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TEZĂ DE DOCTORAT
ANALIZĂ TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ A PROCEDURII
INSOLVENŢEI ÎN DREPTUL ROMÂN
( teza de doctorat_ Rezumat)
Cuvinte cheie: Insolvenţă, judecător sindic, tribunal, curte de apel, practician
în insolvenţă, Tablou UNPIR, administrator judiciar, lichidator, adunarea
creditorilor, creditor, debitor, administrator special, mandat ad-hoc, concordat
preventiv, plan de organizare, masă pasivă, statut.

Actualitatea temei investigate
Relaţiile interumane au fost reglementate din cele mai vechi timpuri de norme
juridice.
Dispoziţia sancţionatorie pentru relaţia încălcată viza strict persoana, nu şi
bunurile ei, indiferent că era vorba de un drept nepatrimonial sau de bunuri
materiale. Astfel, prin Legea talionului se urmărea pedepsirea persoanei şi nu
repararea prejudiciului celui păgubit. În acea perioadă a formării societăţii/statului,
prioritar era aspectul interpersonal al relaţiilor.
În dreptul roman, în timpul Legis actiones, creditorul avea dreptul să-l reţină pe
debitor, de a-l vinde ca sclav, sau chiar dreptul de viaţă şi de moarte asupra
acestuia.
În dreptul pretorian s-a schimbat regimul obligaţiilor, în general, în sensul că
recuperarea unei creanţe se putea realiza şi pe calea executării bunurilor
debitorului. Prin aplicarea procedurilor formulate, creditorii puteau obţine posesia
averii debitorului, ce era exercitată în interesul lor. Urma publicitatea necesară
8

pentru încunoştinţarea tuturor creditorilor, că se vor vinde bunurile. Procedura
constituia o adevărată procedură colectivă a creditorilor pentru recuperarea
creanţelor de la debitor. Vânzarea bunurilor creditorului atrăgea infamia asupra lui.
Bunurile debitorului constituiau gajul general al creditorilor. Debitorul
pentru a scăpa de închisoare abandona bunurile în favoarea creditorilor.
În timpul Republicii, executarea silită se realiza de către autorităţile statului
„manu militari”, care scoteau la vânzare bunurile din patrimoniul debitorului.
În evul mediu, comerţul a fost infloritor, când s-au preluat si dezvoltat din
dreptul roman “missio in possessionem” și ”vendito bonorum”. În acea perioadă
s-a procedat la organizarea colectivă şi egalitară a creditorilor, împotriva
debitorului aflat în încetare de plăţi. Se făcea distincţie între debitorul de bună
credinţă faţă de cel de rea credinţă.
Activitatea de comerţ era însoţită de riscuri inerente, în măsură să conducă
la încetarea de plăţi. În astfel de situaţii au apărut instituţii juridice, precum,
concordatul, prin care debitorul corect putea să-şi conducă activităţile, creditorii
aprobând reducerea cuantumului creanţelor şi moratorul, care permitea să se
suspende orice urmărire a debitorului, într-un interval de timp.
Justiţia era implicată în completarea acţiunii creditorilor, având ca scop
lichidarea patrimoniului debitorului în cazul falimentului.
Dezvoltarea economiei capitaliste pe baza cererii şi ofertei a dus la
dezvoltarea comerţului, cu capitalul drept promotor, ceea ce a condus la
dezvoltarea dreptului falimentului. Procedura falimentului s-a axat pe recuperarea
creanţelor creditorilor cu eficienţă şi celeritate, urmărindu-se sancţionarea
persoanelor sub aspect patrimonial şi nu sub aspect personal, exceptând aspectul
săvârşirii de către debitori a faptelor penale (faliment fraudulos).
Problemele profesionale ivite în soluţionarea cauzelor în procedurile de
9

prevenire insolvenţei şi de insolvenţă sunt generate de:
 saltul de la antica procedură a falimentului la insolvenţă;
 creşterea economică şi a competitivităţii;
 prevenirea, rezoluţiunea sau atenuarea crizelor financiare şi economice;
 realizarea răspunderii debitorilor şi asigurarea creditorilor în extinderea
creditării;
 activităţile întreprinderilor ce au din ce în ce mai des efecte transfrontaliere
şi aceste efecte sunt reglementate într-o măsură din ce în ce mai mare de legislaţia
comunitară sau/şi internaţională.
Cunoaşterea aprofundată a domeniului de drept al insolvenţei ajută la
identificarea unor proceduri adecvate pentru tratamentul persoanelor fizice sau/şi
juridice aflate în dificultate/încetare de plăţi.
Scopul și obiectivele tezei
Lucrarea îşi propune să trateze procedurile aplicabile în această materie cum
sunt mandatul ad-hoc, concordatul preventiv, salvgardarea întreprinderii,
reorganizarea debitorului, procedura generală, procedura specială, procedura
simplificată. În cadrul procedurii de insolvență vor fi abordate: domeniul de
aplicare şi obiectul acesteia; scopul și principiile procedurii;

participanţii la

procedură ; compatibilitatea normelor Codului de procedură civilă cu specificul
procedurii insolvenței; procedura de reorganizare judiciară prin respectarea unui
plan; actuala procedură a falimentului; planul de distribuţie între creditori, măsuri
profilactice la dispoziţia creditorilor; procedura stabilirii răspunderii organelor de
conducere - practica judiciară în această materie, închiderea procedurii. Aceste
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faze-proceduri vor fi analizate prin prisma cerinţelor legislaţiei române, precum şi,
în dreptul comparat.
Legislaţia privatizării în România a suferit multe modificări, iar dintre
acestea Legea 64/1995, aplicabilă din 28.08.1995 privind procedura reorganizării
şi lichidării judiciare a fost apreciată ca prima reformă majoră a procedurii
insolvenţei comercianţilor. Modificările aduse legii nr. 64/1995, prin Legea
nr.99/1999 a dus de la lichidare la faliment, de la judecătorul-sindic gestionar la
judecătorul-sindic magistrat, iar administratorul judiciar acţionează în procedură ca
un mandatar al justiţiei.
Raportul Comisiei Europene cu privire la progresele înregistrate de România
în cursul anului 2004, în procesul de aderare cuprinde următoarea concluzie:
„Sistemul legislativ românesc nu prevede mecanisme adecvate şi eficiente pentru
ieşirea de pe piaţă a operatorilor economici aflați in incetare de plăți”. Această
concluzie a fost determinată prin constatarea complexităţii procedurii existente,
aplicarea neuniformă a legislaţiei în materie, protecţia redusă de care beneficiază
creditorii.
Ca urmare, pornind de la acquis-ul comunitar în domeniu, Guvernul a
completat legislaţia, având în vedere și:
Regulamentul Consiliului nr. 1346/2000, privind procedura insolvenţei;
Directiva 2002/74 pentru modificarea Directivei 80/97/EEC privind
protecţia salariaţilor în cazul insolvenţei a iniţiat Legea 86/2006 cu modificările şi
completările ulterioare.
Ca efect, au trebuit modificate şi legile secundare: Legea 31_1990 privind
capitolul cu lichidarea voluntară şi Legea 26_1990, privind
înregistrări;
11

capitolul cu

Directiva DALEC 2001/24/CE a inspirat emiterea Ordonanţei Guvernului
nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor
de credit.
Atât în cazul celorlalţi comercianţi, cât şi ale instituţiilor de credit,
fenomenul insolvenţei trebuie să fie abordat proritar sub aspectul preventiv şi
numai în cazul în care aceste măsuri/mijloace nu dau satisfacţie să se analizeze
tratamentul denumit „asanare”.
Argumentul juridic se referă la faptul că legislaţia în materia procedurii
insolvenţei trebuie să se alinieze la cea europeană. Se observă că Regulamentul nr.
1346/2000 al Consiliului European impune statelor membre, în mod expres,
extinderea procedurilor de insolvenţă şi la persoanele fizice, simpli particulari.
Astfel, punctul 9 din

Regulament CE nr. 1346/2000 arată „Prezentul

regulament ar trebui să se aplice procedurilor de insolvenţă, indiferent că debitorul
este persoană fizică sau o persoană juridică, un comerciant sau o persoană
particulară”.
Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional a pregătit în
1997 modelul de lege UNCIRAL, fără caracter obligatoriu, ce are ca obiective
rezolvarea problemelor de cooperare şi coordonare a procedurilor concurente, de
recunoaştere a unei hotărâri străine şi de asistenţă juridică internaţională în materie
de faliment. În dreptul intern, această lege a fost încorporată într-un Ghid, care a
servit ca sursă de inspiraţie pentru legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea
raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei.
Insolvenţa are rolul preventiv sau, după caz, extinctiv cu privire la crizele
financiare sau şi economice, rol care se manifestă în concret prin prevenirea
apariţiei sau ştergerii elementelor insolvenţei, insolvenţă ce întrerupe procesul
creditare-întreprindere-profit .
12

Pe glob, actual, majoritatea reglementărilor în materie sunt grupate pe
categorii mari de drept, cuprinde atât norme de ordin procedural, cât şi norme de
drept substanţial referitoare la efectele insolvenţei.
Aceste norme sunt mai mult sau mai puţin asemănătoare de la un sistem de
drept la altul. Ele urmăresc atât redresarea debitorului cât şi lichidarea averii
acestuia, posibilitatea atragerii răspunderii civile/penale a organelor statutare ale
datornicului pentru cauzarea stării de insolvenţă prin anumite fapte, având ca efect
suportarea unei părţi din pasivul lui, de către acestea.
În aceasta perioadă de criză, cuvântul insolvenţă a primit vizibilitate
deosebită, un statut aproape privilegiat în limbajul cotidian.
Faţă de considerentele şi motivele arătate mai sus, apare absolut firesc ca
întreaga activitate de insolvenţă să fie cuprinsă într-un cod al insolvenţei.
Guvernul României, având în vedere că actualul context economic impune
luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative şi administrative
care să conducă la creşterea eficienţei operatorilor economici, la creşterea
siguranţei circuitului economic şi a atractivităţii investiţionale a pieţei româneşti,
emite Ordonanţa de Urgenţă nr. 91/2013 din 02 octombrie 2013 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Ulterior a fost adoptată
Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (acronim
LPPI_I) nr. 85/25.06.2014. LPPI_I are o viziune integratoare, incluzând într-un
singur corpus normativ legislaţia generală, aplicabilă tuturor operatorilor
economici, legislaţia specială, incidentă instituţiilor de credit şi societăţilor de
asigurare/re-asigurare,

reglementarea

insolvenţei

grupurilor

de

societăţi,

reglementarea insolvenţei transfrontaliere. Sunt, de asemenea, reglementate în
noua lege instrumentele de prevenire a insolvenţei/preinsolvenţa.
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Alături de obiectivul codificării, proiectul noii legi are două elemente
conducătoare, care constituie şi obiectivele principale ale intervenţiei legislative:
asigurarea echilibrului intereselor creditorilor si debitorului în procedură şi
eficientizarea procedurii, care să ducă, implicit, la reducerea duratei procedurii şi la
creşterea gradului de recuperare a creanţelor.
Se introduce ideea acordării unui termen pentru plată creanţei creditorului
declanşator - până la rămânerea în pronunţare asupra cererii de deschidere a
procedurii formulate de creditor.
Pentru a îmbunatăţi şansele de reorganizare în avantajul atât al debitorului
cât şi al creditorului, se propune introducerea unei super-priorităţi pentru
finanţările acordate în timpul procedurii, inclusiv în perioada de observaţie.
Aceste finanţări se vor garanta, în principal, prin afectarea unor bunuri sau
drepturi care nu formează obiectul unor cauze de preferinţă, iar în subsidiar, dacă
nu există astfel de bunuri sau drepturi disponibile, cu acordul creditorilor
beneficiari ai respectivelor cauze de preferinţă. În ipoteza în care acordul acestor
creditori nu va fi obţinut, prioritatea la restituire instituită de acest alineat va
diminua regimul de îndestulare al creditorilor beneficiari ai cauzelor de preferinţă,
proporţional, prin raportare la întreaga valoare a bunurilor sau drepturilor care
formează obiectul acestor cauze de preferinţă.
Pentru evitarea aprobării unor planuri de organizare susţinute de un număr
mic de creditori, situaţie posibilă în vechea reglementare prin „manipularea”
grupelor de vot putea fi aprobat, un plan fără corespondent în valoarea creanţelor,
se introduce actual un criteriu suplimentar pentru aprobarea planului, respectiv
30% din total masă credală.
În realizarea celui de-al doilea obiectiv, eficientizarea procedurii, semnalăm
doar cateva dintre prevederile Codului.
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Acţiunile incidentale (fond şi apel) se judecă în conformitate cu dispoziţiile
noului Cod de procedură civilă cu privire la judecata în primă instanţă, cu
menţiunea că termenul pentru depunerea întâmpinării este de maxim 10 zile de la
comunicare, răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu, iar judecătorul-sindic
fixează, prin rezoluţie, în termen de maxim 3 zile de la data depunerii întâmpinării
primul termen de judecată, iar acesta va fi de cel mult 30 de zile de la data
rezoluţiei.
Se înlocuieşte termenul de continuare a procedurii cu un termen
administrativ de control, care îi va permite judecătorului sindic să gestioneze mai
eficient dosarul de insolvenţă, nefiind necesară organizarea unor şedinţe publice
de judecată dacă nu există cereri în procedura contencioasă sau necontencioasă,
dar făcând posibilă dispunerea de măsuri în sarcina administratorului
judiciar/lichidatorului judiciar.
Se introduce posibilitatea judecătorului sindic de a debloca anumite situaţii,
atunci când creditorii nu sunt activi în procedură. Astfel, dacă nu se poate lua o
hotărâre

în

adunarea

sau

comitetul

creditorilor,

administratorul

judiciar/lichidatorul judiciar poate sesiza instanţa în vederea pronunţării unei
hotărâri.
Se prevede expres obligaţia judecătorului sindic de a se pronunţa asupra
viabilităţii planului de reorganizare, propus de debitor sau creditori şi aprobat de
adunarea creditorilor.
Se propune eficientizarea activităţii comitetului creditorilor, întrunirile
acestuia urmând a avea loc ori de câte ori este cazul (nu neapărat lunar, ca în legea
actuală), iar votul se poate exprima prin orice mijloace care asigură transmiterea
textului şi confirmarea primirii acestuia, nemaifiind astfel obligatorie prezenţa
fizică.
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Se elimină posibilitatea contestării hotărârilor comitetului creditorilor la
adunarea creditorilor, dat fiind ca hotărârea astfel dată de adunare se poate
contesta la judecatorul sindic.
Se introduc prevederi exprese cu privire la tratamentul contractelor de
leasing şi a creanţelor provenite din contracte de leasing.
Pentru asigurarea protecţiei creditorilor şi transparenţei procedurii,
vânzarea activelor se va efectua potrivit unui regulament de vânzare, aprobat de
creditori.
Lucrarea pe tema procedurii insolvenţei oferă şi posibilitatea identificării
eventualelor lacune legislative sau existenţa unor inadvertenţe, generatoare de
interpretări diverse în aplicarea diverselor norme juridice şi, pe cale de consecinţă,
formularea unor propuneri de lege ferenda.
De asemenea, pe calea unei asemenea lucrări, poate fi identificată măsura în
care reglementările interne sunt compatibile cu cele din acte normative
internaţionale, la care România este parte.
În sfârşit, lucrarea poate contribui la sesizarea aspectelor neunitare din
practica instanţelor de judecată române în soluţionarea diverselor etape referitoare
la insolvenţă şi la fundamentarea unor propuneri pertinente în acest sens.
Metodologia cercetării științifice
În realizarea obiectivelor expuse mai sus, au fost abordate mai multe metode
specifice cercetării juridice, respectiv, metoda istorică, metoda logică, metoda
comparativă și metodele cantitative.
Teza de doctorat este structurată în 8 capitole și 306 note de subsol
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În capitolul I s-au abordat relaţiile interumane care au fost reglementate din
cele mai vechi timpuri de norme juridice.
Dispoziţia sancţionatorie pentru relaţia încălcată viza persoana sau/și
bunurile acesteia. Astfel, prin Legea talionului se urmărea pedepsirea persoanei şi
nu repararea prejudiciului celui păgubit, ajungându-se actual la Legea procedurilor
de prevenire a insolvenței și de insolvență, caz în care se urmărește, prevenirea
insolvenței, reorganizarea, repararea prejudiciului celui păgubit de către debitor și
a legilor ce reglementează această materie.
În cadrul capitolului

II, am analizat caracterele, principiile, domeniul,

obiectul, scopul și participanții la procedura insolvenței în sistemul de drept român
și comparat.
În capitolul III au fost descrise proceduri de prevenire a insolvenței atât
negocierile voluntare extrajudiciare, cât și cele formale judiciare. Au fost abordate
procedurile mandatului ad-hoc și cea a concordatului preventiv, inclusiv practică
judiciară.
Capitolul IV cuprinde procedura generală a insolvenței, unde sunt analizate,
deschiderea procedurii de insolvență, efectele acesteia și instanțele competente în
cauză. Sunt de asemenea descrise și efectele deschiderii procedurii insolvenței in
Franța, Austria, Italia și Suedia.
Faza procedurii de reorganizare prin plan este abordată în capitolul V al tezei
de doctorat, atat in dreptul intern în vigoare cat și în Franța si Germania.
Capitolul VI este consacrat fazei de faliment a debitorului. Sunt analizate
deschiderea procedurii falimentului, tipurile de falimente, efectele și măsuri
consecutive, lichidarea averii debitorului, raportul final de lichidare și distribuția
finală.
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În capitolul al VII-lea este analizată răspunderea patrimonială a persoanelor
care au cauzat/contribuit la starea de insolvență a debitorului.

Sunt abordate

faptele, condițiile, vinovăția, prejudiciul și limitele pentru care se poate antrena
răspunderea patrimonială a persoanelor care au contribuit la starea de insolvență.
Procedura de atragere a răspunderii este de asemenea prezentată cu indicarea
titularilor cererii cu investirea judecătorului-sindic.
Ultimul capitol al tezei de doctorat este rezervat închiderii procedurii de
insolvență. Sunt analizate toate ipotezele legale de închidere a procedurii și
efectele acesteia. Din jurisprudență sunt prezentate în sinteză câteva decizii ale
Curții Constituționale a României și Înaltei Curți de Casație și Justiție a Romîniei.
Cercetarea de față se încheie cu o serie de concluzii, propuneri de lege
ferenda, bibliografie selectivă , articole, comunicări și legi.
Teza de doctorat este rodul unei experiențe directe trăită de autorul acesteia
prin practică, (a se observa cauzele administrate de autor și citate la subsolul
lucrării, care au susținut concluziile cu privire la dispozițiile legale) efectuată
înainte de a fi scrisă, în care autorul și-a propus să abordeze procedurile privind
prevenirea insolvenţei şi de insolvenţă, astfel încât, în actualul context economic
să ducă la creşterea:
 eficienţei operatorilor economici;
 siguranţei circuitului economic;
 eficienţei procedurii, în planul duratei şi al gradului de acoperire a
pasivului debitorului;
 numărului de societăţi ce reuşesc să prevină insolvenţa;
 numărul de societăți aflate în insolvență, care reușesc să evite intrarea
în faliment prin procedura de reorganizare judiciară;
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 armonizării legilor ce reglementează domeniul prevenirii insolvenţei
şi de insolvenţă;
 atractivităţii investiţionale a pieţei româneşti.
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