fiind determinanþii
principali pentru apariþia supraîndatorãrii. Între aceºti factori, ºomajul
este cel mai important, urmat de nivelul salariilor, modificarea ratelor de
dobândã ºi a cursului de schimb. 

În plus, ponderea serviciului datoriei în venitul brut lunar al
gospodãriilor populaþiei se situeazã în România la niveluri relativ
ridicate comparativ cu situaþia aferentã altor þãri europene."

48 Kilborn, Jason J: Two decades, three key questions, and evolving
answers in European consumer insolvency law. Responsibility,
discretion, and sacrifice, în Johanna Niemi, Iain Ramsay, William C.
Whitford: Consumer credit, debt and bankruptcy. Comparative and
international perspectives. Oxford, Hart Publishing, 2009, pp. 307-329

49 Art. 3 din OUG nr. 91/2013: (1) Procedurile prevãzute de
prezenta ordonanþã de urgenþã se aplicã profesioniºtilor, astfel cum sunt
definiþi de art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepþia celor care exercitã
profesii liberale, precum ºi a celor cu privire la care se prevãd dispoziþii
speciale în ceea priveºte regimul insolvenþei lor.

50 Art. 1 din Legea 85/2006 cu modificãrile ulterioare: (1)
Procedura generalã prevãzutã de prezenta lege se aplicã urmãtoarelor
categorii de debitori aflaþi în stare de insolvenþã sau de insolvenþã
iminentã, cu excepþia celor prevãzuþi la alin. (2) lit. c) ºi d):

1. societãþile comerciale;
2. societãþile cooperative;
3. organizaþiile cooperatiste;
4. societãþile agricole;
5. grupurile de interes economic;
6. orice altã persoanã juridicã de drept privat care desfãºoarã

ºi activitãþi economice.
(2) Procedura simplificatã prevãzutã de prezenta lege se

aplicã debitorilor aflaþi în stare de insolvenþã, care se încadreazã în una
dintre urmãtoarele categorii:

a) comercianþi, persoane fizice, acþionând individual;
b) asociaþii familiale;
c) debitorii care fac parte din categoriile prevãzute la alin. (1)

ºi îndeplinesc una dintre urmãtoarele condiþii:
1. nu deþin nici un bun în patrimoniul lor;
2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi

gãsite;
3. administratorul nu poate fi gãsit;
4. sediul nu mai existã sau nu corespunde adresei din registrul

comerþului;
d) debitori care fac parte din categoriile prevãzute la alin. (1),

care nu au prezentat documentele prevãzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) ºi
h) în termenul prevãzut de lege;

e) societãþi comerciale dizolvate anterior formulãrii cererii
introductive;

f) debitori care ºi-au declarat prin cererea introductivã intenþia
de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptãþiþi sã beneficieze de
procedura de reorganizare judiciarã prevãzutã de prezenta lege.

51 Art.3 din noul Cod Civil: (2) Sunt consideraþi profesioniºti toþi
cei care exploateazã o întreprindere.

(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea
sistematicã, de cãtre una sau mai multe persoane, a unei activitãþi
organizate ce constã în producerea, administrarea ori înstrãinarea de
bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacã are sau nu un scop
lucrativ.

52 În acest sens este ºi art. 8 alin. (1) din Legea de punere în aplicare,
care menþioneazã cã noþiune de profesionist include categoriile de
comerciant, întreprinzãtor, operator economic, precum ºi alte persoane
autorizate sã desfãºoare activitãþi economice sau profesionale, astfel
cum aceste noþiuni sunt prevãzute de lege la data intrãrii în vigoare a
noului Cod civil.

53 Raportul Comisiei cãtre Parlamentul European, Consiliu ºi
Comitetul economic ºi Social European privind aplicarea Regula -
mentului (CE) nr 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind
procedurile de insolvenþã, pag.7 publicat la http://ec.europa.eu/
justice/civil/files/insolvency-report_en.pdf accesat la 15.11.2013

Publicat la www.bristol.ac.uk/.../pfrc/...debt/pfrc0804.pdf?
54 Publicat la www.bristol.ac.uk/.../pfrc/...debt/pfrc0805.pdf?

Publicat la http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?
docId=6708&langId=en
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în dreptul românesc, corespondentul noþiunii de gospodãrie
este cel de familie, iar proiectul analizat, Proiectul nr. 186/2010 cuprinde
definiþia în art.3 lit. j:  familia debitorului - totalitatea persoanelor fizice
care fie locuiesc în mod statornic cu debitorul, fie sunt în întreþinerea sa

55 În acelaºi sens, Bercea, Lucian, Supraîndatorarea consumatorilor
de credite: concept echivoc, soluþii lacunare, Revista românã de drept al
afacerilor nr. 7/2012, Editura Wolters Kluwer, septembrie 2012, pag.
143-152 ºi Bercea, Lucian, Insolvenþa consumatorilor ca instrument de
înlãturare a supraîndatorãrii, Dreptul insolvenþei ºi instabilitatea
economicã, Ed. coord. de: Radu Bufan, Lucian Bercea, Editura
Universul Juridic, 2013, pag.33-48. Autorul este preocupat de
echivocitatea conceptului de supraîndatorare a consumatorului de credite
ºi de lacunele în tratamentul juridic al supraîndatorãrii consumatorului

56 Prevãzut în art.14 din Legea 292/2011
57 Prevãzut de HG nr.1225/2011
58 Prevãzut de OUG 217/2000 cu modificãrile ulterioare
59 În acelaºi sens, Bercea, Lucian, Supraîndatorarea..., op.cit.

Autorul aratã cã "relativitatea stabilirii nivelului minim de subzistenþã a
unei persoane/familii, a momentului în care sarcina obligaþiilor lunare
de platã devine dificil de suportat, a termenului dupã care restanþele pot
fi calificate drept structurale, argumenteazã precaritatea... modelelor de
mãsurare a stãrii de supraîndatorare a consumatorului. Alegerea
modelului ºi operaþionalizarea sa reprezintã, totuºi, o problemã de
opþiune a legiuitorului, un mecanism imperfect, care poate sã fie
optimizat în funcþie de jurisprudenþa pe care o genereazã ºi de evoluþiile
economice ºi sociale, fiind preferabil unei expectative perpetue."

60 Art.22.- (1) Cheltuieli familiale curente care nu afecteazã într-o
mãsurã mai mare de 30% lichiditãþile destinate distribuþiei cãtre
creditori se efectueazã de debitor, sub supravegherea administratorului
judiciar, sau, dupã caz, de lichidatorul judiciar, pe mãsura scadenþei
acestora. În lipsa fondurilor suficiente pentru acoperirea acestor
cheltuieli, acestea vor fi trecute pe lista consolidatã a creanþelor
acceptate sã participe la procedurã ºi vor fi plãtite cu titlu de creanþe
rezultate din continuarea procedurii. Va fi asigurat minimul de
subzistenþã pentru familia debitorului, raportat la veniturile acestuia.

61 Art.41 din noul Cod Civil
62 Art.42 din noul Cod Civil
63 Art.43 lit.b din noul Cod Civil
64 Art.45 din noul Cod Civil
65 Art.30 alin.2 din Proiectul nr.186/2010: Beneficiul scuzabilitãþii

nu poate fi acordat debitorului de rea-credinþã sau debitorului fraudulos.
66 De exemplu, interdicþia de a avea calitatea de administrator într-

o societate comercialã sau aceea de a face parte din organele de
conducere ale unei asemenea societãþi

71 Art 3. Definiþii:
70 In sensul prezentei legi, termenii ºi expresiile de mai jos au

urmãtoarele semnificaþii:
a) insolvenþã- imposibilitatea debitorului de a acoperi datoriile

sale bãneºti exigibile, fie datoritã supraîndatorãrii, fie datoritã lipsei de
lichiditãþi;

b) faliment personal- procedura de lichidare a bunurilor
debitorului în vederea acoperirii creanþelor înscrise în lista creditorilor;

c) faliment scuzabil- falimentul personal pentru care instanþa a
acordat, la cererea debitorului, beneficiul scuzabilitãþii, dupã ce va fi
constatat cã falimentul personal nu se datoreazã culpei grave, relei-
credinþe sau fraudei debitorului, ci unor conjuncturi economice ºi
sociale nefavorabile;

d) debitor- persoana fizicã, simplu particular, precum ºi persoana
fizicã ce exercitã, individual sau în asociere cu alte persoane fizice, una
sau mai multe profesii;

e) desesizare- limitarea capacitãþii de exerciþiu a debitorului,
consecutivã falimentului personal; cu excepþia actelor juridice strict per -
so nale ale debitorului, precum ºi a actelor juridice relative la drepturile
sale personal-nepatrimoniale, toate actele juridice ale debitorului vor fi
semnate sau, dupã caz, asumate de lichidator, în calitate de reprezentant
legal al debitorului; de asemenea, cu excepþia drepturilor procesuale cu
caracter exorbitant, toate drepturile procesuale ale debitorului vor fi
exercitate ºi toate obligaþiile sale procesuale vor fi asumate de lichidator,
în calitate de reprezentant judiciar al debitorului;

f) administrator judiciar - practicianul în insolvenþã desemnat de
instanþã în condiþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 86/2006
privind organizarea activitãþii practicienilor în insolvenþã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, sã supravegheze actele juridice ºi
activitatea debitorului în perioada de observaþie ºi, respectiv, în perioada
de reorganizare; administratorul judiciar este, de asemenea,
reprezentantul judiciar al debitorului, în sensul art.87 pct.5 C.proc.civ.,
cu excepþia cazurilor în care debitorul îºi exercitã, personal sau prin
mandatar, drepturi procesuale cu caracter exorbitant;

g) lichidator judiciar- practicianul în insolvenþã desemnat de
instanþã, în condiþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.86/2006, sã
reprezinte legal debitorul ºi sã efectueze operaþiunile de lichidare ºi de
distribuþie a sumelor rezultate din lichidare în procedura de faliment
personal; lichidatorul judiciar este, de asemenea, reprezentantul judiciar
al debitorului, în sensul art.87 pct.5 C.proc.civ., cu excepþia cazurilor în
care debitorul îºi exercitã, perso nal sau prin mandatar, drepturi
procesuale cu caracter exorbitant;

h) bunurile debitorului- totalitatea bunurilor mobile ºi imobile cu
valoare economicã ale debitorului, inclusiv creanþele acestuia contra
propriilor debitori; în caz de proprietate comunã de orice fel, orice
persoanã interesatã poate cere instanþei competente sã aplice prezenta
lege sã dispunã partajarea bunurilor comune, prin derogare de la regulile
co mune de competenþã materialã ºi teritorialã; în caz de faliment
personal, sumele rezultate din lichidarea bunurilor ce fac parte din
patrimoniul profesional de afectaþiune al debitorului vor fi distribuite cu
prioritate creditorilor titulari de creanþe ce rezultã din activitatea profe -
sionalã a debitorului, numai surplusul urmând a fi distribuit în confor -
mitate cu ordinea de preferinþã a creanþelor personale ale debitorului;

i) creditor- persoana fizicã sau juridicã acceptatã, la cerere, în
lista creanþelor contra debitorului; în aceastã calitate, persoana în cauzã
are dreptul de a participa la procedurã fie separat, pentru a-ºi exercita
drepturile cu caracter individual contra debitorului, fie colectiv,
împreunã cu ceilalþi creditori din lista creanþelor, prin intermediul
reprezentantului creditorilor;

j) familia debitorului- totalitatea persoanelor fizice care fie
locuiesc în mod statornic cu debitorul, fie sunt în întreþinerea sa;

k) locuinþa personalã a debitorului- unitatea locativã statornicã
în care debitorul locuieºte, îºi are domiciliul sau, dupã caz, reºedinþa;

l) locuinþa familialã a debitorului - unitatea locativã în care
debitorul locuieºte în mod statornic, îºi are domiciliul sau, dupã caz,
reºedinþa, împreunã cu familia sa;

m) drepturi procesuale cu caracter exorbitant- drepturile conferite
expres debitorului prin prezenta lege sau prin alte legi speciale ºi pe care
debitorul le poate exercita personal sau prin mandatar legal ori
convenþional, chiar ºi în contra administratorului judiciar sau a
lichidatorului judiciar.

71 Art. 26.- Falimentul personal se deschide:
a) dacã debitorul este de rea-credinþã sau dacã debitorul este

fraudulos;
b) dacã debitorul a mai beneficiat de o procedurã de reorganizare

judiciarã în ultimii 5 ani sau dacã anterior a fost decãzut profesional sau
i s-a interzis sã desfãºoare anumite activitãþi, în sensul prevederilor
art.33 alin.(2);

c) dacã debitorul nu a propus niciun plan în termenul de 180 de
zile sau dacã planul propus în termen a fost respins de judecãtor;

d) dacã planul de reorganizare a eºuat;
e) dacã debitorul cere direct falimentul personal, odatã cu

deschiderea procedurii; în acest caz, procedura va dura maximum 5 luni.
72 Art.16 alin.3 din proiect prevede cã debitorul este dator sã depunã

la dosar toate actele necesare ºi sã furnizeze toate informaþiile utile
relative la cauzele insolvenþei, dupã aprecierea proprie, lista creditorilor
ºi lista bunurilor din patrimoniul sãu, cu indicarea eventualelor garanþii
ºi a eventualelor contestaþii sau litigii relative la creanþe.

73 Art.13 din proiect
74 Proiectul acoperã numai situaþia când debitorul a beneficiat în

ultimii cinci ani de o procedurã de reorganizare, sancþiunea fiind cã a
doua oarã nu se poate cere decât direct falimentul.
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Dacã ar fi avut
rãgazul sã lan seze
ampla sa lu crare
”JUDECÃ TO RUL-
SIN DIC”, regretatul
nostru coleg Mir cea
GRO SARU plãnuia
s-o pre zinte într-o
ma nie rã amu zantã
astfel ca subiectul
cãrþii – personaj prin

definiþie in tran sigent – sã fie înconjurat nu numai de
respect profund ci ºi de simpatie. 
Astãzi, judecãtorul-sindic se aflã în centrul

procedurii insolvenþei. Insolvenþa s-a manifestat însã
cu mult înainte ca gestionarea procedurii sale sã fie
încredinþatã unui magistrat specializat. De aceea,
autorul începe lucrarea cu un …

Scurt istoric 

al insolvenþei

În Antichitate in -
sol  venþa nu era re -

gle mentatã, dar

exis tau obiceiuri

prac ticate de credi -

tori pentru recupe -

rarea datorii lor.

Trã ind în scla -

vagism, epocã în care drep tul de pro prietate se

extindea ºi asupra oamenilor, la început, creditorii

procedau la sechestrarea debitorului  (manus inectio).

Ulterior, probabil pe mãsura scãderii productivitãþii

sclavilor, s-a trecut la preluarea averii debitorului.

În cursul anului trecut a vãzut lumina tiparului, la Editura Universul
Juridic, cartea regretatului nostru coleg av. Mircea Grosaru, deputat în
Parlamentul României, membru al Consiliului naþional de conducere al Uniunii
noastre, carte intitulatã „Judecãtorul-sindic“.

Lucrarea este rodul unei ample documentãri pe care autorul a efectuat-o în
pregãtirea tezei sale de doctorat, la care s-a adãugat ºi experienþa sa practicã
ºi legislativã, de circa 10 ani, în domeniul insolvenþei.

Cartea se adreseazã în egalã mãsurã judecã torilor-sindici ºi practicienilor
în insolvenþã, dar ºi tuturor celor interesaþi de problematica insolvenþei ºi mai
ales de prevenirea acesteia.

Cartea este structuratã în patru capitole care dezvoltã aspecte privind rolul
judecãtorului-sindic ca reprezentant la instanþei ºi factor central în aplicarea
procedurii; istoricul insolvenþei ºi evoluþia legiferãrii procedurii în România ºi în þãrile Uniunii Europene;
transpunerea legislaþiei europene în legislaþia naþionalã; dreptul comparat în domeniul insolvenþei ºi propuneri
de lege ferenda. De asemenea, sunt prezentate ºi câteva aspecte privind armonizarea legislaþiei cu prevederile
noului Cod civil ºi ale celui de procedurã civilã, precum ºi unele propuneri referitoare la priectul legii privind
procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de insolvenþã, denumitã ºi „Codul insolvenþei“.

Publicând recenzia de faþã aducem un pios omagiu autorului lucrãrii, av. Mircea Grosaru - trecut în nefiinþã
la 3 februarie 2014 - membru remarcabil al Uniunii Naþionale a Practicienilor în Insolvenþã, care prin
calitatea sa de parlamentar a fost de-a-lungul timpului un susþinãtor hotãrât al iniþiativelor legislative din
domeniul insolvenþei.

*
*      *

În pregãtirea lansãrii de carte, care din pãcate nu a mai avut loc, autorul a apelat la colegul nostru domnul
dr.ing. Cornel Florea, pentru realizarea unei   prezentãri pe care o publicãm în continuare: 

RECENZIE

”JUDECÃTORUL-SINDIC”

în viziunea autorului  Mircea GROSARU
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În Epoca Modernã, odata
cu creºterea activitãþii comerciale, insolvenþa a fost
treptat instituþionalizatã. Prima reglementare completã
ºi sistematicã a dreptului falimentar este conþinutã de
”Codificarea lui Napoleon” din 1807, a cãrei redactare
s-a fãcut  sub coordonarea directã a împãratului
francez. Nemulþumit adeseori de comportamentul unor
furnizori ai armatei, Napoleon a insistat pentru
înãspirea regimului aplicat faliþilor 

Insolvenþa în România

În România, referiri la faliment cuprindeau atât
Codul Caragea din 1817 cât ºi Codul Calimach din
1828. Pânã la apariþia Codului Comercial din 10 mai
1887, în Þãrile Române a fost folositã legea francezã.
Codul Comercial care trateazã instituþia falimentului
în art. 695 – 888, în cartea a III-a, despre faliment a
avut ca sursã de inspiraþie legea italianã.
Dupã reapariþia economiei de piaþã, insolvenþa a

fost introdusã ca materie în Legea nr. 31/1990 a
societãþilor comerciale.
Reglementarea propriu-zisã a reprezentat-o Legea

nr. 64/1995 privind reorganizarea judiciarã ºi
falimentul. Urmare evoluþiei mediului de afaceri,
legislaþia în materie de insolvenþã a fost adaptatã prin
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenþei. 

Codul comercial ºi falimentul

Codul comercial, prin procedura falimentului, avea
ca scop lichidarea patrimoniului debitorului ºi
repartizarea între creditori a sumelor de bani rezultate.
Putem afirma cã era o procedurã de executare silitã 
• unitarã, 
• colectivã, 
• concursualã ºi 
• egalitarã 
care conducea la eliminarea falitului din viaþa

comercialã, realizând apãrarea creditorilor ºi a
creditului, în general. 

Participanþii la procedurã 

Subiectul reglementãrilor
ulterioare (Legile nr. 64/1995 ºi 85/2006) a rãmas ...
I Debitorul incapabil sã mai facã faþã datoriilor

cãtre ... 
II Creditori de tot felul cum sunt:
a) Bãncile care cer restituirea creditelor restante,

de obicei, garantate 
b) Bugetele de stat cãrora li se datoreazã

impozite ºi taxe 
c) Furnizorii ºi alþi creditori chirografari care

sperã sã li se plãteascã produsele ºi serviciile
Relaþiile dintre aceºtia sunt coordonate, în cadrul

procedurii de insolvenþã de ...
III Judecãtorul sindic asistat de ... 
IV Administratorul judiciar sau Lichidatorul

(practician în insolvenþã)

Legislaþia

Legea nr. 64/1995 a avut
ca scop principal salvarea intreprinderii, prin
introducerea reorganizãrii judiciare a debitorului.
Scopul era redresarea debitorului ºi plata pasivului sau
lichidarea patrimoniului. 
Procedura reorganizãrii se desfãºura sub

supravegherea ºi controlul judecãtorului-sindic
personajul central al procedurii insolvenþei.
Legea nr. 64/1995, conferea judecãtorului-sindic

atribuþii destul de largi privind numirea/înlocuirea
administratorului judiciar sau lichidatorului ºi
administrarea procedurii prin intermediul acestora
Odatã cu apariþia Legii nr. 64/1995, au început

adevãratele falimente în România.



Phoenix, iulie – septembrie 2014

Recenzie

Au intrat în procedurã de faliment, în
special, societãþi cu capital de stat, care înregistrau
pierderi mari. Acestea încercaserã, din raþiuni sociale,
diverse strategii de continuare a activitãþilor
nerentabile, fiind sprijinite în acest sens, de stat prin
ordonanþe simple sau de urgenþã emise de guvernele ce
s-au succedat de-a lungul anilor. 
Legea nr. 85/2006 a revoluþionat procedura

insolvenþei în þara noastrã, mai ales prin rolul atribuit
creditorilor în cadrul procedurii.
Prin Adunarea Creditorilor, aceºtia
• desemneazã administratorul judiciar /

lichidatorul care se angajeazã sã deruleze
procedura insolvenþei.

• gestioneazã, prin administratorul judiciar /
lichidator, averea debitorului,

• decide în legãturã cu drepturile lor privind
recuperarea creanþelor

Astfel, scopul Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenþei, enunþat în art 2 din lege, “... devine
instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea

pasivului debitorului aflat în insolvenþã". 

Judecãtorul-sindic
Dacã, de-a lungul timpului, dar ºi în Legea nr.

64/1995, judecãtorul-sindic avea atribuþii:
• jurisdicþionale ºi 
• administrative, 

Odatã cu apariþia Legii nr.85/2006, judecãtorul-
sindic are calitatea de magistrat specializat în
insolvenþã, cu atribuþii 
• jurisdicþionale ºi 
• de control 

asupra activitãþilor pe care le desfãºoarã
administratorul judiciar ºi lichidatorul (art. 11, alin. 1)
din Legea nr.85/2006) 

Judecãtorul-sindic  –  arbitru
Judecãtorul-sindic reprezintã instanþa de judecatã,

adicã locul unde s-a depus cererea de deschidere ºi de
desfãºurare a procedurii insolvenþei. 
Procedura este manageriatã de practicianul în in -

solvenþã, sub controlul de oportunitate al creditorilor. 
Astfel, personajul central al procedurii insolvenþei

capãtã rol de arbitru, asigurând derularea procedurii în
condiþii de legalitate.

Controlul legalitãþii procedurii
Judecãtorul-sindic controleazã legalitatea

proce durii ºi derularea în condiþii de legalitate a
acesteia. 
Atribuþiile jurisdicþionale ale judecãtorului-sindic

constau în controlul legalitãþii procedurii, de la
deschidere pânã la închiderea acesteia, pronunþând
încheieri ºi sentinþe. 
Acesta, soluþioneazã printr-o sentinþã toate cererile

ºi conflictele ce apar inevitabil în cadrul procedurii. 

Rolul creditorilor în procedurã

Creditorii sunt beneficiarii
reali ai procedurii insolvenþei, fiind cei cãrora li se
ramburseazã creanþele 
De aceea sunt obligaþi sã aibe un rol activ în

procedurã.
Ei trebuie sã evalueze oportunitatea deciziilor ad -

mi nistratorului judiciar sau lichidatorului. Respon -
sabilitatea creditorilor a devenit la fel de mare ca ºi cea
a administratorului judiciar sau a lichidatorului. 
Creditorii devin participanþi la procedurã, prin

depunerea declaraþiilor de creanþã ºi înscrierea lor la
masa credalã. 
Aceºtia sunt organizaþi conform procedurii, în:
• Adunarea creditorilor, o instituþie fãrã

personalitate juridicã, dar cu rol deosebit de important
în luarea deciziilor de cãtre administratorul judiciar,
lichidator sau judecãtorul-sindic. 
• Comitetul creditorilor care se constituie dacã

numãrul creditorilor este mare. Odatã convocat,
comitetul va reprezenta toþi creditorii din cadrul pro ce -
durii.  În acest fel, deciziile se pot lua cu celeritate, 
Judecãtorul-sindic nu participã la adunarea

creditorilor, nici la ºedinþa comitetului creditorilor dar
poate desfiinþa hotãrârile acesteia pentru nelegalitate

Desemnarea comitetului creditorilor
• este fãcutã de cãtre judecãtorul-sindic, dintre

creditorii cu creanþe garantate, bugetare sau
chirografare cele mai mari prin valoare, putând
numi provizoriu un preºedinte al comitetului
creditorilor.

• Acesta va reprezenta interesele creditorilor în
faþa instanþei de judecatã.
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Atribuþiile comitetului sunt importante ºi se referã
la:
• controlul de oportunitate a deciziilor

manageriale ale administratorului judiciar sau
a lichidatorului 

• introducerea de acþiuni în anulare a actelor
emise de debitor, 

• ridicarea dreptului debitorului de a-ºi
administra averea, 

• atragerea rãspunderii membrilor  organelor de
conducere a debitorului

Importanþa aplicãrii corecte a legii
Este datã de caracterul unitar al deciziilor luate de

judecãtorul-sindic, practicianul în insolvenþã ºi
creditori. 
Deºi rolurile în cadrul procedurii diferã, toate

aceste categorii trebuie sã contribuie la luarea celor
mai bune mãsuri în cadrul procedurii. 

Înlocuirea practicienilor
• Legea prevede cã, în cazuri speciale,

administratorul judiciar sau lichidatorul poate
fi înlocuit, de judecãtorul sindic  pentru motive
temeinice. 

• Cel mai des înlocuirea se face la cererea credi -
to rilor reprezentaþi de comitetul creditorilor 

• Motivele sunt de obi -
cei, cele de încãlcare a
atribuþiilor sale, sau
legate de profesio na -
lismul unuia sau altuia
dintre practicieni. 

Cheia reuºitei este:
Legãtura dintre judecãtorul-sindic ºi practician.

Actele întocmite de cãtre practician sunt supuse
controlului legalitãþii prin judecãtorul-sindic. 
Comunicarea dintre judecãtorul-sindic ºi practician

trebuie sã fie transparentã ºi permanentã pentru a le
întãri fiecãruia dintre ei, poziþia în faþa creditorilor ºi a
debitorului. 

Proceduri alternative insolvenþei
Concordatul preventiv ºi mandatul ad-hoc 
Atribuþiile judecatorului-sindic în procedura

concordatului preventiv:

• numirea conciliatorului provizoriu 
• sã constate ºi 
• sã omologheze concordatul preventiv 
• sã constate, la cererea oricãrui creditor nesem -

natar al concordatului preventiv, îndeplinirea
condiþiilor cerute pentru a fi înscris pe lista
creditorilor care au aderat la concordat

• sã dispunã, conform art. 22, suspendarea pro -
vizorie a executãrii silite contra debitorului, în
baza proiectului de concordat preventiv 

• sã judece acþiunile în nulitate a concordatului
preventiv 

• sã judece acþiunile în rezoluþionare a
concordatului preventiv 

* 
*   *

Formarea profesionalã
continuã a judecãtorilor-sindici: 
Asigurã o mai bunã cunoaºtere a problematicii

insolvenþei în încercarea de aplicare unitarã a
legislaþiei.  Judecãtorii, prin menirea lor, sunt obligaþi
sã se perfecþioneze continuu pentru dezvoltarea
competenþelor lor profesionale 
Semnarea unor protocoale de colaborare între

diverse corpuri profesionale ºi magistraþi asigurã
participarea comunã la diferite stagii de perfecþionare. 
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Independenþa ºi imparþialitatea
Cele douã atribute ale judecãtorului-sindic sunt

indispensabile fenomenului de justiþie în Europa. 
Percepþia despre judecãtor, în general, cã ar fi

independent ºi imparþial, conduce la transmiterea
încrederii în actul de justiþie. 
Instituþia abþinerii în cazul conflictelor de interese

ºi recuzãrii în diverse cauze sunt doar douã dintre atri -
butele unei percepþii corecte despre actul de jusitiþie

Dinamica procedurii insolvenþei
Prin menirea sa, procedura insolvenþei este o

procedurã guvernatã de principiul celeritãþii conform
obiectivului urmãrit:
• recuperarea creanþelor creditorilor într-un timp

cât mai scurt. 
• sistemul monist, aºeazã împreunã dreptul civil

ºi dreptul comercial, noul Cod civil aplicându-
se ºi raporturilor juridice unde sunt
profesioniºti

Codul Insolvenþei – un obiectiv asumat
• Dupã modificarea codurilor ºi intrarea în

vigoare a Codului civil ºi a Codului de
procedurã civilã, în materia insovenþei, se
aºteaptã o modificare de aceeaºi anvergurã ...

• Codul insolvenþei, ca ºi concept, adunã tot ce
este nou ºi eficient în materie de insolvenþã
într-un singur loc punându-se stop în acest fel
tuturor modificãrilor ad-hoc fãcute prin
ordonanþe sau ordonanþe de urgenþã, promo -
vate pentru “punerea la adãpost” a firmelor cu
capital de stat aflate de mult timp în colaps. 

Insolvenþa transfrontalierã ºi globalizarea
Insolvenþa transfrontalierã este o consecinþã

inevitabilã a procesului de globalizare.
Crizele financiare ale unor corporaþii de anvergurã,

de multe ori depãºesc graniþele unui stat sau a unor
continente, implicând sisteme economice afectate la
nivel global.
În materie de insolvenþã, Consiliul UE a adoptat

Regulamentul 1346/2000/CE intrat în vigoare la
31.03.2002 ºi care se pregãteºte de a fi revizuit. 

Regulamentul instituie princi piul
COMI – un concept care se referã la centrul in tereselor
principale, dezbãtut ºi în diverse studii în România. 

Codul insolvenþei, modele europene ºi mondiale
La nivel internaþional, a fost dezvoltat un standard

mondial de cooperare transfrontalierã – modelul de
lege UNCITRAL, privind insolvenþa transfrontalierã.

Obiective fundamentale:
• cooperarea între instanþele judecãtoreºti ºi

celelalte autoritãþi competente în litigiile
privind insolvenþa internationalã 

• administrarea echitabilã ºi eficientã a
procedurilor de insolvenþã internaþionalã 

• protejarea intereselor creditorilor ºi ale tutror
pãrþilor interesate 

• facilitarea redresãrii întreprinderilor cu
dificultãþi financiare 

• protejarea investiþiilor ºi a locurilor de muncã 

România – un stat modern
Þara noastrã are o legislaþie bine structuratã în

privinþa vechimii legislaþiei insolvenþei cât ºi în ceea
ce priveºte modernizarea rapidã a acesteia 
O analizã comparativã cu celelalte state europene

ne conduce la idea unei bune gestionãri a fenomenului
la nivel naþional ºi o dezvoltare rapidã în privinþa
perfecþionãrii specialiºtilor în insolvenþã.
Un exemplu concret: înfiinþarea Institutului Na -

þional de Pregãtire a Practicienilor în Insolvenþã la ni -
ve lul Uniunii Naþionale a Practicienilor în Insolvenþã
din România. 

Criza financiarã ºi procedura insolvenþei

Criza financiarã încã îºi
manifestã efectele. Cu toate cã numãrul reorga nizã -
rilor judiciare în România este foarte redus, circa 2%
din totalul dosarelor de insolvenþã, soluþia pentru
econo mia þãrii o reprezintã restructurarea afacerii.
Acest lucru nu ar fi posibil fãrã participarea directã ºi

eficientã, fãrã aportul ºi priceperea judecãtorului-sindic.


