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Introducere

Dragi colegi,
Perioada care a trecut de la apari]ia ultimului num`r al
revistei noastre a fost bogat` \n ceea ce prive[te rela]iile
UNPRL cu autorit`]ile statului, obiectivul principal fiind
promovarea, nu neap`rat a imaginii noastre ci mai degrab` a
realit`]ii uneori dure \n care \[i desf`[oar` activitatea UNPRL
[i membrii s`i.
çn ordine cronologica voi reda \n mod succint subiectele
abordate cu ocazia \ntâlnirilor avute de subsemnatul cu
reprezentan]ii respectivelor autorit`]i:
Ministerul Integr`rii, Domnul Vasile Pu[ca[, Ministru
Delegat, Negociator [ef pentru Integrarea României \n UE.
Am abordat dou` subiecte, respectiv:
- pozi]ia României cu privire la recunoa[terea reciproc`
a dreptului de a presta servicii specifice profesiilor liberale
(libere) inclusiv aceea de administrator judiciar sau lichidator.
\n acest sens v` informez c` una dintre condi]iile pentru
\nchiderea de c`tre România a capitolului de negociere aferent
acestui punct se refera la ridicarea restric]iilor legale de orice
natur` cu privire la libera practic` a cet`]enilor europeni (din
Uniunea European`) \n România dar [i reciproc.
Pentru alinierea la legisla]ia european` relevant`, urmeaz`
ca OG 79/1999 aprobat` prin Legea 505/2002 s` fie modificat` \n sensul abrog`rii prevederilor art. 22 privind condi]ionarea practic`rii serviciilor transfrontaliere de existenta
unor conven]ii \ntre UNPRL [i o asocia]ie profesional`
similar` din alt` ]ar`.
çn mod evident, de[i \n ]`rile europene nu vom \ntâlni nici
un obstacol de natur` legal`, UNPRL urmeaz` s` identifice
eventualele bariere “soft” de tipul de exemplu al cunoa[terii
limbii ]`rii respective etc. [i s` reac]ioneze \n mod echilibrat
dar echivalent.
- ini]iativele legislative solicitate României cu privire la
ajustarea legisla]iei privind falimentul.
Dl. Ministru a precizat c` problema principal` o constituie
accelerarea derul`rii procedurilor de reorganizare [i faliment,
sens \n care Ministerul Justi]iei urmeaz` s` prezinte un set de
propuneri, domnia sa fiind de acord c` experien]a practic`
acumulat` la nivelul UNPRL ar putea fi benefic`.
Ministerul Justi]iei, Doamna Secretar de Stat Cristiana
Tarcea.
Am abordat urm`toarele aspecte:
– prezentarea activit`]ii, rezultatelor [i preocup`rilor
UNPRL precum [i a problemelor cu care se confrunt` membrii
Uniunii noastre.
– Luarea \n considerare a propunerilor de modificare a OG
79/1999 aprobat` prin Legea nr. 505/2002, cu ocazia modific`rii impuse de eliminarea restric]iilor privind libera practic`

transfrontalier` \n rela]ia cu lichidatorii europeni (UE)
– solicitarea opiniei UNPRL cu ocazia ini]ierii unor
eventuale reglementari legale privind derularea procedurilor
de reorganizare [i faliment
– implicarea UNPRL \n redactarea unor propuneri de
amendare a legisla]iei specifice \n sensul acceler`rii procedurilor privind reorganizarea judiciar` [i falimentul, aceast`
colaborare urmând s` demareze imediat
– participarea unui reprezentant din partea Ministerului
Justi]iei la Congresul UNPRL din 28 martie 2003
Sunt convins c` aceast` \ntâlnire a marcat \nceputul unei
colabor`ri profesionale benefice \ntre UNPRL [i Ministerul
Justi]iei \n interesul unei mai bune reglement`ri a reorganiz`rii
[i lichid`rii societ`]ilor comerciale atunci când aceasta se
impune.
Arhivele Na]ionale - Domnul Ionel Secareanu, Director
Adjunct, Domnul Adrian Adamache, Expert
A fost o discu]ie practic` [i, zic eu, clarificatoare cu privire
la cadrul legal existent [i modalit`]ile de rezolvare concret` a
problemelor cu care se confrunt` acum atât lichidatorii cât [i
Arhivele Na]ionale datorit` faptului c` realitatea a luat-o mult
\naintea reglement`rilor \n acest domeniu.
S-a convenit ca UNPRL [i Arhivele Na]ionale s` emit` o
circular` comun` c`tre filialele UNPRL [i respectiv Direc]iile
Jude]ene ale Arhivelor Na]ionale prin care s` se stipuleze
foarte clar modalitatea prin care se va rezolva problema proces`rii [i prelu`rii documentelor de c`tre Arhivele Na]ionale,
Casele de Pensii [i respectiv ter]i depozitari care presteaz`
aceste servicii \n prezent.
çn]elegerea noastr` este c` urmeaz` s` fie promovat \n
sfâr[it un proiect de modificare a Legii Arhivelor Na]ionale
prin care se va reglementa [i problema autoriz`rii societ`]ilor
private de preluare, inventariere, selec]ionare [i depozitare a
arhivelor societ`]ilor comerciale inclusiv cele rezultate din
procedurile de faliment.
Bine\n]eles problema acredit`rii [i mai ales a garan]iilor
privind continuarea activit`]ii acestor societ`]i pe perioada de
depozitare obligatorie de 5, 10, 20 de ani va fi deosebit de
delicat`.
Problema lichidatorului va fi s` provizioneze din rezultatele lichid`rii costul total al depozitarii viitoare ca o cheltuial` de lichidare acceptat` ca atare de procedur`.
Va fi problema Arhivelor Na]ionale s` acopere riscul unor
eventuale falimente ale societ`]ilor private de depozitare, un
fond de risc contribuit de toate societ`]ile din breasl` putând fi
solu]ia prelu`rii \n continuare a depozitelor aferente
respectivelor societ`]i falite. Noi vom fi oricând la datorie dar
sper`m s` nu fie cazul!
A[ vrea s` abordez succint problema care fr`mânta executivul prin Ministerul Justi]iei, respectiv cauzele prelungirii
sau altfel spus cauzele lipsei de celeritate a procedurilor de
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Cuvântul
pre[edintelui

4

Comitetul na]ional de conducere v` informeaz`

reorganizare judiciar` [i faliment.
çn opinia mea [i nu numai, principalele cauze care conduc
la prelungirea necontrolat` a procedurilor de reorganizare/faliment \n detrimentul tuturor creditorilor sau a unei p`r]i dintre
ace[tia, ar putea fi urm`toarele:
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a) \n faza de reorganizare:
ac]iunile debitoarei, ac]ionarilor/asocia]ilor debitoarei sau
micilor creditori concretizate \n:
– contesta]ii repetate
– recursuri
– cereri de str`mutare
– recuzarea judec`torului sindic
– interpretarea de c`tre instante/judecator sindic a termenelor din lege ca fiind termene recomandate NU imperative
mai ales \n lipsa unor sanc]iuni; excep]ie face termenul de
propunere a planului de reorganizare, restul privind votarea si
confirmarea planului fiind \n afara unui control clar, aspect
care este speculat \n principal de debitoare [i ac]ionarii/asocia]ii acestora.
- durata aplic`rii planului \nainte de a se decide \ncheierea
procedurii sau dimpotriv` intrarea \n faza de faliment se poate
extinde teoretic oricât pentru c` termenele maximale de 2 ani
\n varianta nemodificat` a legii (dar aplicabil` dosarelor care
au fost ini]iate pe ea) [i 3 ani \n legea modificat` (aplicabil`
din august 2002 dar \nc` \n dezbatere \n parlament) sunt
interpretate ca recomand`ri iar dac` se prelungesc cu acordul
creditorilor interesa]i se presupune c` NU ar afecta interesele
acestora.
b) \n faza de faliment:
- ac]ionarii/asocia]ii debitoarei [i/sau unii creditori
(inclusiv cei care reprezint` interesele statului) contest` \n
mod repetat valorile "mici" ale vânz`rilor de active, nefiind
pregatiti \ntotdeauna s` accepte preturile "crude" dar adev`rate
ale pie]ei; aceast` situa]ie conduce nu numai la amânarea
vânz`rilor deci a intr`rii de lichidit`]i dar [i acumularea unor
costuri suplimentare pentru procedur` ceea ce conduce la
diminuarea sumei distribuite \n final creditorilor .
- inexistenta unei cereri reale din partea pie]ei pentru multe
dintre activele puse la vânzare mergând uneori pân` la
imposibilitatea \ncheierii procedurii pur [i simplu pentru c`
NU exist` o parte interesat`.
- recursul declan[at (\mpotriva vânz`rii de active de ex.) de
unele p`r]i interesate \n procedur`, blocheaz` "de facto"
derularea procedurii, \mpingând dosarul spre Curtea de Apel
de[i "de jure" deciziile judec`torului sindic sunt definitive si
conform legii nu pot fi suspendate de atacarea lor prin recurs.
- declan[area unor procese, de multe ori pentru sume
derizorii, prin care se urm`re[te [i executarea unor active (de
c`tre administra]iile financiare locale) [i care se judeca la alte
tribunale din ]ar` decât cel unde se afla pe rol dosarul, ceea ce
implic` prezen]a lichidatorului \n toate aceste cazuri pentru a
solicita suspendarea lor [i \nregistra ca [i crean]a \n cadrul
dosarului principal de faliment.
c) inexisten]a unei metodologii procedurale unitare mai
ales cu privire la circuitul dosarelor \ntre diferite instan]e .
- de ex. atacarea unei decizii a judec`torului sindic la
Curtea de Apel face ca dosarul s` fie preluat de la tribunalul de
fond la instan]a de apel timp \n care derularea procedurii
curente a falimentului se suspend` "de facto" \n lipsa
dosarului, de[i deciziile judec`torului sindic nu sunt
suspendate "de jure" prin atacarea lor \n apel!
d) suspendarea procedurii de reorganizare sau faliment
de c`tre institu]ii ale puterii executive ( de ex. APAPS sau
alte institu]ii publice interesate \n privatizare), drept acordat
prin legi speciale care "mutileaz`" Legea general` a falimentului conferind ac]ionarului - stat un statut special \n cazul
societ`]ilor pe care le controleaz` prin capital (equity) sau

simultan prin capital [i datorie (equity and debt).
- vezi art. 129 [i art. III din OUG 38/2002 care modific`
Legea 64/1995 republicat`.
e) acordarea unui statut special creditorului – stat (ex.
AVAB, Ministerul de Finan]e) prin legi speciale care
"mutileaz`" la rândul lor legea generala a falimentului \n
detrimentul celorlal]i creditori ( priva]i sau de stat) \n sensul c`
statul "sare rândul" \n realizarea [i distribu]ia aferent` crean]ei
sale distrugând principiul fundamental al falimentului ca
procedur` colectiv` \n dispre] pentru restul creditorilor.
- vezi art. 31 [i art. 32 din Legea 409/2001 pentru
aprobarea OUG 51/1998 (cu referin]` la AVAB)
- vezi art. 42 \n coroborare cu art. 134 din OUG 61/2002
(cu referire la colectarea crean]elor bugetare, MFP).
Nu punem la \ndoial` buna credin]` a institu]iilor implicate
(AVAB, MFP, APAPS) care \n fapt ac]ioneaz` strict \n vederea
atingerii obiectivelor specifice, DAR, din p`cate, ini]iativele
lor legislative ar fi trebuit temperate [i arbitrate de c`tre
legiuitor \n respect pentru TO]I creditorii participan]i la
procedura colectiv` a falimentului.
Consider c` prin promulgarea Legii nr. 637/2002 cu privire
la reglementarea raporturilor de drept interna]ional privat \n
domeniul insolven]ei [i care va intra \n vigoare la 1 iulie 2003,
statutul special al unor creditori de stat se va dilua datorit`
prevederilor art. 37 vizând drepturile reale ale ter]ilor
constituite anterior deschiderii procedurii.
f) lipsa de experien]` [i resurse a unora dintre
lichidatori având \n vedere c` aceast` profesie este cea mai
tân`r` profesie liberal` (liber`) institu]ionalizat` \n
actuala structur` abia \n 1999.
- experien]a managerial` este esen]ial` având \n vedere
specificul procedurii care implic` cuno[tin]e multiple juridice,
financiare, contabile, opera]ionale, tehnica negocierii [i
vânz`rii etc. ceea ce oblig` la alc`tuirea unei echipe multidisciplinare.
- stabilirea unor onorarii uneori derizorii care \n plus sunt
achitate cu mare \ntârziere, (transformând lichidatorul \n
creditor al procedurii de faliment), oblig` lichidatorul la o
implicare cu eforturi minime, uneori cu consecin]e [i asupra
calit`]ii [i celerit`]ii procedurii. (ex. onorarii de 1.000.000 lei
pe caz ceea ce, indiferent de amploarea cazului, este
inacceptabil!).
g) lipsa de practic` [i cuno[tin]e minime financiareconomice [i manageriale a unora dintre judec`torii
sindici mai ales a celor care provin direct de la sec]iile
civile.
- ini]ierea unor cursuri de preg`tire specifice ale
judec`torilor sindici ar putea accelera procesul de acumulare
de cuno[tin]e care s` le permit` s` foloseasc` instrumentele
juridice ca mijloc [i nu ca scop al procedurii de faliment care
\n fapt are \n vedere satisfacerea \n cea mai mare m`sur` posibil` a creditorilor (care au "investit" \n debitoare) prin distribuirea lichidit`]ilor aferente vânz`rii activelor debitoarei \ntro perioad` de timp cât mai scurt` [i cu costurile cele mai mici.
Cu speran]a c` cele de mai sus vor fi utile pentru o mai
bun` \n]elegere a problematicii falimentului, UNPRL-ul
r`mâne la dispozi]ia autorit`]ilor interesate \n vederea
amelior`rii legisla]iei specifice \n interesul bunului mers al
mecanismelor economice.
Dragi colegi, nu \nchei \nainte de a v` ura un Congres de
succes, iar pentru cei care vor fi delega]i s` reprezinte filialele,
pe curând la Bucure[ti.
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Cu prietenie,
Emilian Radu
Pre[edinte UNPRL

Comitetul na]ional de conducere v` informeaz`
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COMITETUL NA¥IONAL DE CONDUCERE Vå INFORMEAZå
Cu privire la :

ORGANIZAREA CELUI DE AL IV-LEA CONGRES
AL UNIUNII NA¥IONALE A PRACTICIENILOR
çN REORGANIZARE ßI LICHIDARE
(28.03.2003)

Comitetul na]ional de conducere al UNPRL, \n [edin]a
din 13.12.2002 a stabilit data de convocare a Congresului
ordinar UNPRL din 2003, ordinea de zi [i programul de
organizare.
Prezent`m \n cele ce urmeaz` textul anun]ului pentru
convocarea Congresului, publicat [i \n presa central` :
***
Uniunea Na]ional` a Practicienilor \n Reorganizare [i
Lichidare (U.N.P.R.L)

La Congres particip` delega]ii desemna]i de Adun`rile
generale ale filialelor jude]ene [i a Municipiului Bucure[ti.
***
çn leg`tur` cu participarea la Congres se fac urm`toarele
preciz`ri:
Participarea membrilor Uniunii la Congresul UNPRL se
va face \n conformitate cu prevederile art.26(1) din legea
505/2002 [i respectiv art.12 din Regulament, astfel:
– membrii Comitetului na]ional de conducere;
– membrii comitetelor de conducere ale filialelor;
– membrii Consiliului superior de disciplin`;
– membrii consiliilor de disciplin` ale filialelor;
– câte un reprezentant la fiecare 10 membri f`r`
func]ii de conducere din filial`, desemna]i de
adunarea general`.
Potrivit Deciziei CNC nr.8/2000, formula de calcul a
num`rului de participan]i la Congres, din partea fiec`rei
filiale UNPRL, pentru restul membrilor care nu sunt titulari
ai unor func]ii de conducere, este urm`toarea : din num`rul
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çn temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 505/2002 pentru
aprobarea O.G. 79/1999 privind organizarea activit`]ii
practicienilor \n reorganizare [i lichidare, pre[edintele
Uniunii
CONVOACå
CONGRESUL U.N.P.R.L \n ziua de vineri 28.03.2003,
orele 9:00, \n Bucure[ti, B-dul Octavian Goga nr.2, tronson
3 (intrarea dinspre Splaiul Unirii), etaj. 4, la sala A.I.Cuza,
din cadrul sediului Camerei de Comer] [i Industrie a României [i a Municipiului Bucure[ti, cu urm`toarea ordine de zi:
Raportul de activitate [i de gestiune al Uniunii pe anul
2002;
Raportul cenzorilor [i alegerea comisiei de cenzori;
Raportul Consiliului superior de disciplin`;
Proiectul planului de activitate pe anul 2003;
Proiectul bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2003;
Adoptarea unor hot`râri ale Congresului;
Diverse.

total al membrilor filialei se scad membrii din comitetul de
conducere [i din consiliul de disciplin` al filialei [i, dup`
caz, membrii filialei titulari ai Comitetului na]ional de
conducere [i ai Consiliului superior de disciplin`, iar
corespunz`tor num`rului rezultat se desemneaz` câte un
delegat la fiecare 10 membri ai filialei (de ex: sub 10
membri – nici un delegat, sub 20 de membri – 1 delegat,
etc). çn cazul \n care un membru titular al comitetului de
conducere al filialei este indisponibil, el poate fi \nlocuit cu
un membru supleant al organului respectiv. \n cazul \n care
to]i membrii titulari sunt disponibili, participarea la
Congres a membrilor suplean]i ai organelor de conducere
ale Uniunii [i ale filialelor sale se va face numai \n cazul
desemn`rii acestora de c`tre adunarea general` a filialei,
\n cadrul num`rului de locuri aferent normei de
reprezentare de 1/10.

Phoenix, ianuarie-martie 2003
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Nout`]i UPLR
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Cel de al IV-lea Congres al
Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale
Secretarul general al Uniunii Profesiilor Liberale din România,
dl. Nicolae Miric`, ne-a transmis o informare cu privire la
desf`[urarea celui de al IV-lea Congres al Uniunii Mondiale a
Profesiilor Liberale (UMPL), pe care o prezent`m \n cele ce
urmeaz`:
çn perioada 14-15 noiembrie 2002, a avut loc la Paris, la sediul
Organiza]iei Interna]ionale de S`n`tate Animal`, cel de-al IV-lea
Congres al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale (UMPL).
Aceast` organiza]ie a luat fiin]` la ini]iativa Uniunii Na]ionale a
Asocia]iilor de Profesii Liberale din Fran]a, care a asigurat
organizarea [i desf`[urarea primului s`u Congres la Paris, \n perioada
24-25 septembrie 1987.
La acest Congres au fost reprezentate un num`r de 24 asocia]ii
interprofesionale organizate la nivel na]ional sau multina]ionale.
Scopul principal al cre`rii Uniunii Mondiale a Profesiilor
Liberale a fost acela de a reprezenta acest sector socio-profesional,
deosebit de important, pe scena interna]ional` [i de a ap`ra profesiile
liberale [i valorile esen]iale pe care acestea le promoveaz` pe plan
mondial.
çn perioada care s-a scurs de la \nfiin]are, din anul 1987 [i pân` \n
prezent, Uniunea Mondial` a Profesiilor Liberale a avut ca principale
obiective urm`toarele:
Ap`rarea omului sub aspectul s`n`t`]ii, drepturilor sale [i a
mediului \n care \[i desf`[oar` activitatea;
Formarea profesional` de un \nalt nivel a membrilor
organiza]iilor profesionale;
Afirmarea unit`]ii profesiilor liberale \n baza principiilor
independen]ei, responsabilit`]ii, deontologiei [i, mai ales, a p`str`rii
secretului profesional, principii considerate ca fiind patrimoniu
comun al profesiilor liberale;
Revendicarea voca]iei de “partener social” [i ini]ierea de ac]iuni
concrete menite s` le asigure acest statut;
Presiunile la care sunt supuse profesiile liberale din partea unor
factori tehnologici, economici [i sociali, precum [i pericolele la care
este supus omul, de c`tre puterile sc`pate de sub control \n ceea ce
prive[te identitatea, drepturile, cultura [i mediul s`u \nconjur`tor;
Dreptul la protejarea secretului profesional [i a confiden]ialit`]ii
informa]iilor referitoare la via]a intim` a persoanei;
Importan]a propriet`]ii intelectuale pentru protec]ia drepturilor
omului [i a dezvolt`rii umanismului [i culturii;
Eviden]ierea caracterului necomercial al activit`]ii desf`[urat` de
profesiile liberale, f`cându-se delimitarea net` \ntre “serviciile
profesionale” [i “serviciile de afaceri”;
Exercitarea unei puternice presiuni pe lâng` Organiza]ia
Mondial` a Comer]ului \n ceea ce prive[te stabilirea structurii [i
conducerii Comitetului de negocieri comerciale, care trebuie s`
negocieze, pe o perioad` de 3 ani, cu diferite grupuri, aspecte legate
de servicii [i proprietatea intelectual`. Astfel, Uniunea Mondial` a
Profesiilor Liberale a reiterat Organiza]iei Mondiale a Comer]ului c`,
specificitatea exercit`rii profesiilor liberale trebuie recunoscut` [i
respectat` \n cadrul acestor negocieri.
Totodat`, Uniunea Mondial` a Profesiilor Liberale a cerut
membrilor s`i s` intervin` pe lâng` autorit`]ile competente din statele
din care provin, pentru ca \n negocierile pe care le poart` cu
Organiza]ia Mondial` a Comer]ului s` promoveze interesele
na]ionale, inclusiv pe cele ale organiza]iilor profesionale.
***
Lucr`rile Congresului au debutat cu alocu]iunea rostit` de
domnul Renaud Dutreil, Secretar de stat pentru \ntreprinderile Mici [i
Mijlocii, Comer]ului, Artizanatului [i Profesiile Liberale,
reprezentantul primului ministru al guvernului francez, care a relevat
rolul [i importan]a deosebit` a profesiilor liberale \n cadrul societ`]ii
actuale pe care impactul globaliz`rii o va influen]a dramatic, astfel c`
societatea de mâine va fi o societate a inteligen]ei [i competen]ei.
Principalele teme discutate \n cadrul Congresului s-au referit la:
– Independen]a profesiilor liberale;
– Responsabilitatea, element fundamental al exercit`rii
profesiilor liberale;

– P`strarea secretului profesional.
Independen]a profesiilor liberale
Prin esen]a lor, profesiile liberale sunt exercitate \n mod
independent, ele neputând fi supuse ierarhiei administrative sau
tutelei.
Independen]a membrilor organiza]iilor profesionale nu poate fi
absolut`, deoarece ace[tia se supun dispozi]iilor legii [i deontologiei
profesionale [i nu au dreptul de a-[i abandona clientul sau pacientul
\n nici o \mprejurare.
Membrii organiza]iilor profesionale sunt independen]i, deoarece
\[i aleg liber profesia, au libertate de ac]iune [i \[i organizeaz` timpul
\n mod individual.
Independen]a, care se exprim` \n toate actele pe care membrii
organiza]iilor profesionale le s`vâr[esc, este dat` de competen]a
profesional`, confiden]ialitatea [i moralitatea acestora.
Exist` ]`ri \n care membrii organiza]iilor profesionale \[i
desf`[oar` activitatea ca angajatori, ca salaria]i [i chiar ca func]ionari
publici. De aceea, apare ca necesar` regândirea independen]ei
profesiilor liberale, independen]` care s` fie cea a exerci]iului [i
activit`]ii [i nu forma de \ncadrare \n munc`.
Indiferent de statutul pe care-l au, membrii organiza]iilor profesionale \[i exercit` profesia \n mod independent, ei ac]ionând liber,
conform standardelor de competen]` [i deontologie profesional`
imperativ`.
Independen]a unei profesii liberale este asigurat` [i de actele prin
care statul \ncredin]eaz` ordinelor profesionale sarcina de a controla
profesia \n cadrul deontologiei.
Prin urmare, apartenen]a unui profesionist la un ordin este absolut
necesar`, iar profesia se poate men]ine independent` numai dac` ea
se autoguverneaz` printr-un ordin.
Responsabilitatea, element fundamental al exercit`rii profesiilor
liberale.
Profesiile liberale sunt profesii disponibile, responsabile,
independente, libere, de proximitate [i de contact uman direct.
Responsabilitatea este o tr`s`tur` specific`, individual`, direct` [i
permanent` a profesiilor liberale, tr`s`tur` care este eviden]iat` \n
raporturile dintre profesioni[ti [i clien]ii lor.
Ea este influen]at` direct de competen]a, calitatea presta]iilor [i
moralitatea membrilor organiza]iilor profesionale.
Stabilirea r`spunderii profesiilor liberale este de mare actualitate,
]inând seama [i de faptul c` unele societ`]i de asigurare au \nceput s`
se \ndep`rteze de profesiile cu risc.
Mai mult, exist` unele tendin]e, venind din partea institu]iilor
statului sau organiza]ii neguvernamentale care solicit` o inversare a
probelor, \n sensul c` prestatorul de servicii va trebui s` fac` dovada
\n justi]ie c` nu a gre[it.
çn acest context, are loc o extindere a dezbaterilor pe tema
raportului dintre obliga]ia de mijloace [i cea de rezultat.
Pentru contracararea acestor ini]iative, Congresul a propus s` se
ac]ioneze pentru:
– acordarea unei aten]ii sporite form`rii profesionale continue
pentru a se elimina gre[elile;
– stabilirea mai clar` a limitelor responsabilit`]ilor profesionale;
– responsabilitatea membrilor profesiilor liberale s` fie atras`
numai \n limita gre[elii comise;
– evitarea \mprejur`rilor care permit \nceperea urm`ririi penale;
P`strarea secretului profesional
Secretul profesional este definit ca fiind obliga]ia de a nu divulga
anumite date privind via]a privat` a clien]ilor sau pacien]ilor.
Secretul profesional este un drept fundamental al omului, iar
membrii organiza]iilor profesionale sunt garan]ii [i depozitarii acestui
drept.
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Libertatea individual` [i secretul profesional trebuiesc respectate
de c`tre toate organiza]iile profesionale.
Secretul profesional este o modalitate de exercitare a profesiilor
liberale [i element esen]ial al eficacit`]ii actului profesional.
Membrii organiza]iilor profesionale trebuie s` aibe grij` ca
transparen]a, absolut necesar` \n domeniul informa]iilor publice, s`
nu fie sacralizat`.
Promovarea noilor tehnologii informatice au atras dup` sine
atingerea unor drepturi fundamentale privind via]a privat`.
Chiar \n aceste condi]ii, profesiile liberale au obliga]ia de a
respecta secretul profesional, care reprezint` \n fapt garan]ia
respect`rii democra]iei.
***
Congresul a dezb`tut, de asemenea, un num`r de trei rapoarte
privind “Profesiile Liberale \n lume”, prezentate de reprezentan]ii
continentelor african, latino-american [i european.
1. Raportorul pentru Africa a ar`tat c` principala preocupare a
profesionalilor din ]`rile africane o constituie \nfiin]area de ordine
profesionale [i crearea de uniuni interprofesionale la nivel na]ional.
Totodat`, el a relevat faptul c` guvernele din aceste ]`ri adopt` o
pozi]ie ostil` fa]` de profesiile liberale, fapt ce se reflect` \n stadiul
incipient \n care acestea se afl`.
2. Raportorul pentru America de Sud a insistat asupra specificului
organiz`rii [i func]ion`rii profesiilor liberale pe acest
continent(existen]a concomitent` a confedera]iilor na]ionale [i a
sindicatelor de profesii liberale [i raporturile dintre acestea, faptul c`
o serie de profesii cum sunt agen]ii imobiliari, profesorii [i chiar
primarii sunt considerate ca fiind liberale etc.)
3. Raportorul pentru Europa a fost domnul Bernard Bour,
pre[edintele \n exerci]iu al Consiliului European al Profesiilor
Liberale(CEPLIS).
çn raportul s`u, domnul B. Bour a insistat asupra urm`toarelor
aspecte:
– profesiile liberale reprezint` un element esen]ial, un pilon al
Uniunii Europene;
– ele particip`, \n permanen]`, la dialogul social, fiind un
partener privilegiat;
– profesiile liberale au un parteneriat activ cu \ntreprinderile mici
[i mijlocii din Uniunea European` [i \ntreprind ac]iuni comune pe
probleme vizând reducerea fiscalit`]ii, care tind` s` devin`, \n unele
cazuri, excesiv` [i asigurarea unei pie]e libere a serviciilor;
– profesiile liberale desf`[oar` o activitate sus]inut` de lobbying
\n domeniul legislativ, inclusiv la Parlamentul European.
Ca reprezentant al CEPLIS, domnul Bernard Bour s-a pronun]at
pentru:
– dezvoltarea serviciilor sociale;
– recunoa[terea reciproc` a calific`rii profesionale [i a
diplomelor \n ]`rile membre ale Uniunii Europene [i extinderea
acestei ac]iuni la ]`rile candidate [i asociate la Uniunea European`;
– libera circula]ie a serviciilor pe continentul european;
– emiterea unei c`r]i de identitate pentru membrii profesiilor
liberale din Uniunea European`;
– ap`rarea \n comun a intereselor profesiilor liberale \n condi]iile
mondializ`rii [i redefinirea conceptului de profesie liberal`;
– analizarea interdic]iei privind publicitatea pentru profesiile
liberale. Efectele globaliz`rii au determinat deja o anumit` liberalizare pentru un num`r de profesii liberale \n domeniul publicit`]ii;
– ap`rarea intereselor consumatorilor;
– l`rgirea Consiliului European al Profesiilor Liberale prin
admiterea de noi membrii. \n acest context, a fost men]ionat`
constituirea Uniunii Profesiilor Liberale din România [i \ntâlnirea pe
care domnul Adrien Bedossa membru al Biroului Executiv al CEPLIS
a avut-o \n luna mai 2002, la Bucure[ti, cu membrii Consiliului de
conducere al UPLR.
– \n cadrul Congresului au fost prezentate rapoarte privind
rela]iile Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale cu Organiza]ia
Mondial` a S`n`t`]ii(OMS), Organiza]ia Mondial` a Propriet`]ii
Intelectuale(OMPI), Organiza]ia Mondial` a Comer]ului(OMC),
Biroul Interna]ional al Muncii(BIT), relevându-se urm`toarele:
– necesitatea redefinirii profesiilor liberale [i a modului de
exercitare a acestora, ca urmare a mondializ`rii;
– adaptarea continu` a profesiilor liberale la noile condi]ii
ap`rute pe plan interna]ional prin:
– promovarea Internetului [i a altor tehnologii informatice;
– formarea profesional` continu` [i specializarea;

– crearea de structuri institu]ionale puternice prin asocierea mai
multor membrii ai profesiilor liberale;
– p`strarea secretului profesional, care reprezint` o mare
responsabilitate a profesiilor liberale, chiar dac` asocierile presupun
o partajare a secretului profesional;
– promovarea permanent` a principiilor deontologice [i etice.
– o nou` abordare a conceptului de concuren]` \n cadrul
profesiilor liberale, având \n vedere faptul c` aceasta nu este
compatibil` cu doctrina care guverneaz` profesiile liberale;
– intensificarea leg`turilor cu Organiza]ia Mondial` a
Comer]ului, ]inând seama de faptul c` profesiile liberale se \nscriu \n
cea de-a doua modalitate de comer] [i anume serviciile (prima modalitate fiind comer]ul cu m`rfuri);
– mandatarea de c`tre stat a unor profesii liberale, care s` trateze
\n numele s`u o serie de aspecte \n materie de servicii pe plan
interna]ional;
– [edin]a de \nchidere a Congresului a fost prezidat` de c`tre Dr.
Pierre Schapira, adjunct al Primarului Parisului, \ns`rcinat cu
afacerile interna]ionale, care, printre altele, a salutat prezen]a la
lucr`rile Congresului a reprezentantului Uniunii Profesiilor Liberale
din România, afirmând c` \nfiin]area acestei asocia]ii reprezint` un
succes al francofoniei.
De asemenea, \n lu`rile lor de cuvânt, domnii Dr. Christian
Rondeau, Pre[edintele \n exerci]iu [i Henry Salmon, Pre[edintele de
Onoare delegat al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale au
subliniat faptul c` Uniunea Profesiilor Liberale din România este
prima asocia]ie de profesii liberale din ]`rile Europei Centrale [i de
Est [i c` ea ar trebui s` contribuie, \mpreun` cu UMPL [i CEPLIS, la
\nfiin]area de noi asocia]ii de profesii liberale \n ]`rile din zon`.
Cu ocazia Congresului, s-a discutat cu conducerea Uniunii
Mondiale a Profesiilor Liberale posibilitatea ca UPLR s` devin`
membru cu Statut de Observator al acestei asocia]ii, lucru cu care
conducerea UMPL a fost de acord, urmând s` trimit` formularele de
\nscriere.
Men]ionez c` pentru membru cu statut de observator, cuantumul
anual al cotiza]iei este 100(una sut`) euro.
Dup` terminarea lucr`rilor celui de-al IV-lea Congres al Uniunii
Mondiale a Profesiilor Liberale, a fost celebrat` cea de-a XV-a
aniversare a \nfiin]`rii UMPL.
çn interven]iile lor, domnul Christian Rondeau, pre[edinte \n
exerci]iu, Alain Tinayre, primul pre[edinte [i Henry Salmon,
pre[edinte de onoare delegat, fost secretar general, au evocat
momentele importante [i ac]iunile \ntreprinse de organiza]ie de la
\nfiin]are [i pân` \n prezent [i c` for]a ei rezid` \n solidaritatea,
importan]a social` [i respectului de care se bucur` profesiile liberale.
Totodat`, aderarea de noi membrii [i participarea activ` a lor la
realizarea obiectivelor UMPL sunt benefice atât pentru membrii
organiza]iilor profesionale cât [i pentru beneficiarii serviciilor oferite
de c`tre ace[tia.
çn continuare prezent`m lista organiza]iilor membre ale Uniunii
Mondiale a Profesiilor Liberale:
Lista cu membrii Consiliului Executiv al Uniunii Mondiale a
Profesiilor Liberale;
Lista cu organiza]iile membre ale Uniunii Mondiale a Profesiilor
Liberale;
Statutul Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale.
STATUT
( text actualizat \n 03 februarie 1998)
PREAMBUL
MOTIVE
Profesiile liberale care \ntrunesc, la nivel mondial, zeci de
milioane de membri constituie, \n cadrul comunit`]ii interna]ionale,
un factor socio-economic a c`rui importan]` dep`[e[te cu mult
num`rul reprezentan]ilor lor.
Ele se bazeaz` pe mai multe criterii fundamentale comune de
exercitare: independen]a, competen]a, responsabilitatea, deontologia,
secretul profesional etc…
çn numeroase ]`ri, profesiile liberale s-au grupat deja, la nivel
na]ional, \n uniuni sau asocia]ii interprofesionale.
çn acela[i timp, un mare num`r de profesii au suscitat, fiecare la
rândul ei, o regrupare la nivel mondial [i au constituit uniuni sau
asocia]ii interna]ionale.
çn pofida diversit`]ii mediului politic, economic, istoric sau
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cultural al ]`rilor \n care sunt exercitate profesiile liberale, aceste
dou` tipuri de grup`ri ca [i problemele cu care acestea se confrunt`
sunt peste tot comparabile [i adesea identice.
Profesiile liberale constituie, la nivel interna]ional, un sector
economic [i social specific.
Acest sector face parte din grupul de activit`]i caracterizate prin
prestarea de servicii personalizate a c`ror importan]` este \n continu`
cre[tere \n societatea post-industrial`.
Actualmente, sunt \n curs (\ndeosebi \n cadrul OMC) importante
negocieri interguvernamentale, \n care sunt vizate profesiile liberale,
iar acestea din urm` se v`d confruntate cu riscul de a fi nevoite s`
suporte solu]ii f`r` a fi putut s` se fac` auzite, datorit` faptului c` ele
nu dispun de o organiza]ie reprezentativ` la nivel interna]ional.
La fel stau lucrurile [i \n ceea ce prive[te libertatea persoanei,
drepturile omului [i siguran]a societ`]ilor care constituie \n prezent, \n
lumea noastr`, valori fundamentale pentru care profesiile liberale sunt
ap`r`tori tradi]ionali.
Pentru acest ansamblu de m`suri, s-a dovedit a fi urgent [i
indispensabil ca organiza]iile na]ionale care reprezint` profesiile
liberale s` se regrupeze pe plan mondial.
OBIECTIVE
O organiza]ie mondial` a profesiilor liberale trebuie s` urm`reasc` obiectivele descrise mai jos:
– Urm`rirea (ob]inerii) unei eficacit`]i sporite a condi]iilor de
exercitare, \ndeosebi prin promovarea imaginii [i importan]ei
organiza]iilor reprezentative.
Schimbul de informa]ii rapide [i complete cu privire la problemele comune cu care se confrunt` profesiile liberale pe plan na]ional,
bilateral [i multilateral.
Elaborarea [i promovarea interna]ional` a preocup`rilor comune,
fundamentale sau de actualitate.
Reprezentarea profesiilor liberale pe lâng` organiza]iile interguvernamentale, \ndeosebi prin ob]inerea statutului consultativ pe lâng`
aceste organiza]ii, statut care nu este acordat decât organiza]iilor neguvernamentale de talie interna]ional`.
Crearea, prin intermediul unei regrup`ri mondiale, a mijloacelor
necesare pentru promovarea valorilor umane pentru care profesiile
liberale sunt ap`r`tori tradi]ionali.
Asisten]a [i spijinul acordate profesiilor liberale de pretutindeni,
aflate \n dificultate.
STATUT
ARTICOLUL 1 – OBIECTUL
– Uniunea Mondial` a Profesiilor Liberale este o organiza]ie
interna]ional`, neguvernamental`.
– Ea are ca obiect, prin toate lucr`rile, studiile [i prin alte
mijloace adecvate:
● s` promoveze, la nivel mondial, cea mai bun` cunoa[tere [i cea
mai mare dezvoltare a profesiilor liberale;
● s` le reprezinte pe acestea, la nivel interna]ional, \ndeosebi pe
lâng` organiza]iile interguvernamentale;
● s` stabileasc` [i s` men]in` rela]ii permanente cu comunitatea
interna]ional`, \n vederea dezvolt`rii ac]iunilor profesionale \n
interesul nobil al promov`rii drepturilor omului [i a condi]iei umane
\n cadrul societ`]ii moderne;
● s` fac` leg`tura \ntre organismele profesionale din lume,
pentru a favoriza schimburile de informa]ii [i ajutorarea reciproc` \n
domeniile comune.
– Ea \[i interzice orice considera]ie sau activitate discriminatorie
bazat` pe sex, caracter politic, etnic sau religios.
ARTICOLUL 2 – DENUMIREA
Denumirea sa este:
● \n francez`: Union Mondiale des Professiona Libérales
● \n englez`: World Union of Professions
● \n german`: Welt Mundial der Freien Berufe
● \n spaniol`: Union Mundial de la Profesiones Liberales
ARTICOLUL 3 – SEDIUL
Sediul Uniunii este la Paris (Fran]a).
ARTICOLUL 4 – MEMBRII

– Pot fi membri activi ai Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale
organiza]iile „interprofesionale na]ionale” [i organiza]iile „monoprofesionale” ale profesiilor liberale, \n sensul prezentului articol;
Constituie o organiza]ie „interprofesional` na]ional`”, pentru
fiecare ]ar`, o organiza]ie reprezentativ` care regrupeaz` membrii
profesiilor liberale exercitate sub orice form` juridic` existent` [i ale
c`ror scopuri sunt conforme… cu cele ale Uniunii;
Constituie o organiza]ie „mono-profesional` interna]ional`” o
organiza]ie care regrupeaz`, \n cel pu]in cinci ]`ri repartizate pe cel
pu]in dou` continente, membrii unei singure profesii la nivel mondial
[i care urm`re[te obiective conforme cu cele ale Uniunii;
Organiza]iile regionale [i interna]ionale ale profesiilor liberale
care nu \ndeplinesc condi]iile descrise mai sus pot fi membre ale
UMPL cu statut de „membru asociat”;
Pot fi admi[i \n calitate de „membru observator”, cu posibilitatea
de a participa la lucr`rile Uniunii, persoane fizice, membri ai unor
profesii liberale care \[i exercit` activitatea \n mod liber [i sunt
\nscri[i \n mod regulamentar la o grupare care este sau nu este
membr` a Uniunii;
Dac` gruparea este membr` a Uniunii admiterea membruluiobservator va necesita acordul respectivei grup`ri.
Vor putea fi admise cu titlul de membri-observatori profesiile
liberale care \[i exercit` activitatea \ntr-o ]ar` \n care nu au
posibilitatea de a fi \nscrise, \n mod regulamentar, \ntr-o grupare
membr` a Uniunii [i/sau \ntr-o ]ar` \n care Uniunea nu are \nregistrat`
vreo grupare care s` fi aderat la ea.
Calitatea de membru-observator implic` respectarea principiilor
\nscrise \n preambul [i \n articolul 1 al prezentului Statut.
ARTICOLUL 5 –
ADMINISTRA¥IA
Organele Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale sunt:
Adunarea
Consiliul Executiv
Pre[edintele
..............................................................................................................
ARTICOLUL 8 – PREßEDINTELE
Pre[edintele Uniunii prezideaz` Adunarea [i Consiliul Executiv.
El este membru de drept al oric`rei Comisii sau grupe de lucru.
El conduce, cu sprijinul Secretarului general, colaboratorii,
salaria]i sau nu. Pune \n execu]ie deliber`rile Adun`rii [i ale
Consiliului Executiv.
El conduce uniunea [i o reprezint` \n exterior [i \n fa]a instan]elor.
ARTICOLUL 10 – COMITETUL DE ONOARE
çn cadrul Uniunii, este constituit un „comitet de onoare” care
reune[te personalit`]ile care au acceptat s` ofere acesteia sprijin
moral [i care sunt agreate de Consiliul Executiv.
Acest Comitet decide \n mod suveran primirea ca [i excluderea
membrilor din Comitetul de Onoare, iar acest lucru se face luându-se
\n considerare atât ata[amentul candidatului la valorile definite \n
preambul [i \n articolul 1 din prezentul Statut cât [i modul \n care
candidatul ilustreaz` aceste valori \n activitatea sa profesional`.
Apartenen]a la Comitetul de Onoare al Uniunii \i permite acestuia
din urm` s` se prevaleze de numele personalit`]ii membru \n comitet,
iar respectivului membru \i permite s` uzeze de titlul s`u de membru
al Comitetului. Aceast` apartenen]` nu confer`, nici Uniunii [i nici
oric`rui membru al Comitetului, nici un alt drept sau nici o alt`
obliga]ie.
ARTICOLUL 12 – MIJLOACELE
Mijloacele Uniunii sunt urm`toarele:
● cotiza]iile
dona]iile [i subven]iile
orice alt` resurs` regulat` sau ocazional`.
ARTICOLUL 14 –
LEGEA DE REFERIN¥å
Prezentele Statute sunt supuse dreptului francez.
ARTICOLUL 15 – LIMBILE (DE REDACTARE)
Prezentele statute sunt elaborate \n limbile german`, englez`,
spaniol` [i francez`.
çn caz de contesta]ie, are \ntâietate versiunea \n limba francez`.
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Cuv~tul filialei UNPRL. Azi Timi[

ASPECTE PRACTICE ALE NOILOR
REGLEMENTåRI PRIVIND INSOLVEN¥A
COMERCIALå çN DEZBATEREA
PARTICIPAN¥ILOR
relatate de domnul Ana Ion, pre[edintele Comitetului
de conducere al filialei Timi[ [i membru al
Comitetului na]ional de conducere
Ziua de 29 noiembrie 2002 a fost marcat` de un
eveniment deosebit \n activitatea Comitetului de conducere
al filialei UNPRL Timi[ – care a constat \n organizarea
\nt~lnirii membrilor filialei cu judec`torii sindici [i al]i
magistra]i de la Tribunalele din cadrul Cur]ii de Apel
Timi[oara.
La aceast` \nt~lnire au mai participat ca invita]i [i
reprezentan]i ai unor institu]ii publice, b`nci, creditori etc.
Din partea Comitetului na]ional de conducere al
Uniunii Na]ionale a Practicienilor \n Reorganizare [i
Lichidare a participat dl. vicepre[edinte Arin St`nescu.
çnt~lnirea a avut menirea de a asigura un cadru propice
inform`rii reciproce [i schimbului de opinii, cu care ocazie
a avut loc analiza unor studii de caz, precum [i a unor
aspecte legate de aplicarea noilor reglement`rii \n domeniul insolven]ei comerciale.
Dezbaterile au fost structurate \n principal pe urm`toarele teme:
1. Noul cadru de reglementare a procedurilor
reorganiz`rii judiciare [i a falimentului asigurat de
O.G. nr. 38/2002, prezentat de d-na Joi]a Hu]u,
judec`tor \n cadrul Tribunalului Arad.
2. Insolven]a comercial` element definitoriu al
deschiderii procedurii de reorganizare judiciar` [i a
falimentului instituit prin Legea nr. 64/1995
republicat`, modificat` [i completat` prin O.G. nr.
38/2002, prezentat` de dl. Ion Briac pre[edintele
Tribunalului Cara[ Severin.
3. Stabilirea masei pasive \n procedura reorganiz`rii
judiciare [i a falimentului prin prisma noilor
modific`ri legislative \n prezentarea d-lui conf.
univ. Dr. Radu Bufan de la facultatea de Drept a
Universit`]ii de Vest – Transilvania.
4. Considera]ii privind modalit`]ile de valorificare a
activelor prev`zute de Legea nr. 64/1995
republicat`, prezentat` de d-na Speran]a Munteanu
(pre[edinta Consiliului superior de disciplin` a
UNPRL) [i dl. Alexandru Medelean (membru al
filialei Timi[)
5. Considera]iuni asupra implica]iilor deschiderii
procedurii falimentului asupra obliga]iilor
vechiului administrator al debitoarei, pe de o parte,
[i respectiv a lichidatorului pe de alt` parte,
prezentat` de dl. Nicolae Gher`nescu, pre[edintele
filialei UNPRL Arad.
6. çnchiderea procedurilor la societ`]ile comerciale \n
lichidare care nu dispun de bunuri [i nici de
documente contabile – Studiu de caz sus]inut de dl.

Sevastian B`lescu, dl. Corhan Ioan [i d-na Monica
S~rbu (membrii ai filialei Timi[).
Nu ne propunem s` facem o prezentare exhaustiv` a
problemelor dezb`tute ci numai punctarea c~torva aspecte
semnificative.
1. Prima tem` a scos \n eviden]` faptul c` modific`rile
aduse Legii nr. 64/1995 prin Ordonan]a Guvernului nr.
38/2002 din punct de vedere al efectului preconizat al
acestor modific`ri \n planul activit`]ii practice eviden]iaz`
o serie de aspecte cu impact preponderent pozitiv menite s`
asigure celeritatea desf`[ur`rii procedurilor. A rezultat \ns`
[i existen]a unor modific`ri cu efecte negative, \n mod
deosebit de ordin administrativ, care ar putea \ngreuna at~t
activitatea administratorilor judiciari [i a lichidatorilor c~t
[i a judec`torilor sindici.
At~t referatul prezentat c~t [i discu]iile purtate s-au axat
\n principal pe noile reglement`ri legislative privind:
a) Sfera de aplicare a procedurilor de insolven]` care
const` \n aceea c` noua reglementare prevede
expres subiec]ii de drept care sunt supu[i procedurii
incluz~nd [i cooperativele de consum, cooperativele
me[te[ug`re[ti, asocia]iile teritoriale ale acestor
cooperative [i asocia]iile familiale ca form` de
organizare a persoanelor fizice;
b) Modific`ri [i complet`ri cu privire la starea
patrimoniului debitorului;
c) Atribu]iile organelor care aplic` procedura
reorganiz`rii judiciare [i a falimentului.
Instan]ele judec`tore[ti
Au fost dezb`tute modific`rile aduse art. 6 prin
introducerea art. 61 din O.G. nr. 38/2002 referitor la
obliga]ia de comunicare ori notificare a oric`rui act de
procedur` [i la procedura de citare a p`r]ilor, respectiv
citarea \n condi]iile art. 85-94 din Codul de Procedur`
Civil`. Pe cale de excep]ie citarea se va putea face prin
publicitate \n cazuri extraordinare sau \n cazul convoc`rii
adun`rii creditorilor dac` exist` probleme extreme de
ridicat de c`tre ace[tia.
Un aspect nou se reg`se[te \n cuprinsul art. 7 alin. 2 [i
3 privind judecarea recursului, unde citarea p`r]ilor nu se
va mai putea face prin publicitate a[a cum prevedea vechea
reglementare.
Judec`torul sindic
S-a apreciat c` modific`rile privind atribu]iile
judec`torului sindic sunt benefice \n sensul simplific`rii
anumitor proceduri cum este de pild` abilitarea de a
autentifica actele juridice \ncheiate de administrator/lichidator sau atribuirea rolului de control asupra
activit`]ii
administratorului/lichidatorului
prin
posibilit`]ile de a desfiin]a eventualele m`suri nelegale
luate de c`tre acesta, chiar \n situa]ii \n care nu exist` o
contesta]ie \n acest sens. Unii participan]i la discu]ii au
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subliniat c` o parte din modific`ri vor avea efecte contrare
referindu-se la prevederea potrivit c`reia orice opera]iune
care nu se \ncadreaz` \n “condi]iile obi[nuite de exercitare
a activit`]ii curente” se impun a fi autorizate de c`tre
judec`torul sindic \ntr-o [edin]` convocat` \n acest scop.
Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Unii participan]i la discu]ii au subliniat c` noile reglement`ri stabilesc \n mod concret modalit`]ile de lucru ale
adun`rii creditorilor [i comitetului creditorilor, ceea ce ar
putea prezenta avantaje cu privire la celeritatea procedurii.
S-a considerat \ns` c` unele prevederi ca de exemplu cele
de la art.131 alin. 2 [i \n mod deosebit cele de la art.13 alin.
5 la care se precizeaz` faptul c` la [edin]ele adun`rii creditorilor este necesar s` participe un grefier desemnat de
judec`torul sindic, debitorul [i doi delega]i ai salaria]ilor
acestuia, vor \ngreuna activitatea administratorului judiciar
sau a lichidatorului [i a judec`torului sindic, deoarece sunt
cunoscute condi]iile \n care \[i desf`[oar` activitatea grefierii, av~nd \n vedere num`rul mare de dosare de instan]`.

cyanmagentayellowblack

Adunarea general` a asocia]ilor/ac]ionarilor.
Comitetul asocia]iilor/ac]ionarilor
At~t \n con]inutul referatului c~t [i \n dezbateri s-a
subliniat faptul c` o modificare esen]ial` a Legii nr.
64/1995 const` \n introducerea \n cuprinsul articolelor 161164 a prevederilor legate de obligativitatea convoc`rii
adun`rii generale a asocia]ilor/ac]ionarilor ori de c~te ori se
consider` necesar \n vederea consult`rii acestui organism
\n leg`tur` cu m`surile ce vor fi dispuse asupra debitorului.
Unii participan]i au apreciat c` noua reglementare
prevede \n mod clar cine reprezint` \n cadrul procedurii
interesele debitorului persoan` juridic`, stabilind [i
modalit`]ile colective de reprezentare.
Cea mai mare parte a participan]ilor la dezbateri au
considerat \ns` c` formularea actual` a acestor texte de
lege vor crea premizele tergivers`rii aplic`rii cu celeritate
a procedurilor deoarece se d` posibilitatea oric`rui ac]ionar
de a face opozi]ie la m`surile ce se vor lua prin invocarea
lipsei notific`rii.
çn sensul celor men]ionate mai sus participan]ii s-au
referit la prevederile art. 161 care oblig` ca
asocia]ii/ac]ionarii s` fie notifica]i cu privire la: hot`r~rea
de deschidere a procedurii; propunerea de \ndeplinire a
unor acte, opera]iuni [i pl`]i care dep`[esc condi]iile
obi[nuite a activit`]ii curente; solicitarea de intrare \n
faliment, precum [i hot`r~rea judec`torului sindic de
intrare \n faliment a debitorului; propunerea de v~nzare \n
bloc sau de v~nzare a imobilelor; prezentarea raportului
final [i a bilan]ului general, \ntocmite de lichidator [i
hot`r~rea de \nchidere a procedurii.
Vorbitorii au mai subliniat c` dispozi]iile de notificare
obligatorie a ac]ionarilor \n cazul societ`]ilor deschise prin
subscrip]ie public` este de-a dreptul inaplicabil` deoarece
de regul` exist` un num`r foarte mare de ac]ionari.
2. A doua tem` a fost tratat` \n mod detaliat de Dl. Av.
Arin St`nescu vicepre[edintele UNPRL care \n principal a
precizat urm`toarele:
O.G. nr. 38/2002 introduce termenul de insolven]` [i
elimin` sintagma datorii comerciale
Noul text define[te insolven]a ca fiind acea stare a
patrimoniului debitorului caracterizat` prin incapacitatea

v`dit` de plat` a datoriilor exigibile cu sumele de bani
disponibile
Insolven]a este independent` de raportul pasiv-activ
patrimonial \n sensul c` existen]a ei nu presupune \n mod
necesar ca activul s` fie inferior pasivului patrimonial. Ea
intervine [i atunci c~nd activul este superior pasivului \ns`
agentul economic nu dispune de lichidit`]ile necesare
pentru plata la scaden]` a datoriilor sale, iar consecin]a
insolven]ei este \ncetarea pl`]ilor.
çncetarea pl`]ilor nu este \ntotdeauna sinonim` cu
insolven]a deoarece debitorul poate refuza s` fac` anumite
pl`]i din motive pe care el le consider` \ntemeiate.
çn afar` de reglement`rile sus men]ionate au mai fost
discutate [i urm`toarele aspecte:
- Cu toate c` prin modificarea art.1 din Legea nr.
64/1995 se define[te starea de insolven]`, nu se clarific`
\ns` diferen]ele ap`rute \n doctrin` [i \n practic`,
referitoare, \n primul r~nd la ceea ce se \n]elege prin “sume
de bani disponibile”. Unii autori sunt de p`rere c` „sumele
de bani disponibile” sunt numai cele existente \n casierie
sau \n conturile bancare. \n aceast` categorie nu ar intra
efectele de comer], valorile mobiliare \ncasabile la vedere,
aporturile de capital nev`rsate \nc`, de[i unii autori [i chiar
instan]e au apreciat c` [i aceste sume de bani pot constitui
disponibilit`]i ale averii debitorului.
- S-a considerat c` termenul introdus \n defini]ia
insolven]ei de incapacitate “v`dit`” de plat` a datoriilor, va
da na[tere la o serie de interpret`ri divergente, dat` fiind
echivocitatea acestui termen.
Exist` o oarecare contradic]ie a prevederilor textului de
lege \n ceea ce prive[te stabilirea st`rii de insolven]` \n
sensul c` se prevede c` insolven]a constituie “incapacitatea
v`dit` de plat` a datoriilor” respectiv o stare obiectiv` a
patrimoniului, caracterizat` prin lipsa sumelor de bani
disponibile, \n timp ce la art. 29 alin. 2 se prevede
posibilitatea refuzului de plat` f`cut “cu bun` credin]`” \n
baza unor excep]ii pe care debitorul le consider`
\ntemeiate.
çn concluzie, contradic]ia const` \n aceea c` atitudinea
subiectiv` a debitorului nu are nici o leg`tur` cu starea
obiectiv` a patrimoniului acestuia [i deci refuzul de plat` al
datoriilor de c`tre debitor poate fi f`cut cu bun` sau rea
credin]`, \ntruc~t ceea ce prezint` importan]` pentru
stabilirea st`rii de insolven]` este dezechilibrul
patrimoniului comerciantului.
3. Cea de a treia tem` a adus \n discu]ie unele
probleme cu privire la procedura de alc`tuire a masei
credale [i anume:
S-a apreciat c` noua reglementare \n acest domeniu este
menit` s` accelereze procedura de declarare a crean]elor
contribuind la clarificarea \n mai mare m`sur` a problemei
tabelului “definitiv” sau “final” al crean]elor.
çn leg`tur` cu prevederile art. 90 al. 2 din Legea nr.
64/1995 care a r`mas nemodificat s-a apreciat c` de[i
crean]ele bugetare nu sunt supuse verific`rii ele pot fi
contestate [i \n consecin]` pot fi verificate \n baza acestor
contesta]ii.
Ca un element de noutate \l constituie faptul c`
notificarea va fi de fiecare dat` [i publicat` \ntr-un ziar de
larg` circula]ie. S-a subliniat c` \n practic` aceast`
notificare prin publicitate va avea ca efect inadmisibilitatea
unei eventuale cereri de repunere \n termen a creditorilor
care nu au fost notifica]i direct.
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4. Cea de a patra tem` a trezit un interes deosebit
participan]ilor, situa]ie reflectat` \n num`rul celor care au
pus \ntreb`ri sau [i-au exprimat puncte de vedere cu privire
la modalit`]ile de valorificare a activelor debitoarei.
Dintre problemele cuprinse \n referat sau \n
interven]iile participan]ilor men]ion`m:
- Critica adus` prevederilor art. 100 din Legea nr.
64/1995 care se men]ine [i \n O.G. nr. 38/2002, deoarece
condi]ioneaz` \nceperea v~nz`rii bunurilor numai dup`
afi[area tabloului definitiv consolidat. Este cunoscut din
practic` c` procedura de notificare a creditorilor [i de
examinare a crean]elor, \ntocmirea tabelului definitiv
consolidat necesit` trecerea unui timp destul de mare [i \n
consecin]` \n aceast` perioad` lichidatorul nu poate
\ntreprinde ac]iuni de v~nzare a activelor, consider~du-se
c` ar fi fost corect ca legea s` prevad` condi]ionarea
\nceperii lichid`rii activului de distribuirea sumelor
ob]inute din lichidarea bunurilor. V~nzarea bunurilor,
conform practicii interna]ionale, trebuie s` se fac` \n mod
rapid, chiar imediat dup` deschiderea procedurii falimentului, respectiv imediat dup` finalizarea inventarierii (cu
excep]ia valorific`rii bunurilor prev`zute la art. 81).
Aspectele critice referitoare la prevederile art. 101 [i
102, chiar cu modific`rile aduse prin O.G. nr. 38/2002,
deoarece s-a apreciat c` \ngreuneaz` accelerarea lichid`rii
bunurilor.
Art. 101 vizeaz` v~nzarea “\n bloc” a activelor
debitoarei [i o condi]ioneaz` de aprobarea prin vot a
raportului lichidatorului de c`tre to]i creditorii care de]in
garan]ii asupra acestor bunuri [i de majoritatea creditorilor
chirografari prezen]i, (conform valorii crean]elor de]inute),
ceea ce va constitui o procedur` extrem de greoaie.
Este cunoscut c` \n practic` lichidatorul \ncearc` \n
primul r~nd s` valorifice activele ca un ansamblu \n stare
de func]ionare [i numai \n situa]ia \n care nu se reu[e[te se
trece la v~nzarea individual (pe buc`]i). \n aceste condi]ii
ar fi fost de dorit a se stabilii o procedur` eficient` care s`
constea \n v~nzarea “\n bloc” la cererea lichidatorului [i
aprobarea creditorilor.
çn leg`tur` cu prevederile art. 102, s-a apreciat c`
acestea vin \n contradic]ie cu prevederile art. 100 alin. 2
care stabile[te principiul v~nz`rii bunurilor prin negociere
direct`, f`r` \ns` s` se fac` distinc]ie \ntre bunurile mobile
[i imobile. \n consecin]`, s-a apreciat c` se impune
armonizarea acestor texte.
Aprecierea unor participan]i potrivit c`rora ar fi indicat
ca lichidatorul s` nu se ocupe de v~nzarea bunurilor ci
aceasta opera]iune s` se fac` de c`tre firme specializate,
gen societ`]i imobiliare.

Existen]a unor modalit`]i diferite de v~nzare a
bunurilor, acceptate de judec`torii sindici, justific`
propunerea realiz`rii unui regulament prin care s` se
stabileasc` procedura cea mai eficient` [i transparent` de
valorificare a bunurilor debitoarei.
Existen]a unor deosebiri de p`reri cu privire la acordul
pe care trebuie s`-l dea conducerea creditorilor [i comitetul
creditorilor \n leg`tur` cu v~nzarea bunurilor.
De multe ori creditorii [i chiar judec`torii sindici au
tendin]a de a decide v~nzarea bunurilor numai c~nd
ofertele se apropie de valoarea din raportul de evaluare,
f`r` a lua \n considerare c`, \n fapt, valoarea unui bun se
stabile[te de pia]` \n func]ie de cerere [i ofert` c~t [i de al]i
factori conjuncturali.
5. Cea de cincea tem`, primit` cu deosebit interes s-a
referit la implica]iile deschiderii procedurii falimentului
asupra reprezentan]ilor debitoarei pe de o parte [i respectiv
a lichidatorului pe de alt` parte.
Interesul este determinat de faptul c` nici prin modific`rile aduse de O.G. nr. 38/2002 Legii nr. 64/1995 nu sa dat r`spuns unor probleme cu care se confrunt` \n practic` lichidatorii \n ceea ce prive[te consecin]ele pronun]`rii
de c`tre judec`torul sindic a \ncheierii de [edin]` cu privire
la deschiderea falimentului asupra obliga]iilor [i st`rii
juridice a debitoarei \ncep~nd cu acel moment.
çn acest sens s-au pus urm`toarele \ntreb`ri.
Mai exist` debitorul ca [i societate comercial`, respectiv persoana juridic` dup` introducerea falimentului?
Dup` acest moment se mai comport` el ca un comerciant? Mai are debitorul falit toate obliga]iile societ`]ii
comerciale stabilite de lege, inclusiv cele de ]inere a
registrelor, a contabilit`]ii, de \ntocmire a bilan]ului [i de
\ntocmire [i predare a raport`rilor fiscale curente?
La v~nz`rile de bunuri efectuate de lichidator acesta va
\ntocmi facturi fiscale \n numele debitoarei? Sunt aceste
v~nz`ri purt`toare de TVA?
Rezultatele acestor verific`ri (profit sau pierdere) vor
produce consecin]e fiscale privind impozitarea debitoarei ?
Va reprezenta lichidatorul \n continuare debitoarea, sau
se va subroga acesteia \n diferitele acte juridice \ncheiate
sau \n ac]iunile \n justi]ie?
R`spunde lichidatorul pentru activit`]ile trecute ale
debitoarei [i consecin]ele prezente ale acestor activit`]i ?
R`spunsuri la aceste \ntreb`ri a \ncercat s` dea referatul
prezentat, pe care-l reproducem integral \n acest num`r al
revistei.
*
* *
Participan]i la \nt~lnire au apreciat at~t temele abordate
c~t [i calitatea referatelor prezentate, precum [i condi]iile
optime de desf`[urare a \nt~lnirii asigurate de organizatori.
Totodat`, s-a considerat benefic` existen]a unei leg`turi
permanente \ntre lichidatori [i judec`torii sindici [i util`
organizarea unor \nt~lniri periodice pentru dezbaterea
aspectelor practice ale insolven]ei comerciale.
çn concluzie, chiar dac` noile reglement`ri nu r`spund
la toate problemele cu care se confrunt` judec`torii sindici,
administratorii judiciari [i lichidatorii, totu[i au fost
clarificate multe din aspectele interpretabile din vechea
legisla]ie.
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De asemenea, s-a men]ionat [i schimbarea procedurii
de publicitate a tabelului preliminar.
Astfel, \n baza noii reglement`ri tabelul preliminar va fi
afi[at la u[a instan]ei [i vor fi notifica]i to]i creditorii ale
c`ror crean]e au fost \nscrise \n tabloul preliminar \n alt`
form` dec~t cea solicitat` de c`tre ace[tia – o sum` mai
mic`, sau o alt` ordine de preferin]`.
Totodat`, au fost eviden]iate prevederile art. 5816 unde
se precizeaz` c` nerespectarea termenului de depunere a
cererii de crean]e duce la dec`derea din drepturile specifice
ale creditorilor dintre care cel mai important este dreptul de
a participa la distribuiri de sume sau de a-[i realiza
crean]ele ulterior \nchiderii procedurii.
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DESCHIDERII PROCEDURII FALIMENTULUI
ASUPRA OBLIGA¥IILOR REPREZENTAN¥ILOR
DEBITOAREI, PE DE O PARTE, ßI RESPECTIV
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cyanmagentayellowblack

Propunere de dezbatere prezentata la Simpozionul organizat
\n data de 29.11.2002 de c`tre Filiala UNPRL Timi[
Ar fi mult prea ambi]ios pentru oricare
dintre noi sa \ncerc`m sa clarificam cu ocazia
acestei \nt~lniri toate aspectele neclare sau cel
pu]in discutabile care apar in activitatea
noastr` profesionala de administratori judiciari sau lichidatori, \n contextul aplic`rii de
relativ pu]ina vreme a legii falimentului, care
de la apari]ia ei din 1995, c~nd a \nlocuit vechile prevederi ale Codului Comercial, a suferit o seama de modific`ri at~t prin schimb`rile minore din OG nr. 38/1996, OUG nr.
58/1997, c~t [i prin marile schimb`ri din
Legea nr. 99/1999 si OG nr. 38/2002), schimb`ri care fac ca si doctrina sa se schimbe periodic, iar practica judiciara in materie sa fie
redusa la t`cere dup` fiecare modificare si sa
devin` aplicabila doar limitat cauzelor de
insolven]` care vor ap`rea in continuare.
Aceasta controversata OG 38/2002, pe
care cu to]ii o \nvinuim ca nu a ]inut cont de
p`rerile celor ce \[i desf`[oar` activitatea
nemijlocit „pe c~mpul de lupt`“ (judec`torisindici, practicieni \n reorganizare si lichidare)
si prin aceasta neglijenta nu ar fi rezolvat nici
pe departe lacunele vechii reglementari, are
cel pu]in meritul ca ne-a scos din rutina care a
\nceput sa se instaleze \n ultimii ani prin
aplicarea L64/95 republicate in 1999 [i
nemodificate timp de trei ani. Trebuie sa
recunoa[tem c` ultima Ordonan]a de Guvern
aduce [i unele modific`ri importante, at~t in
spiritul cat si in aplicarea si procedurile legii
falimentului. Unele dintre acestea sunt pozitive, altele nu se vor putea aplica niciodat`
coerent si unitar, iar unele sunt cu adev`rat
derutante pentru practicieni. Este cert \ns` ca
legea modificat` prin OG 38/2002, chiar [i
daca nu r`spunde tuturor \ntreb`rilor legitime
pe care ni le-am pus cu to]ii in ultimii ani,
precizeaz` mai multe aspecte care in reglementarea veche erau neclare, ambigui sau
interpretabile si contribuie astfel la mai buna
\n]elegere a spiritului legii, care trebuie sa
recunoa[tem, nu a fost niciodat` foarte precis,
si in acest sens, trebuie sa salutam acest lucru.
çn aceasta ordine de idei, nu putem sa nu
men]ionam, printre altele: clarificarea sintagmei de „insolven]a“, extinderea prevederilor
legii la mai multe categorii de comercian]i
(cooperativele me[te[ug`re[ti, de consum si
de credit), suplimentarea atribu]iunilor administratorului judiciar cu obliga]ia complet`rii
actelor prev`zute la art.26(1), sau cu cea a
\ntocmirii planului de reorganizare, introducerea unui cuantum minim al crean]elor
creditorilor ce pot cere deschiderea procedurii,
obligarea debitorului de a cere deschiderea
procedurii c~nd cunoa[te sau chiar anticipeaz`
starea de insolven]a, obligativitatea men]ion`rii (chiar in trei limbi!) a fazei procedurii pe
toate actele \ncheiate in numele debitoarei,
unele excep]ii de la aplicarea art.35 cu privire

la suspendarea tuturor ac]iunilor de realizarea
crean]elor \mpotriva debitoarei sau a bunurilor
sale, stabilirea duratei limita de 3 ani pentru
planul de reorganizare, modific`ri importante
in con]inutul, modul de elaborare si de votare
a planului, introducerea in procedura a adun`rii generale a asocia]ilor/ac]ionarilor debitoarei si foarte multe preciz`ri privind termenele limita de realizare a principalelor acte
procedurale, in special a celor privind stabilirea obliga]iilor debitoarei.
Sigur ca pentru unele prevederi si mai ales
abrog`ri operate de OG nr. 38/2002 nu g`sim
explica]ia logica si as cita doar doua din
acestea: abrogarea art. 84, prin care se permitea lichidatorului sa v~nd` bunurile perisabile
sau supuse deterior`rii iminente, \nainte de
\ncheierea [i aprobarea tabelului final, [i
abrogarea art.118 prin care se permitea
\nchiderea procedurii falimentului atunci c~nd
judec`torul-sindic constata ca valoarea
bunurilor debitoarei nu mai acoper` nici
cheltuielile procedurii si nici un creditor nu se
ofer` sa avanseze sumele necesare. Pentru a
putea proceda in continuare la masurile ce se
impun in interesul creditorilor in asemenea
situa]ii, va trebui sa apelam la interpretarea la
limita a altor articole de lege, cum ar fi de
exemplu invocarea art. 81 alin (2) lit a in locul
mult mai clarului art.84 care a fost abrogat.
O parte din modific`rile aduse de noua
reglementare au fost sau vor fi discutate ast`zi
aici, o mare parte nu vor apuca sa fie nici
m`car amintite, datorita lipsei de timp.
Noi vom \ncerca sa abordam acum un
subiect punctual, pe care il consideram important pentru activitatea noastr` profesionala,
precum si pentru bunul mers al procedurilor
legii falimentului si anume sa analizam consecin]ele pronun]`rii de c`tre judec`torulsindic a \ncheierii de deschidere a falimentului, cu referire speciala asupra obliga]iilor si st`rii juridice a „debitoarei“ \ncep~nd cu acest moment.
çn primul si in primul r~nd, \ntreaga doctrina,(2,3) este la unison afirm~nd ca in momentul declan[`rii falimentului debitorul este
„desesizat“ de bunurile sale, respectiv este,
citam: „deprivat de unele din atributele
dreptului de proprietate, cum ar fi dreptul de
administrare si dreptul de a dispune de
bunuri“. In aceasta situa]ie, lichidatorul, numit
prin \ncheierea de deschidere a falimentului,
va inventaria in cel mai scurt timp averea
debitorului, va prelua aceasta avere si va
deveni depozitarul judiciar al bunurilor
(art. 82 alin(2)).
çn al doilea r~nd, in momentul declar`rii
falimentului, debitorul societate comerciala
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va fi „dizolvat“ ca si consecin]a a prevederilor art. 222 alin (1) lit.f. din L31/90
republicata si, \ncep~nd de la 2 august 2002 si
a prevederilor art. 77 alin (2) din Legea
falimentului, OG 38/2002 complet~nd lacuna
legii precedente in ceea ce prive[te stabilirea
momentului dizolv`rii.
çn al treilea r~nd, \ncep~nd cu data deschiderii procedurii falimentului, toate ac]iunile in justi]ie, apar]in~nd debitorului sau
\ndreptate asupra debitorului, vor fi executate de lichidatorul judiciar sau \mpotriva
acestuia, a[a cum se sus]ine in doctrina (4, 5) si
cum prevede explicit la art. 87 alin (5) si
Codul de Procedura Civila.
Nu in ultimul r~nd, efectul „ridic`rii
dreptului“ se refera la toate actele juridice ale
debitorului, cum ar fi contracte \ncheiate
direct cu diver[i ter]i (6). Contractele \ncheiate
de debitor dup` deschiderea procedurii sunt
inopozabile. Contractele \ncheiate de debitor
\nainte de deschiderea procedurii pot fi
men]inute sau denun]ate de c`tre lichidator
(art.51), iar din spiritul acestui articol rezulta
ca, in condi]iile aprob`rii creditorilor si a
judec`torului-sindic, lichidatorul ar putea
chiar sa \ncheie in continuare unele contracte
in interesul maximiz`rii averii debitoarei (de
exemplu: \nchirieri de spatii sau imobile pana
la v~nzarea acestora).
çn scopul verific`rii acestor contracte,
debitorul care a avut drept de administrare, sau
administratorul judiciar, in cazul in care acesta
conducea „in tot“ activitatea debitorului, va
preda lichidatorului si lista actelor si opera]iunilor efectuate dup` deschiderea procedurii (art.40 alin (2) si art. 77 alin (2) lit c.)
Debitorul care a mai avut dreptul de a-si
administra averea, sau administratorul judiciar, \n cazul \n care el conducea in tot activitatea debitorului, va mai preda lichidatorului pe l~ng` bunuri si lista actelor si o
noua lista cuprinz~nd numele si adresele
creditorilor si toate crean]ele acestora la data
intr`rii in faliment (art. 77 alin (2) lit d.), lista
care va sta la baza complet`rii tabelul datoriilor debitoarei din prima faza a procedurii si
transform`rii acestui tabel in „tabelul final
consolidat“.
çn continuare, debitorul va asista pasiv la
opera]iunile lichidatorului, privind: administrarea si v~nzarea bunurilor sale, recuperarea
crean]elor sale, men]inerea sau denun]area
contractelor pe care le-a \ncheiat. Sigur ca
pasivitatea sa nu este absoluta, el fiind
\ndrept`]it \n anumite momente ale procedurii
s` devin` activ, respectiv: sa conteste declara]ii de crean]e ale unor creditori, sa conteste
preturi si proceduri de v~nzare a unor imobile

sau a unor fabrici, sa conteste \nchiderea procedurii. Toate aceste „libert`]i“ se refera insa
doar la a se adresa instan]ei, respectiv
judec`torului-sindic.
Prin cine e reprezentat de fapt debitorul,
dup` declan[area falimentului? In situa]ia,
foarte rara in prezent, a comerciantului
persoana fizica r`spunsul este u[or de dat:
debitorul se confunda cu persoana fizica. Dar
in situa]ia societ`]ii comerciale? Este ea in
continuare reprezentata de fo[tii administratori sau cenzori? Sau administratorii,
directorii si cenzorii debitorului si-au pierdut
calitatea de mandatari odat` cu deschiderea
procedurii falimentului? Indiferent ca r`m~n
sau nu reprezentan]i ai debitoarei, ei pot fi tra[i
la r`spundere ca persoane fizice pentru acte
frauduloase (vezi art.124) sau chiar pentru
opera]iunile legate de bancruta frauduloas`
(vezi L.31/90 art.276)

fr`m~nta in momentul de fata si pe care dorim
sa le supunem dezbaterii Dvs, in speran]a ca
vom descoperi \mpreuna spiritul uneori prea
ascuns al legii falimentului, si anume:
Mai exista debitorul ca si societate
comerciala, respectiv persoana juridica
dup` pronun]area falimentului?
Dup` acest moment se mai comporta el
ca un comerciant? Mai are debitorul falit
toate obliga]iile societ`]ii comerciale
stabilite de lege, inclusiv cele de tinere a
registrelor, a contabilit`]ii, de \ntocmire a
bilan]ului si de \ntocmire si predare a
raport`rilor fiscale curente?
La v~nz`rile de bunuri efectuate de
lichidator acesta va \ntocmi facturi fiscale
in numele debitoarei? Sunt aceste v~nz`ri
purt`toare de TVA?

Pân` la apari]ia OG 38/2002, doar
doctrina clarifica cat de cat aceasta situa]ie. In
unele lucr`ri7 se considera ca „ac]ionarii/
asocia]ii pot delega o persoana care sa
reprezinte in timpul lichid`rii societatea
comerciala in faliment, si care se substituie
adun`rii asocia]ilor/ac]ionarilor“.

Rezultatele acestor valorific`ri (profit
sau pierdere) vor produce consecin]e fiscale
privind impozitarea debitoarei?

Pe de alta parte, procedura legii falimentului consacra o \ntreaga sec]iune situa]iei
unor acte juridice ale debitorului, pe care
acesta le-a \ncheiat in perioada dinainte de
deschiderea procedurii (a[a zisa „perioada
suspecta“), acte juridice pe care administratorul judiciar sau lichidatorul le pot ataca in
instan]a, cer~nd anularea lor. Va trebui „debitorul“ sa mai aib` calitate judiciara pasiva in
aceste ac]iuni in anulare? Sunt aceste ac]iuni
„ac]iuni pauliene“ propriu zise cu trei p`r]i
procesuale? Sau ac]iunea de anulare va avea
loc doar intre lichidator sau comitetul creditorilor, pe de o parte si ter]ul dob~nditor, pe de
alta parte, intr-o ac]iune subrogatorie? Chiar si
in unele lucr`ri de doctrina (8) se semnaleaz`
ca aceste ac]iuni in anulare au caracter de
„ac]iune pauliana propriu zisa“ doar in situa]ia
introducerii ac]iunii de c`tre comitetul
creditorilor, deci putem trage concluzia ca
dup` deschiderea falimentului, debitoarea este
reprezentata doar de lichidator, iar ac]iunile de
acest tip sunt ac]iuni in anulare av~nd doar
doua p`r]i procesuale!

R`spunde lichidatorul judiciar pentru
activit`]ile trecute ale debitoarei si
consecin]ele prezente ale acestor activit`]i?

Dup` apari]ia OG 38/2002, situa]ia reprezent`rii debitorului se clarifica \ntruc~tva,
introduc~ndu-se in procedura adunarea
generala a asocia]ilor/ac]ionarilor si comitetul
asocia]ilor/ac]ionarilor (art. 161 pana la 164),
care vor fi notifica]i asupra principalelor hot`r~ri ale procedurii, care vor trebui sa-si aleag` un comitet si sa-si desemneze un delegat.
Oare nu acest comitet sau delegat va reprezenta in continuare „debitoarea“ si va trebui sa
se conformeze tuturor cerin]elor legii, cum ar
fi punerea la dispozi]ie a actelor conf. art.26,
punerea la dispozi]ia judec`torului-sindic, a
administratorului judiciar sau lichidatorului a
tuturor informa]iilor necesare procedurii
privind averea debitoarei si a transferurilor
patrimoniale (art.39)? Respectiv sa fie
notificat si sa aib` si posibilitatea de a contesta
declara]iile de crean]a precum si anumite acte
ale procedurii? Nu ac]ionarii sau asocia]ii
societ`]ii debitoare sunt beneficiarii ultimelor
sume ramase de distribuit de la art.108 pct. 11
si nu „debitoarea“ cum se formula anterior?
Toate aceste considera]iuni si enumer`ri
de prevederi legale de mai sus au avut drept
scop preg`tirea seriei de \ntreb`ri care ne

Va reprezenta lichidatorul in continuare debitoarea, sau se va subroga
acesteia in diferitele acte juridice \ncheiate
sau in ac]iunile in justi]ie?

Este clar ca, a[a cum am ar`tat mai sus,
prin aplicarea noilor prevederi ale
OG38/2002, odat` cu deschiderea falimentului, judec`torul-sindic va trebui sa
dispun` dizolvarea societ`]ii comerciale
(Art.77 alin(2)).
In cazul lichid`rii „gra]ioase“ sau
„voluntare“, nici Legea 31/90 si nici vechiul
Cod Comercial nu dau defini]ii ale no]iunilor
de „dizolvare“ si „lichidare“. Literatura de
specialitate este \mp`r]it`: in unele surse (9)
\nt~lnim afirma]ia ca, citam: „prin dizolvarea
unei societ`]i comerciale se \n]elege
desfiin]area ei ca persoana juridica, \ncetarea
existentei acesteia“, in altele (10) se descriu
cele doua faze ale \ncet`rii existentei societ`]ii
comerciale: „faza dizolv`rii, care cuprinde
anumite opera]ii care declan[eaz` si preg`tesc
\ncetarea existentei societ`]ii, faza in care
personalitatea juridica nu este afectata, insa
dizolvarea pune cap`t activit`]ii normale a
societ`]ii si faza lichid`rii, care cuprinde
acele opera]ii de lichidare a patrimoniului
societ`]ii, plata creditorilor si \mp`r]irea
soldului intre asocia]i, faza in care societatea
continua sa-si p`streze personalitatea juridica,
dar ea este subordonata cerin]elor lichid`rii“.
Potrivit aceleia[i opinii, doar la \ncheierea
lichid`rii, respectiv dup` terminarea repartiz`rii activului net intre asocia]i, lichidatorii
vor trebui sa \ntocmeasc` bilan]ul final si sa
ceara radierea societ`]ii din registrul comer]ului, pe baza art. 254 alin (2) din Legea 31/90.
çn ceea ce prive[te radierea, si art.1 si
respectiv art. 21 din Legea registrului comer]ului nr. 26/90 prev`d obliga]ia comerciantului
ca la \ncetarea comer]ului sa ceara radierea
\nmatricul`rii din registrul comer]ului.
çn acela[i art 254 din Legea 31/90 la alin
(3) se prevede ca „radierea se poate face si din
oficiu“ iar la alin (4) se men]ioneaz` ca „lichidarea nu libereaz` pe asocia]i si nu \mpiedic` deschiderea procedurii de faliment a
societ`]ii“
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Consideram ca, \n prevederile Legii
31/90, scopul \nt~rzierii radierii societ`]ii pana
la depunerea bilan]ului final si distribu]ia
activului este crearea posibilit`]ii ca eventualii
creditori \nt~rzia]i sau omi[i de la plata sa
poat` sa se \ndrepte pana in ultima clipa \mpotriva societ`]ii dizolvate pentru a-si recupera crean]ele, lichidarea gra]ioasa presupun~nd „a priori“ ca toate obliga]iile societ`]ii
aflate in lichidare fata de creditori si ter]i se
pl`tesc in continuare integral si la momentul
exigibilit`]ii lor. Este si motivul neefectu`rii
radierii \nainte de vizarea bilan]ului lichid`rii
de c`tre creditorii bugetari, care trebuie sa
confirme ca societatea dizolvata si lichidata nu
mai are datorii fata de stat.
çn cazul lichid`rii judiciare prin falimentul
debitoarei se mai justifica oare aceasta
\nt~rziere a radierii? \ntrebarea presupune
unele comentarii:
Art.117 alin (2) prevede radierea societ`]ii
odat` cu \nchiderea procedurii, l`s~nd totu[i la
latitudinea judec`torului-sindic acest lucru,
prin folosirea sintagmei „dup` caz“. Citam: „
O procedura de faliment va fi \nchis` atunci
c~nd judec`torul-sindic a aprobat raportul
final, c~nd toate fondurile sau bunurile din
averea debitorului au fost distribuite si c~nd
fondurile nereclamate au fost depuse in banca.
In urma unei cereri a lichidatorului, judec`torul-sindic va pronun]a o sentin]a, \nchiz~nd procedura [i, dup` caz, dispun~nd
radierea societ`]ii comerciale“
çn practica, ca de obicei, ne putem imagina cel pu]in doua alternative, care ambele sa
respecte prevederile legale:
Alternativa 1. Judec`torul-sindic dispune
deschiderea falimentului si dizolvarea societ`]ii (conform art. 222 alin (1) lit.f. din L31/90
si respectiv art. 77 alin (2) din Legea 64/95
modificata prin OG38/2002) f`r` a dispune
si radierea acesteia din registrul comer]ului.
Consecin]ele acestei situa]ii, asem`n`toare situa]iei prev`zute \n L.31/90 pentru lichidarea voluntara si \nt~lnit` si \n majoritatea
lichid`rilor judiciare instrumentate pana in
prezent, ar fi:
• Societatea debitoare intra in prima faza a
\ncet`rii existentei sale, f`r` insa a-si
pierde personalitatea juridica. Prin grija
ac]ionarilor/asocia]ilor, a comitetului
acestora sau a fostului administrator
numit de societari (si in nici un caz a
lichidatorului, dup` p`rerea noastr`!),
societatea \[i continua tinerea evidentelor contabile si raport`rile fiscale. Anumite obliga]ii curente ale societ`]ii (obliga]ii fata de mediu, paza, conservarea,
impozite pe cl`diri, taxe locale, calcul si
deduceri de TVA, tinerea arhivelor, eliberarea de adeverin]e privind vechimea
salaria]ilor, etc) se men]in pe tot parcursul lichid`rii, ca si cum ar fi o societate
\n func]iune. Av~nd in vedere ca societatea nu mai dispune de averea sa, cheltuielile cu aceste obliga]ii curente vor intra in cheltuielile procedurii, care vor fi
incluse in bugete de c`tre lichidator si
supuse aprob`rii creditorilor si judec`torului-sindic.
• Interesele debitoarei \n opera]iunile falimentului sunt in continuare aparate si reprezentate de c`tre organele ei alese de
conducere, ea va fi notificata de cate ori
procedura o cere ca o persoana juridica
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independenta, si va avea dreptul de a
face contesta]ii acolo unde legea permite
acest lucru. In aceste situa]ii, societatea
va fi reprezentata de c`tre fo[tii ei
administratori sau de c`tre reprezentan]ii
numi]i de c`tre adunarea generala a
ac]ionarilor/asocia]ilor.
• Pe l~ng` creditorii cuprin[i \n tabelul
final al crean]elor, respectiv in tabelul
consolidat \ntocmit o data cu declan[area
falimentului, vor apare creditori curen]i
(institu]ii ale statului, salaria]i, furnizori)
care vor fi pl`ti]i curent (luna de luna)
din averea debitoarei. Aprobarea acestor
pla]i se va face la fiecare trei luni, practic
retroactiv, ei fiind cuprin[i in planul de
distribu]ie prezentat de lichidator in
raportul sau trimestrial.
• Creditorii titulari ai crean]elor dinainte
de deschiderea procedurii, cuprin[i in
tabelul consolidat, vor fi pl`ti]i din trei in
trei luni, odat` cu aprobarea planului de
distribu]ie par]ial`.
• Lichidatorul devine depozitarul judiciar
al patrimoniului debitoarei, dar toate
opera]iunile pe care le face cu acest patrimoniu vor continua sa se \nregistreze
\n contabilitatea debitoarei. V~nzarea
bunurilor se face de c`tre lichidator, care
\ntocme[te proces verbal de adjudecare
sau contract, care stau insa la baza \ntocmirii facturilor fiscale de c`tre societatea
debitoare. Aceste v~nz`ri de bunuri au
efect fiscal (TVA, accize, etc) si efecte
asupra contului de profit si pierdere, deci
este posibil sa se produc` profit. Profitul
se va impozita in timpul procedurii.
Aceste obliga]ii fiscale care se nasc in
timpul procedurii vor face ca unii creditori bugetari sa poat` sa-si actualizeze
permanent declara]iile de crean]a, tabelul final al datoriilor debitoarei schimb~ndu-si structura de la o luna la alta.
• Toate contractele societ`]ii debitoare,
care nu au fost denun]ate, vor fi
continuate si semnate in numele societ`]ii de c`tre lichidator, in calitate de
mandatar judiciar al acesteia.
• Contractele de munca cu personalul de
paza, conservare si celelalte persoane
care il ajuta pe lichidator in activitatea sa
se \ntocmesc in numele societ`]ii falite,
care va pl`ti in continuare obliga]iile (viramentele) care rezulta din aceste contracte.
• Lichidatorul sta in judecata in numele
debitoarei in toate litigiile active si pasive, tot in calitate de mandatar al societ`]ii.
• çn cazul ac]iunilor \n anulare a transferurilor patrimoniale frauduloase, lichidatorul se transforma in reprezentantul
creditorilor, d~nd in judecat` printr-o
ac]iune tipic pauliana at~t debitoarea (reprezentata de fosta ei conducere, sau de
persoanele mandatate de adunarea
asocia]ilor/ac]ionarilor) cat si ter]ul
dob~nditor.
• çn paralel cu contabilitatea ]inuta conform legii de c`tre societatea debitoare,
lichidatorul va tine contabilitatea simpla
de \ncas`ri si pl`ti ceruta de legea falimentului, f`c~nd raport`rile periodice
trimestriale c`tre judec`torul-sindic conf
art.107.
• Fo[tii mandatari ai debitoarei (administratori, cenzori, directori) r`spund in
continuare ca persoane fizice pentru
faptele lor trecute, at~t in cazul inciden]ei art.124 cat si in cazul inciden]ei bancrutei frauduloase.
• Conform art.254 din Legea 31/90, nici
asocia]ii nu sunt libera]i prin lichidarea si
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radierea societ`]ii, mai ales in cazul
falimentului. Ei vor fi libera]i doar odat`
cu \nchiderea procedurii.
• Dup` terminarea tuturor v~nz`rilor, odat` cu ultimul raport de \ncas`ri si pl`ti si
ultima distribu]ie intre creditori, lichidatorul va \ntocmi bilan]ul final, necesar
radierii debitoarei din registrul comer]ului. In raportul sau final, lichidatorul va
cere judec`torului-sindic ca in \ncheierea
sau sentin]a de \nchidere a procedurii sa
dispun` si radierea societ`]ii, conf. Art.
117 alin (2).
• Dup` radiere, lichidatorul va trebui sa
predea arhivele societ`]ii titularilor legali ale acestor arhive: o parte c`tre arhivele statului, o alta parte c`tre ca[a de
pensii, si o parte ac]ionarilor societ`]ii.
Alternativa 2. Prin apari]ia si aplicarea
prevederilor OG 38/02, consideram ca nimic
nu ar \mpiedic` judec`torul-sindic ca odat` cu
deschiderea procedurii falimentului sa
dispun` dizolvarea societ`]ii debitoare
conform reglementarilor citate mai sus si in
acela[i timp sa dispun` din oficiu si
radierea debitoarei din registrul comer]ului
(conf art. 254 alin(3) din Legea 31/90).
Faptul ca art. 117 alin (2) prevede ca radierea
se va face la \nchiderea procedurii, dup` caz,
nu \mpiedic` judec`torului-sindic sa radieze
societatea, dup` caz, si mai devreme.
Consecin]ele acestei situa]ii ar fi:
• Fiind dizolvata si radiata din ORC si
disp`r~nd astfel ca persoana juridica,
debitoarea nu mai tine contabilitate, nu
mai depune raport`ri fiscale, intr-un
cuv~nt, dup` momentul declan[`rii
falimentului, \[i pierde calitatea de
comerciant.
• Patrimoniul debitoarei (in sens larg) si
responsabilitatea asupra acestuia vor fi
preluate oricum de c`tre lichidator dup`
inventariere, in calitate de depozitar judiciar (art. 82 alin(2)). Acesta va ac]iona in
continuare pentru valorificarea bunurilor
si recuperarea crean]elor debitoarei, ca
un executor judec`toresc, consemn~nd
sumele ob]inute in contul averii debitoarei si pl`tind in acela[i timp si obliga]iile
curente privind paza, conservarea, etc.
• Lichidatorul se \ndrepta prin ac]iuni in
anulare, de tipul ac]iunii oblice sau subrogatorii, \mpotriva ter]ilor dob~nditori
de patrimoniu care a fost \nstr`inat de
debitoare in perioada suspecta, atunci
c~nd constata ca s-au lezat interesele
celorlal]i creditori. El nu se poate \ndrepta si \mpotriva debitoarei, pe care a
\nlocuit-o prin subrogare, si care conform codului de procedura civila nu
poate fi reprezentata dec~t de c`tre el
\nsu[i.
• Lichidatorul preia toate litigiile debitoarei, active sau pasive, subrog~ndu-se
acesteia si continu~ndu-le in interesul
maximiz`rii averii debitoarei. Sumele
recuperate in urma execu]iei titlurilor
ob]inute vor fi v`rsate de asemenea in
contul averii debitoarei.
• Lichidatorul preia toate contractele si
actele juridice ale debitoarei pe care le
men]ine sau denun]a, in acela[i interes
de maximizare a averii.
• V~nz`rile de bunuri in procesul de lichidare, nefiind consemnate in contabilitatea debitoarei, contabilitate care a
\ncetat odat` cu radierea, nu vor avea
efecte fiscale, nefiind posibil calculul
vreunui profit sau a unor deduceri fiscale. Singura taxa care se va pl`ti direct
de c`tre lichidator, similar cu executorii
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judec`tore[ti, va fi probabil TVA pentru
fiecare v~nzare.
• Lichidatorul va tine doar o evidenta
contabila simpla de \ncas`ri si pl`ti, pe
care o va supune periodic aprob`rii judec`torului-sindic, \mpreun` cu planul de
distribu]ie par]ial` a sumelor, conform
prevederilor legii (Art.107).
• Creditorii societ`]ii nu sunt prejudicia]i
in drepturile lor pentru ca oricum
\ntreaga procedura a legii falimentului le
serve[te interesele si le permite sa-si
depun` declara]ii de crean]a, e adev`rat
ca intr-un anumit termen, crean]e care
vor fi verificate, confirmate de judec`torul-sindic si satisf`cute concursual,
conform prevederilor legii.
• Creditorii bugetari au de asemenea
posibilitatea de a-si verifica si confirma
drepturile de crean]a odat` cu depunerea
cererii sau declara]iei lor de crean]a.
Crean]a lor se va opri insa la momentul
deschiderii falimentului, f`r` a mai avea
posibilitatea de a-si adaug` penalit`]i de
\nt~rziere, dob~nzi, etc. dup` aceasta
data.
• Ap`rarea intereselor debitoarei si participarea activ` a acesteia in procedura
vor fi realizate de c`tre comitetul
asocia]ilor/ac]ionarilor sau persoana
desemnata de c`tre ace[tia, a[a cum se
prevede mult mai clar in modific`rile
aduse de OG 38/2002 (art. art. 161 pana
la 164). Ace[tia vor prelua insa si
obliga]iile debitoarei prev`zute in alte
acte normative cum ar fi cele legate de
p`strarea arhivelor (Legea 16/96 si
respectiv Legea 358/02) sau cele legate
de protec]ia mediului \nconjur`tor
(Legea 137/95).
Ca si in varianta anterioara, fo[tii mandata]i ai debitoarei (administratori, cenzori,
directori) r`spund in continuare ca persoane
fizice pentru faptele lor trecute, at~t in cazul
inciden]ei art.124 cat si in cazul inciden]ei
bancrutei frauduloase.
Similar, Conform art.254 din Legea 31/90
nici asocia]ii nu sunt libera]i prin lichidarea si
radierea societ`]ii, mai ales in cazul
falimentului. Ei vor fi libera]i doar odat` cu
\nchiderea procedurii.
Creditorii curen]i (personal de paza,
institu]ii ale statului, furnizori de electricitate
si alte servicii) vor fi pl`ti]i de lichidator din
contul averii debitoarei la momentul
exigibilit`]ii datoriei fata de ei, aprobarea
acestor pl`]i ob]in~ndu-se practic retroactiv
odat` cu prezentarea raportului trimestrial.
Creditorii titulari ai crean]elor dinainte de
deschiderea procedurii, cuprin[i in tabelul
consolidat, vor fi pl`ti]i din trei in trei luni,
odat` cu aprobarea planului de distribu]ie
par]ial`.
Contractele de munca sau civile cu
personalul de paza si conservare sau cu
celelalte persoane care ajuta lichidatorul in
activitatea sa se \ntocmesc de c`tre lichidator
in numele sau si nu in numele debitorului falit.
Tot lichidatorul va pl`ti si toate obliga]iile care
deriva din aceste contracte. Este cert ca in
situa]ia unei societ`]i profesionale de lichidare
acest lucru este mult mai u[or realizabil dec~t
in situa]ia unui lichidator persoana fizica.
Arhivele societ`]ii se pot preda \nc` din
timpul procedurii c`tre destinatarii legali ai
acestora, a[a cum s-a men]ionat mai sus. Arhivele lichid`rii (contracte, recipise) se predau
oricum judec`torului-sindic conform art.105.
(continuare \n pagina 18)

PARTICIPAN¥II
LA PROCEDURA
INSOLVEN¥EI
COMERCIAN¥ILOR
Generalit`]i
Textul art. 5 al Legii nr. 64/1995, care prefa]eaz` Capitolul
II: „Organele care aplic` procedura reorganiz`rii judiciare [i a
falimentului", ocolit de reforma realizat` prin O.G. nr.
38/2002, probabil pentru c` a fost pe nedrept b`nuit de
perfec]iune, prevede urm`toarele:
Art. 5. - (1) „Organele care aplic` procedura sunt: instan]ele judec`tore[ti, judec`torul-sindic, administratorul, lichidatorul, adunarea creditorilor [i comitetul creditorilor.
(2) Tribunalul [i judec`torul-sindic au \ndatorirea s`
asigure efectuarea cu celeritate a actelor [i opera]iunilor prev`zute de prezenta lege, precum [i realizarea \n condi]iile legii a
drepturilor [i obliga]iilor participan]ilor la aceste acte [i
opera]iuni."
De la prima lectur` sunt evidente caren]ele grave ale textului art. 5: 1) con]inutul s`u nu corespunde titlului Capitolului
II; 2) este incomplet; 3) con]ine expresii nejustificat generice
[i eronate.
1) Titlul Capitolului II: „Organele care aplic` procedura reorganiz`rii judiciare [i a falimentului" nu \[i g`se[te coresponden]` \n toate substantivele enumerate de alin. (1) al art. 5.
Autorul francez, prof. Frison-Roche1, define[te sintagma „organe ale procedurii" astfel: „persoan` identificat`, dezinteresat` \n sensul c` nu este personal parte a litigiului, \ns`rcinat`
cu o misiune care concur` la exercitarea justi]iei [i \nzestrat`,
cu acest titlu, cu prerogative adecvate". Numai o parte dintre
„organele" enumerate \n alin. (1) \[i justific` apelativul: judec`torul-sindic, administratorul [i lichidatorul. Nu sunt organe,
ci p`r]i \n procedur`, creditorii organiza]i \n adunarea creditorilor [i \n comitetul creditorilor. De aceea, credem c` un titlu
mai adecvat al Capitolului II ar putea fi: „Participan]ii la procedura insolven]ei", care concord` cu modificarea adus` art. 1.
2) Textul alin. (2) al art. 5 este incomplet, pentru c` nu
reflect` introducerea Sec]iunii a 31 - a : „Adunarea general` a
asocia]ilor/ac]ionarilor. Comitetul asocia]ilor/ac]ionarilor."
3) Expresia „instan]ele judec`tore[ti" din alin. (1) este nejustificat generic`, pentru c` nu toate instan]ele judec`tore[ti
sunt competente s` aplice procedura. Pe de alt` parte „tribunalul" men]ionat \n alin.(2), \n sensul de un alt judec`tor al
tribunalului, care nu este judec`tor-sindic, nu are nici o competen]` \n aceast` procedur`, dup` cum rezult` din art. 6, care
atribuie plenitudinea [i exclusivitatea competen]ei judec`torului-sindic. Eroarea s-a repetat [i \n art. 124, dar a fost
remediat` prin O. G. nr. 38/2002.
Sec]iunea 1. Instan]ele judec`tore[ti
1. Competen]a
Nu toate instan]ele, ci numai judec`torul-sindic [i curtea de
apel sunt competente material s` aplice procedura insolven]ei,
ambele având, deopotriv`, \ndatorirea prev`zut` de alin. (2) al
art. 5 ([i nu doar judec`torul-sindic, cum s-ar putea deduce
dintr-o strict` interpretare a textului) de a asigura celeritatea
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procedurii [i totodat` realizarea drepturilor [i obliga]iilor
participan]ilor.
Competen]a teritorial` de prim` instan]` apar]ine judec`torului-sindic, desemnat de pre[edintele tribunalului \n jurisdic]ia c`ruia se afl` sediul debitorului, care figureaz` \n registrul comer]ului.
Competen]a, \n materia procedurii falimentului, apar]ine
tribunalului de la sediul debitorului, chiar dac` la baza deschiderii acestei proceduri a stat o crean]` neperformant` preluat`
de A.V.A.B., deoarece O.G. nr. 55/1999 nu a modificat implicit
Legea nr. 64/1995.2
Legea nr. 99/1999 a modificat radical competen]a judec`torului-sindic, fa]` de aceea reglementat` de textul ini]ial al
Legii nr. 64/1995, care \i atribuia rolul de „om-orchestr`",
cumulând atribu]ii jurisdic]ionale de importan]` secundar` cu
atribu]ii de gestionare a averii debitorului. Rolul principal \n
judecarea conflictelor de interese revenea „tribunalului", adic`
unui alt judec`tor al aceleia[i sec]ii, care nu fusese desemnat
ca judec`tor-sindic \n acel dosar, dar poate c` \ndeplinea func]ia de judec`tor-sindic \ntr-un alt dosar.
Credem c` articolul 6 a instituit o norm` de competen]`
nou`, revolu]ionar`, atribuind judec`torului-sindic plenitudinea jurisdic]iei [i exclusivitatea competen]ei pentru „toate"
procedurile prev`zute de Legea nr. 64/1995 [i nu doar pentru
cele enumerate, v`dit exemplificativ, \n art. 10.
O problem` care a generat o mare diversitate de op]iuni
doctrinare [i de jurispruden]` a fost aplicarea art. 124, \n ce
prive[te competen]a: judec`torului-sindic sau „tribunalul"
(adic` un alt judec`tor) ?
Aceast` problem` [i-a g`sit solu]ia legislativ` \n modificarea textului art. 124 prin O.G. nr. 38/2002.
Pentru determinarea tribunalului competent teritorial,
conform dispozi]iilor art. 6, prezint` relevan]` juridic` numai
sediul pe care debitorul \l avea, \nscris \n registrul comer]ului,
\n momentul \nregistr`rii cererii de deschidere a procedurii.
Mutarea ulterioar` a sediului, dup` deschiderea procedurii,
nu influen]eaz` competen]a judec`torului-sindic investit cu
cererea de deschidere a procedurii.3
Acest principiu a fost reafirmat statornic de Curtea de
Casa]ie4 [i de Tribunalul Suprem5 [i, \n conformitate cu art.
128 al Legii nr. 64/1995, nu exist` argumente conving`toare
pentru o solu]ie contrar` \n materia insolven]ei.
Cu rarisime excep]ii, tertipul mut`rii sediului dup`
deschiderea procedurii urm`re[te tergiversarea procedurii
[i chiar \mpotmolirea ei definitiv` iar unii judec`tori-sindici
achieseaz` la cererea de declinare a competen]ei, pentru c`
astfel se debaraseaz` u[or de dosar.
çn mod frecvent, mutarea sediului nu este justificat` nici de
form`6, dar uneori se utilizeaz` ca pretext deplasarea (tocmai
la momentul potrivit!) a centrului activit`]ii comerciale.
Argumentul, dac` este real, este irelevant. Societatea anonim`
Canalul Panama avea sediul la Paris [i \ntreaga activitate \n
America Central`. Sediul nu coincide obligatoriu cu locul
activit`]ii comerciale ci desemneaz` locul unde se afl`
administra]ia societ`]ii. De aceea, numeroase societ`]i cu
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(urmare din pagina 14)

r`spundere limitat` \[i au sediul \n apartamentele de bloc \n
care locuiesc asocia]ii acestora.
çn dosarul de faliment al celebrei societ`]i comerciale
„CARITAS" SRL, Curtea Suprem` de Justi]ie, sec]ia comercial`, prin decizia nr. 282/1996, a stabilit competen]a teritorial` a Tribunalului Bra[ov, cu motivarea c` aceast` societate
este \nmatriculat` \n registrul comer]ului Bra[ov, având sediul
\n Bra[ov, chiar dac` centrul activit`]ii debitoarei s-a aflat \n
ora[ul Cluj-Napoca.7
De altfel, nu se poate ignora c` deschiderea procedurii falimentului ridic` dreptul debitorului de a-[i conduce activitatea
(art.78, 79), ceea ce include [i dreptul de a-[i muta sediul.
Judecarea recursurilor contra tuturor hot`rârilor date de
judec`torul-sindic, [i nu doar al celor prev`zute de art. 10, este
de competen]a cur]ii de apel.
Recursul se va judeca \n termen de 30 de zile de la \nregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea p`r]ilor se face tot
conform dispozi]iilor art. 61.
Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 3 [i 4 din
Codul de procedur` civil`, hot`rârile judec`torului-sindic nu
vor putea fi suspendate de instan]a de recurs. Excep]ie face
numai hot`rârea de respingere a contesta]iei debitorului [i
aceea prin care se decide intrarea \n faliment (art. 77), care pot
fi suspendate.
çn practica unor judec`tori-sindici, suspendarea se realizeaz` de facto prin trimiterea \ntregului dosar, \mpreun` cu
recursul, la curtea de apel [i sistarea oric`rui act de procedur`
pân` la restituirea dosarului. Se \nvedereaz`, \nc` odat`, necesitatea unui regulament specific privind circuitul dosarelor
având ca obiect procedura insolven]ei.
Principalele atribu]ii ale judec`torului-sindic sunt enumerate \n art. 10:
a) darea hot`rârii de deschidere a procedurii;
b) judecarea contesta]iei debitorului \mpotriva cererii
introductive a creditorilor pentru \nceperea procedurii;
c) desemnarea, prin hot`r~re, a administratorului sau a
lichidatorului, stabilirea atribu]iilor acestora, controlul asupra
activit`]ii lor [i dac` este cazul, \nlocuirea lor;
d) judecarea cererilor de a ridica debitorului dreptul de a-[i
mai conduce activitatea;
e) judecarea ac]iunilor introduse de administrator sau de
lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare cererii introductive;
f) judecarea contesta]iilor debitorului ori ale creditorilor
\mpotriva m`surilor luate de administrator sau de lichidator;
g) confirmarea planului de reorganizare sau, dup` caz, de
lichidare, dup` votarea lui de c`tre creditori;
h) hot`r~rea de a se continua activitatea debitorului \n caz
de reorganizare;
i) solu]ionarea obiec]iilor la rapoartele trimestriale [i la cel
final ale administratorului sau ale lichidatorului;
i1) autentificarea actelor juridice \ncheiate de lichidator,
pentru a c`ror validitate este necesar` forma autentic`.
j) darea hot`r~rii de \nchidere a procedurii.
Printre procedurile reglementate de Legea nr. 64/1995 se
num`r` [i procedura v~nz`rii la licita]ie a imobilelor debitorului (art.102). \n consecin]`, contesta]ia la licita]ia prin care
a fost adjudecat un imobil din averea debitorului, bazat` pe
revendicarea de c`tre contestator a dreptului de proprietate,
este tot de competen]a judec`torului-sindic desemnat \n procedura de faliment a debitorului [i nu de competen]a judec`toriei

care a emis \ncheierea de \ntabulare a dreptului de proprietate
\n favoarea adjudecatarului.8
çn deplin` consecven]` cu art. 5 (2), noul text al art. 10 (2)
reglementeaz` continuarea \n ziua urm`toare a deliber`rilor
nefinalizate \ntr-o singur` zi.
Alineatul (3) al art. 10 aduce preciz`ri utile privind
procesul-verbal al [edin]elor prezidate de judec`torul-sindic,
cerin]e valabile [i pentru adun`rile creditorilor sau cele ale
asocia]ilor sau ac]ionarilor, prezidate de administrator sau de
lichidator.
2. Citarea p`r]ilor
çn toate situa]iile, at~t la prima instan]` c~t [i la curtea de
apel (ca urmare a introducerii art. 61 prin O.G. nr. 38/2002 [i a
modific`rii alin. (2) al art. 7) citarea p`r]ilor, precum [i notificarea oric`rui alt act de procedur` se fac, de regul`, \n condi]iile prev`zute de art. 85 - 94 din Codul de procedur` civil`.
Textul anterior al art. 7 (2) permitea citarea p`r]ilor, la instan]a de recurs, prin publicitate, \n condi]iile art. 95 din Codul
de procedur` civil`.
Aplicarea noii reglement`ri, cuprinse \n art. 61 va antrena
costuri astronomice, mai ales pentru aplicarea dispozi]iilor art.
161 privind pe asocia]ii sau ac]ionarii debitorului. De aceea,
credem c` excep]ia prev`zut` de art. 61 (2) pentru creditori ar
fi [i mai adecvat` \n cazul ac]ionarilor, c~nd num`rul acestora
este de ordinul sutelor sau chiar al miilor. Astfel, \n situa]ia \n
care num`rul creditorilor este „extrem de ridicat" citarea acestora pentru adunarea creditorilor se va face \n condi]iile art. 95
din Codul de procedur` civil`. Nu este greu de prev`zut c`
formularea textului art. 61 va genera o mare diversitate de
jurispruden]` [i o abunden]` de recursuri, antren~nd o
fabuloas` risip` de fonduri [i de timp.

3. Caracterul executoriu [i definitiv al hot`r~rilor
Din enumerarea cuprins` \n art. 10 [i din compara]ia cu
textul ini]ial al art. 7, rezult` c` prin Legea nr. 99/1999 s-a
operat un transfer de prerogative de la tribunal la judec`torulsindic, care exercit` aceste competen]e \n numele tribunalului.
Simetric, au fost transferate administratorului [i lichidatorului
atribu]ii care apar]ineau anterior judec`torului-sindic.
Hot`r~rile pronun]ate de judec`torul-sindic sunt definitive
[i executorii [i vor cuprinde [i motivarea (art. 11). Excep]ia de
neconstitu]ionalitate a dispozi]iilor art. 11 (fost art. 7) a fost
respins` de Curtea Constitu]ional` prin decizia nr. 45 din 23
martie 1999 (M.Of. nr. 222 din 20 mai 1999). Aceste hot`r~ri
pot fi atacate cu recurs la curtea de apel.
Din expresia „principalele atribu]ii" rezult` c` enumerarea
din art. 10 este exemplificativ` [i nu exhaustiv`. \n consecin]`,
dispozi]iile art. 7 alin.1 trebuie s` fie \n]elese \n sensul c` pot
fi atacate cu recurs [i hot`r~rile care nu sunt cuprinse \n
enumerarea din art.10, de exemplu hot`r~rea prin care ia act de
tranzac]ia \ntre debitor [i unul dintre creditori.9
De[i enumerarea cuprins` \n art. 10 este exemplificativ` [i
nu exhaustiv`, nu se poate concluziona c` ar fi atacabil` cu
recurs separat [i o \ncheiere premerg`toare prin care judec`torul-sindic dispune o expertiz`, pentru c` o asemenea \ncheiere nu este atacabil` separat, dup` cum rezult` din textul art.
282 C.pr.civ.10
Judec`torul-sindic nu devine incompatibil prin
pronun]area unei hot`r~ri, \ntr-o etap` a procedurii,
conform dispozi]iilor art. 6.
Specificul acestei proceduri impune ca judec`torul-sindic
s` solu]ioneze toate conflictele care apar \n derularea procedurii, f`r` a se dezinvesti \n dosar prin pronun]area
(continuare \n pagina 14) hot`r~rilor.11
Judec`torul-sindic este nominalizat, \n fiecare caz, de
pre[edintele tribunalului, dintre judec`torii desemna]i ca
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Sec]iunea 2. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
1. Adunarea creditorilor
çn vreme ce legisla]ia francez`, modelul nostru tradi]ional,
a renun]at, \nc` din anul 1985, la adunarea creditorilor [i la comitetul creditorilor, O.G. nr. 38/2002 a amplificat
reglementarea consacrat` acestui domeniu.
Adunarea creditorilor, f`r` personalitate juridic`, este
alc`tuit` din totalitatea creditorilor cunoscu]i.
Prima [edin]` a adun`rii creditorilor este convocat` de
judec`torul-sindic, prin notificarea prev`zut` de art. 33, \n
termen de cel mult 30 de zile de la deschiderea procedurii.
Celelalte convoc`ri ale adun`rii creditorilor se fac de c`tre
administrator sau de lichidator, dup` caz, ori de c~te ori va fi
necesar.
Prima [edin]` a adun`rii creditorilor va fi prezidat` de
judec`torul-sindic, iar urm`toarele de administrator sau de
lichidator, dup` caz.
La [edin]a adun`rii creditorilor particip` [i debitorul, f`r`
drept de vot. De asemenea, va putea participa [i un
reprezentant al camerei de comer] [i industrie teritoriale.
Dintre creditori fac parte [i salaria]ii. Ei sunt reprezenta]i \n
adunare de doi delega]i, care vor vota separat, numai pentru
crean]ele izvor~te din contractele de munc`, aferente unei
perioade de cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii.
Creditorii de]in~nd crean]e \n valoare de cel pu]in 30% din
valoarea total` a acestora au [i ei dreptul de a cere convocarea
adun`rii, conform art. 13 (3).
Convocatorul va cuprinde ordinea de zi a [edin]ei. Este
nul` orice deliberare asupra unei probleme care nu a fost
men]ionat` \n convocator, cu excep]ia situa]iei \n care la
[edin]` particip` titularii tuturor crean]elor (art. 131 alin.2).
La deliber`rile adun`rii, creditorii pot fi reprezenta]i prin
\mputernici]i cu procur` special` [i legalizat` sau, \n cazul
persoanelor juridice, inclusiv al creditorilor bugetari, prin
\mputernici]i cu delega]ie semnat` de „conduc`torul unit`]ii"
(art. 131 alin. 3).
Except~nd cazurile \n care legea admite votul prin
adeziune [art. 67 alin. (8), (9)], c`rora li se aplic` dispozi]iile
art. 67 (1), declara]iile scrise trimise de creditori nu vor fi luate
\n considerare (art. 131 alin. 4).
La [edin]ele adun`rii creditorilor particip`, f`r` drept de
vot, un reprezentant al asocia]iei teritoriale cooperatiste, dac`
debitorul este o organiza]ie cooperatist`.
De[i textul art. 131 (5) pare s` exprime o norm` imperativ`
(„vor participa"), credem c` participarea debitorului nu este
obligatorie iar absen]a lui nu poate afecta validitatea
deliber`rilor, dac` a fost legal citat.
çn alin. (7) [i (8) ale art. 131 se repet`, \n mod inutil, textele
art. 10 (2), (3) [i de aceea propunem s` fie omise.
Din noul text al art. 14 (1) [i (4) rezult` c` atribu]iile
adun`rii creditorilor sunt urm`toarele :
a) desemnarea comitetului creditorilor;
b) analiza situa]iei debitorului [i a rapoartelor comitetului
creditorilor;
c) analiza m`surilor luate de administrator sau de lichidator
[i efectele acestora [i propunerea motivat` a altor m`suri;

d) votarea planului de reorganizare.
Except~nd situa]iile \n care legea prevede o majoritate
special` (art. 67 alin.7), [edin]ele adun`rii pot delibera \n mod
valabil dac` sunt prezen]i titularii crean]elor \nsum~nd cel
pu]in 30% din valoarea total` a crean]elor \mpotriva averii
debitorului iar hot`r~rile se adopt` cu votul titularilor unei
majorit`]i simple, prin valoare, a crean]elor prezente \n [edin]a
adun`rii creditorilor.
Criteriile pentru determinarea valorii totale a crean]elor
\mpotriva averii debitorului sunt prev`zute \n art. 14 (3) :
a) la prima adunare a creditorilor [i ulterior, p~n` la
afi[area tabelului preliminar al crean]elor, astfel cum reiese din
lista tuturor crean]elor pentru care au fost depuse cereri de
admitere p~n` la expirarea termenului prev`zut de articolul
582 alin. (1), lit. b);
b) ulterior afi[`rii tabelului preliminar [i p~n` la afi[area
tabelului definitiv, astfel cum reiese din tabelul preliminar;
c) ulterior afi[`rii tabelului definitiv [i p~n` la confirmarea
unui plan de reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul
tabelului definitiv;
d) ulterior confirm`rii planului de reorganizare [i p~n` la
afi[area tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din
planul de reorganizare confirmat; [i
e) ulterior afi[`rii tabelului definitiv consolidat, astfel cum
reiese din cuprinsul acestuia.
2. Comitetul creditorilor
Desemnarea comitetului creditorilor, alc`tuit din 3-7 dintre
creditorii cu crean]ele garantate [i chirografare cele mai mari,
prin valoare [i dintre titularii tuturor crean]elor bugetare, se
poate face \n dou` modalit`]i : prin hot`r~rea judec`toruluisindic sau prin hot`r~rea adun`rii creditorilor. Membrii
comitetului sunt de dou` feluri : cei desemna]i prin hot`r~re [i
cei desemna]i prin lege (art. 15 alin.2).
Judec`torul-sindic poate desemna comitetul creditorilor fie
prin hot`r~rea de deschidere a procedurii, fie printr-o hot`r~re
ulterioar`, adoptat` dup` prezentarea sau dup` \ntocmirea
listei creditorilor, dac` lista nu era disponibil` la data
deschiderii procedurii.
Adunarea creditorilor, \n prima [edin]`, va desemna prin
vot un comitet format din 3-7 creditori, dintre cei cu crean]e
garantate [i cei chirografari, care se ofer` voluntar, la care se
adaug` to]i titularii crean]elor bugetare, care sunt desemna]i
prin lege (alin.2 al art. 15) ca membri de drept. Comitetul
desemnat astfel \l va \nlocui automat pe cel desemnat de
judec`torul-sindic. Dac` \n adunarea creditorilor nu se poate
realiza majoritatea necesar` asupra acestei alegeri a
comitetului, judec`torul-sindic poate opta \ntre men]inerea
comitetului pe care l-a desemnat el anterior sau desemnarea
comitetului, dac` anterior nu l-a desemnat.
çn privin]a num`rului creditorilor care fac parte din
comitet, credem c` totalul poate fi mai mare de 7 creditori
pentru c` numai num`rul titularilor crean]elor bugetare, care
fac parte de drept din comitet, poate fi mai mare de 7.
Dou` sunt atribu]iile de substan]` ale comitetului
creditorilor (art. 16) :
a) poate cere judec`torului-sindic ridicarea dreptului
debitorului de a-[i administra averea;
b) poate fi autorizat de judec`torul-sindic s` introduc`
ac]iuni conform prevederilor art. 44.
3. Drept comparat
Legea francez` din 25 ianuarie 1985 a abolit adunarea
creditorilor13, conferind reprezentantului creditorilor, mandatar al justi]iei desemnat de tribunal, puterea de a ac]iona \n
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judec`tori-sindici, \n temeiul art. 13 alin. 3 din Legea nr.
92/1992 pentru organizarea judec`toreasc` (art. 8).
çn orice stadiu al procedurii, pre[edintele tribunalului \l
poate \nlocui pe judec`torul-sindic cu altul, prin \ncheiere
motivat`, dat` \n camera de consiliu (art. 12).
Judec`torul-sindic nu poate fi \nlocuit, la cererea
debitorului, dac` nu sunt dovedite motive temeinice, cum ar fi
de exemplu, \nc`lcarea v`dit` a atribu]iilor conferite prin
lege.12
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CONSIDERA¥IUNI ASUPRA IMPLICA¥IILOR DESCHIDERII PROCEDURII
FALIMENTULUI ASUPRA OBLIGA¥IILOR REPREZENTAN¥ILOR DEBITOAREI, PE DE O
PARTE, ßI RESPECTIV A LICHIDATORULUI, PE DE ALTå PARTE.
(urmare din pagina 14)

Care este calea de urmat? Din p`cate,
legea falimentului, chiar daca a fost completata si ad`ugit` de mai multe ori printre care si
prin recenta OG 38/02, nu ne da un r`spuns
clar si ar trebui sa \ncercam din nou sa „deducem“ spiritul ascuns al legii si in aceasta
noua dilema.

cyanmagentayellowblack

Daca urm`rim ca pe tot parcursul procedurii falimentului, de la pronun]area acestuia
si pana la \nchiderea procedurii, „debitoarei“ i
se da posibilitatea de a interveni mai mult sau
mai pu]in activ prin diferitele contesta]ii pe
care le poate face, si ca odat` cu \nchiderea
procedurii judec`torul-sindic va dispune radierea societ`]ii, „dup` caz“, am \nclin` s` credem ca spiritul legii ar sta in Alternativa 1
prezentata mai sus, respectiv in men]inerea
persoanei juridice pana la \ncheierea tuturor
opera]iunilor falimentului.
Daca insa constatam ca noua ordonanta a
specificat pentru prima data obliga]ia dizolv`rii odat` cu pronun]area falimentului, ca a
introdus in procedura adunarea asocia]ilor/ac]ionarilor si reprezentan]ii acestora, ca \n atribu]iile lichidatorului a omis obliga]ia de refacere a actelor contabile ale debitoarei, obliga]ie pe care a specificat-o \n mod expres in
atribu]iunile administratorului judiciar [i c`
impune \nghe]area datoriilor falitei intr-un
„tabel final consolidat“, tabel care se presupune ca nu va mai fi modificat, dec~t eventual
completat cu creditorii tardivi, daca constatam
ca ac]ionarii sau asocia]ii sunt privi]i in momentul distribu]iei drept creditori ai societ`]ii,
aloc~ndu-li-se un loc in art.108, dac` mai
constatam ca \n art. 116 se prevede ca eventualele sume „nereclamate“ in 90 de zile de cei
\ndrept`]i]i vor fi utilizate nu de c`tre „debitoare“ ci pentru \ntregirea fondului la dispozi]ia tribunalului, am \nclina sa credem ca spiritul legii ar sta in Alternativa a 2-a prezentata,
respectiv in dispari]ia persoanei juridice in
momentul pronun]`rii falimentului.
Cum vom proceda in practica? Probabil ca
f`c~nd obi[nuitele compromisuri si adapt`ri,
vom proceda diferit de la caz la caz.
çn cazul unor societ`]i mari, pe care
momentul declan[`rii falimentului le-a prins
cu activit`]i \n curs, cu evidente contabile
voluminoase, ]inute la zi, cu obliga]ii importante fata de mediu si cheltuieli mari de paza
si conservare, se va impune probabil alternativa 1, respectiv radierea persoanei juridice
dup` \nchiderea procedurii. Dezavantajul
acestei alternative consta in men]inerea unor
cheltuieli curente mai mari pentru realizarea
tuturor activit`]ilor persoanei juridice, care se
continua pana la radiere. Aceste cheltuieli vor
eroda averea debitoarei, deci sumele de distribuit creditorilor. Alt dezavantaj al acestei
alternative este ca pe perioada desf`[ur`rii
opera]iunilor lichid`rii, debitoarea, cu toate ca
nu mai este comerciant, poate fi in continuare
]inta oric`ror controale si atacuri din partea
oric`rei institu]ii abilitate in a controla persoane juridice aflate in activitate normala,
aplic~ndu-i-se un regim fiscal, contabil, juridic, tehnic si comercial identic cu al societ`]ilor in func]iune sau in reorganizare judiciara. Eventualele preten]ii ale diferitelor ins-

titu]ii ale statului (stabilite de c`tre organele de
control ale Ministerului Finan]elor Publice,
ale Ministerului Muncii si Solidarit`]ii Sociale, ale Ministerului Mediului, ale autorit`]ilor publice locale, ale unor inspec]ii tehnice
sau comerciale specializate, etc), preten]ii
pretinse chiar si dup` momentul pronun]`rii
falimentului sub forma de taxe, amenzi sau
penalit`]i, vor trebui pl`tite in numele debitoarei, din fonduri destinate creditorilor, in
regimul prioritar al cheltuielilor procedurii
prev`zute la art.108 pct.1.
çn cazul unor societ`]i mici, cu activitatea
\ntrerupt` de mult, cu evidente contabile
precare, cu acte sustrase sau pierdute par]ial
sau chiar inexistente, cu asocia]i si administratori care s-au „dat la fund“ si se sustrag
oric`rei cooper`ri cu lichidatorul, se va putea
proceda probabil conform alternativei 2, radiind persoana juridica \n momentul declan[`rii falimentului si transmi]~nd eventualele
responsabilit`]i privitoare la activitatea
trecuta si chiar si o parte din pasiv asupra
asocia]ilor sau fo[tilor administratori ai societ`]ii debitoare, ca persoane fizice, responsabile oricum conform legii pân` la
\nchiderea procedurii, sau in unele cazuri si
dup` aceasta data.
Aceasta aplicare a alternativei 2 ar putea
constitui punctul de plecare al unei proceduri
rapide pentru astfel de debitori, lipsi]i de onestitate comerciala, pe care, spiritul inovator al
legii 64/95 fata de prevederile vechiului cod
comercial, i-a avantajat net, si pe care nici
modific`rile ulterioare ale acestei legi nu-i
incrimineaz` mai mult. Sa dam in final un citat
semnificativ in acest sens dintr-un articol
semnat de Ion B`canu si ap`rut in revista de
drept comercial din 1996 la scurt timp dup`
apari]ia legii 64/95 (11) citam:
„Noua lege a urm`rit sa armonizeze
interesele in prezenta: a) interesul general al
ap`r`rii creditului si al salv`rii \ntreprinderilor; b) interesul creditorilor de a li se pl`ti
crean]ele cat mai grabnic; c) interesul debitorilor in men]inerea si continuarea activit`]ii
\ntreprinderilor, iar, daca situa]ia acestora
este iremediabil compromisa, in lichidarea
averii in condi]ii cat mai avantajoase.
Dintotdeauna legiuitorul a avut in fata
aceste trei interese, numai ca priorit`]ile si
mai ales caile de realizare au fost diferite. O
armonizare a acestor interese se pare ca a
r`mas un deziderat: in reglement`rile anterioare au prevalat interesele creditorilor si ale
creditului in general, in noua reglementare, cu
toate ca s-a pornit de la premisa armoniz`rii,
s-a ajuns la o prioritate a intereselor debitorilor.
çntr-o economie \n tranzi]ie, \ntr-o lume a
afacerilor \n care, prin por]ile larg deschise
dup` 1989, au p`truns zeci si sute de mii de
oameni, unii dintre ei f`r` o preg`tire comerciala, f`r` o deontologie cristalizata, dornici
de \mbog`]ire peste noapte, \ntr-o economie in
care cele mai multe societ`]i sunt lipsite de
capital semnificativ, aceste inova]ii sunt de
natura sa afecteze morala comerciala si creditul. Ele vor determina b`ncile sa fie extrem
de precaute \n acordarea creditelor, sa le
acorde in condi]ii de super-garantare, ceea ce
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va duce la scumpirea creditelor.
Mai amenin]a]i vor fi creditorii chirografari si in general partenerii contractuali ai
comerciantului, furnizori, etc., care nu sunt in
m`sura sa-si ia precau]iunile b`ncilor.
Caveant creditores.
çn reglementarea actuala, riscul comerciantului s-a diminuat sensibil. Or ceea ce justifica profitul nelimitat al comerciantului este
tocmai prezenta riscului in activitatea economica. Corela]ia risc – profit s-a descump`nit.
çn trecut, comerciantul persoana fizica,
personajul principal al vie]ii comerciale, in
condi]iile in care peste 90% din firme erau
firme individuale, r`spundea pentru obliga]iile sale nu numai cu \ntreaga avere, dar si cu
statutul sau personal, cu soarta lui si a familiei sale. Asocia]ii cu r`spundere nelimitat`
din societ`]ile de persoane erau declara]i \n
stare de faliment o data cu societatea si r`spundeau nelimitat si solidar cu aceasta pentru
obliga]iile sociale.
Ast`zi, raportul s-a inversat: comer]ul se
exercita in propor]ie de 90% de societ`]i comerciale care r`spund pentru obliga]iile sociale numai cu modicul lor capital social. Comerciantul individual este pe cale de dispari]ie. El a devenit asociat unic \ntr-o societate
cu r`spundere limitata, risc~nd numai ne\nsemnat` sa miza sociala. Asocia]ii cu r`spundere nelimitata din societ`]ile de persoane
nu mai sunt declara]i in stare de faliment.
Legea 64/95 abia daca \[i mai aminte[te ca ei
r`spund nelimitat si solidar cu societatea
pentru datoriile sociale“.
1 Acolo unde se enumera numere de articole si nu se face referire la nici o lege se
considera ca este vorba de Legea Falimentului nr. 64/95 republicata.
2 Ioan Schiau – Regimul juridic al insolven]ei comerciale – Editura ALL BECK –
2001, pag. 246.
3 Ion Turcu – Insolven]a comercial`,
reorganizarea judiciar` [i falimentul –
Editura LUMINA LEX – 2000, pag.289.
4 Ioan Schiau – Op.Cit, pag.251.
5 Mircea Costin, Angela Mif – Falimentul,
evolu]ie si actualitate – Editura LUMINA LEX
– 2000, pag. 252
6 Ion Turcu – Op.cit, pag. 291.
7 Radu Bufan – Reorganizarea Judiciara
si Falimentul – Editura LUMINA LEX – 2001,
pag. 222.
8 Ioan Schiau, op.cit. pag. 163
9 Viorel ROS – Dizolvarea societ`]ilor
comerciale. Particularit`]i ale dizolv`rii pe cale judiciar`. Lichidarea societ`]ilor comerciale. Momentul in care intervine. Rolul instan]ei
de judecata in cursul lichid`rii societ`]ii – Revista de Drept Comercial nr. 1/1996 pag. 55.
10 Stanciu D.Carpenaru – Drept Comercial Roman – Editura ALL BECK – 1998, pag.
244
11 Ion B`canu – Inova]iile Legii 64/1995
privind procedura reorganiz`rii si lichid`rii
comerciale – Revista de drept comercial nr.1 –
1996 – pag. 14.

DREPTURILE
CREDITORULUI
çN PROCEDURA
FALIMENTULUI
Procedura falimentului este reglementat` \ntr-o manier` extensiv`,
\n Legea nr.64/1995, republicat`,
astfel cum a fost modificat` [i completat` prin Ordonan]a Guvernului
nr.38/2002, publicat` \n Monitorul
Oficial al României nr.95/2.02.2002,
fiindu-i dedicat` sec]iunea a 6-a a
capitolului III din lege.
Scopul procedurii falimentului
este subsumat celui al legii [i anume
celui de a institui o procedur` pentru
plata pasivului debitorului aflat \n
insolven]`. Al`turi de procedura
reorganiz`rii judiciare [i cea a
lichid`rii pe baza de plan, falimentul
reprezint` unul din instrumentele
procedurale prin care legea urm`re[te s` ating` acest scop. De[i legea
nu face o ierarhizare a eficien]ei
acestor proceduri pentru plata pasivului debitorului, amplasarea materiei \n corpul legii sugereaz` c` falimentul este solu]ia final` de realizare
a crean]elor; ea poate interveni [i
imediat dup` deschiderea procedurii
dar [i atunci c~nd reorganizarea
judiciar` [i lichidarea pe baz` de
plan au e[uat.
De[i subiectul supus aten]iei este
unul generos, nu ne propunem tratarea exhaustiv` a acestuia deoarece
ra]iuni de ordin practic ne determin`
s` concentr`m materia. Totodat`,
cum legea nu prevede, dec~t \n parte,
\n mod explicit, drepturile creditorilor \n procedura falimentului,
este foarte posibil ca unele dintre
acestea s` fi sc`pat aten]iei noastre.
Astfel cum am anticipat, din
punct de vedere al modului de \nscriere \n textul legii, protec]ia drepturilor creditorilor este fie implicit` –
\n mai mic` m`sur` – fie explicit`.
Din prima categorie fac parte o
serie de atribu]ii stabilite de lege, fie
\n sarcina judec`torului sindic, fie \n
cea a lichidatorului judiciar, dar care
au ca finalitate conservarea averii
debitorului \n vederea maximiz`rii

valorii acesteia [i a \ndestul`rii
crean]elor creditorilor.
Astfel, potrivit art.77 alin. 2 lit
“a” [i “c-e” din lege, prin \ncheierea
prin care se decide intrarea \n faliment, judec`torul sindic va dispune
ridicarea dreptului de administrare al
debitorului; stabilirea termenului
maxim de predare a gestiunii averii
de la debitor c`tre lichidatorul judiciar; \ntocmirea [i predarea c`tre lichidator, \n termen de maximum 10
zile de la intrarea \n faliment a unei
liste cuprinz~nd numele [i adresele
creditorilor [i toate crean]ele acestora la data intr`rii \n faliment, precum [i notificarea intr`rii \n faliment, evident doar c`tre creditorii
cunoscu]i la acea dat`.
çn acela[i scop, al protej`rii drepturilor creditorilor, este [i reglementarea cuprins` \n art.774 alin.2 din
Legea nr.64/1995, republicat` [i modificat`, potrivit c`reia, actele cu
titlu gratuit, efectuate \ntre data conirm`rii planului de reorganizare [i
cea a intr`rii \n faliment, vor fi anulate.
Dup` cum este lesne de observat,
dispozi]ia legal` este imperativ`,
astfel \nc~t \n vederea lu`rii unei asemenea m`suri, judec`torul va putea
fi sesizat de oricare dintre creditori,
de lichidatorul judiciar, sau se va
putea sesiza din oficiu.
Conform dispozi]iilor alin.3 al
aceluia[i articol, celelalte acte efectuate \n intervalul de timp mai sus
amintit, except~ndu-le pe cele f`cute
cu respectarea dispozi]iilor art.403
alin.1 si 2 (acte, opera]iuni [i pl`]i \n
condi]iile obi[nuite de exercitare a
activit`]ii curente, precum [i cele ce
dep`[esc aceste condi]ii dar au fost
autorizate de c`tre judec`torul sindic) [i pe cele permise expres de planul de reorganizare, sunt prezumate
ca fiind \n frauda creditorilor [i vor fi
anulate, cu excep]ia cazului \n care
contractantul dovede[te buna sa
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credin]` la momentul \ncheierii actului.
çn fine din aceast` prim` categorie de modalit`]i de protec]ie a
drepturilor creditorilor fac parte [i
dispozi]iile art.80 [i urm`toarele din
lege, potrivit c`rora, dup` deschiderea procedurii falimentului, judec`torul sindic va dispune sigilarea
bunurilor din averea debitorului –
chiar [i a bunurilor existente \n alte
jude]e – activitate \n cursul c`reia
lichidatorul judiciar va lua m`surile
necesare pentru conservarea bunurilor, pentru ca ulterior, pe m`sura
desf`[ur`rii inventarierii, lichidatorul s` ia \n posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar.
Cea de-a doua categorie de drepturi este mai bine reprezentat` \n corpul legii, cu toate c` dispozi]iile legale referitoare la acestea sunt dispersate fiind cuprinse \n aproape
toate sec]iunile actului normativ.
çncerc~nd s` facem o clasificare a
modalit`]ilor de protejare a drepturilor creditorilor, \n func]ie de pozi]ia
pe care o confer` acestora legiuitorul
am putea spune c`, \n realizarea crean]elor lor, creditorii au la \ndem~n`
at~t mijloace pasive c~t [i active.
Printre primele se num`r` obliga]iile instituite prin lege \n sarcina
judec`torului sindic [i a lichidatorului judiciar, de a \ncuno[tiin]a creditorii despre procedur` [i despre stadiul acesteia.
Astfel, to]i creditorii indica]i de
c`tre debitor \n urma declan[`rii procedurii falimentului vor fi notifica]i
despre aceasta de lichidatorul judiciar (art.771 alin.1); la fiecare trei
luni, calculate de la data \nceperii lichid`rii, lichidatorul va prezenta judec`torului sindic un raport asupra
fondurilor ob]inute din lichidare [i
din \ncasarea de crean]e [i un plan de
distribuire \ntre creditori, plan ce va
fi \nregistrat la grefa tribunalului, lichidatorul av~nd obliga]ia de a nocyanmagentayellowblack
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tifica aceasta fiec`rui creditor
(art.107); dup` ce bunurile din
averea debitorului au fost lichidate,
lichidatorul va supune judec`torului
sindic un raport final \mpreun` cu un
raport general – copii de pe acestea
vor fi comunicate tuturor creditorilor, dup` care, judec`torul sindic
va convoca adunarea creditorilor \n
vederea aprob`rii raportului, creditorii av~nd posibilitatea de a formula
obiec]ii la raportul final (art.115).
Din categoria mijloacelor active
ce sunt la \ndem~na creditorilor fac
parte actele de decizie [i cele \n
realizarea crean]elor lor.
Dintre actele de decizie enumer`m posibilitatea desemn`rii, de
c`tre creditorii care de]in cel pu]in
50% din valoarea total` a crean]elor,
a lichidatorului judiciar, contestarea
m`surilor luate de lichidator, dar [i
posibilitatea formul`rii cererii de
\nlocuire a lichidatorului pentru
motive temeinice – dol sau culp`
grav` (art.22 din lege, cu raportare la
dispozi]iile art.17,19 si 20).
Pe de alt` parte, potrivit dispozi]iilor art.83 din Legea nr.64/1995,
republicat`, \n cursul inventarierii
bunurilor din averea debitorului, la
cererea comitetului creditorilor, judec`torul sindic poate numi un expert, pe cheltuiala averii debitorului,
pentru evaluarea bunurilor.
Conform prevederilor art.101 din
lege, \n caz de necesitate sau utilitate
\nvederat` a vanz`rii \n bloc a bunurilor din averea debitorului, lichidatorul va prezenta judec`torului sindic
un raport \n care vor fi indicate,
descrise [i evaluate bunurile ce urmeaz` a fi v~ndute \mpreun`, preciz~ndu-se [i sarcinile de care, eventual, sunt grevate, \nso]it de propuneri viz~nd modalit`]ile de v~nzare.
Judec`torul sindic va convoca
adunarea creditorilor \n termen de
maximum 30 de zile de la data primirii raportului lichidatorului,
\n[tiin]~ndu-i pe creditori despre
posibilitatea studierii raportului.
Dac` adunarea creditorilor aprob` raportul, prin votul titularilor tuturor crean]elor garantate cu bunuri
incluse \n ansamblu [i a titularilor
unei majorit`]i simple, prin valoare,
a crean]elor chirografare prezente,
judec`torul sindic va da, printr-o \ncheiere, dispozi]ie lichidatorului s`
efectueze actele [i opera]iunile de lichidare, \n condi]iile propuse \n
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raport.
çn fine, din aceea[i categorie de
acte face parte dreptul creditorilor cu
garan]ii reale de a contesta motivat
propunerea lichidatorului de v~nzare
direct` a unor imobile apar]in~nd debitorului falit, contesta]ie ce va fi solu]ionat` prin \ncheiere de judec`torul sindic, hot`r~rea acestuia din
urm` fiind notificat` creditorilor.
(art.102 alin.3 si 4 din lege).
çn realizarea crean]elor lor, creditorii au dreptul ca, \n condi]iile \n
care obliga]iile de plat` [i celelalte
sarcini asumate de debitor nu sunt
\ndeplinite \n condi]iile stipulate \n
planul de reorganizare confirmat, sau
desf`[urarea activit`]ii debitorului \n
decursul reorganiz`rii aduce pierderi
averii sale, s` cear` deschiderea procedurii falimentului (\n condi]iile art.
77 alin.1/C).
Dup` intrarea \n faliment dispozi]iile art. 581 – 5816 din lege, referitoare la notificarea creditorilor, la
depunerea declara]iilor de crean]` [i
la posibilitatea formul`rii contesta]iilor cu privire la crean]ele [i drepturile de preferin]` trecute de lichidator \n tabelul preliminar al crean]elor, devin aplicabile \n ceea ce
prive[te crean]ele n`scute \ntre data
deschiderii procedurii [i data intr`rii
\n faliment (art.77 pct.5).
Potrivit dispozi]iilor art.772 din
lege, \n cazul intr`rii \n faliment dup` confirmarea unui plan de reorganizare, titularii crean]elor particip`
la distribuiri cu valoarea acestora,
astfel cum au fost prezentate \n planul confirmat, mai putin cota \ncasat` \n cursul reorganiz`rii.
Pe de alt` parte, garan]iile reale [i
personale constituite pentru \ndeplinirea obliga]iilor asumate prin planul
de reorganizare r`m~n valabile \n favoarea creditorilor pentru plata
sumelor datorate acestora potrivit
planului de reorganizare (art.773),
creditorii nefiind obliga]i s` restituie
sumele \ncasate \n cursul reorganiz`rii judiciare (art.774 alin.1).
Alte drepturi ale creditorilor vizeaz` distribuirea sumelor ob]inute
din lichidarea averii debitorului.
Astfel, potrivit dispozi]iilor
art.103 din legea nr.64/1995, republicat` [i modificat`, veniturile ob]inute din administrarea cl`dirilor
sau a altor bunuri ale averii debitorului vor fi depuse \n contul averii
acestuia [i vor fi \mp`r]ite creditoPhoenix, ianuarie-martie 2003
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rilor \n acela[i timp cu pre]ul ob]inut
din v~nzarea acelor bunuri.
Art.106 din lege reglementeaz`
distribuirea fondurilor ob]inute din
v~nzarea bunurilor din averea debitorului, grevate \n favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte
garan]ii reale mobiliare, ori drepturi
de reten]ie de orice fel, stabilind ca,
dup` achitarea taxelor, timbrelor [i a
oric`ror alte cheltuieli aferente v~nz`rii respective, inclusiv cheltuielile
necesare conserv`rii [i administr`rii
acestor bunuri, se vor pl`ti crean]ele
creditorilor garanta]i, cuprinz~nd tot
capitalul, dob~nzile [i penalit`]ile de
orice fel, precum [i cheltuielile suportate de ace[ti creditori.
çn fine, reglement`ri specifice
distribuirii sumelor realizate \n urma
lichid`rii sunt con]inute [i de dispozi]iile art.108 –112 din actul normativ invocat, unele viz~nd ordinea
de preferin]` a crean]elor (art.108,
111); modalitatea realiz`rii crean]elor bugetare \n anumite condi]ii
(art.109); acordarea propor]ional` cu
suma alocat` pentru fiecare crean]` a
sumelor de distribuit \ntre creditori
\n acela[i rang de prioritate (art.110),
iar altele reglement~nd executarea
silit` \mpotriva asocia]ilor cu r`spundere nelimitat` \n cazul societ`]ilor comerciale \n nume colectiv sau
\n comandit` (art.112).
Toate aceste dispozi]ii legale sunt
subordonate scopurilor procedurii
falimentului [i anume pl`]ii pasivului debitorului falit, respectiv realiz`rii crean]elor creditorilor. Pentru a
nu da \ns` lucr`rii un ton excesiv de
tehnicist ne-am limitat doar la enumerarea acestora [i nu la o analiz`
minu]ioas` a fiec`rei prevederi legale \n parte.
Conchiz~nd, putem releva c`,
de[i legea abund` \n texte cuprinz~nd drepturi ale creditorilor [i modalit`]i de realizare a acestora,
aceasta continu` s` p`c`tuiasc` prin
reglementarea unei proceduri greoaie [i de durat`, modific`rile operate de O.G. nr.38/2002 \ngreun~nd
[i mai mult procedurile judiciare, fie
prin prelungirea termenelor stabilite
pentru realizarea anumitor opera]iuni, fie prin stabilirea unor atribu]iuni \n sarcina unor organisme
noi – Adunarea general` a asocia]ilor/ac]ionarilor [i Comitetul asocia]ilor/ac]ionarilor.
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numele [i \n interesul creditorilor14. Profesiunea de mandatar
este incompatibil` cu orice alt` profesiune [i trebuie s` fie
exercitat` cu titlu exclusiv15. Reprezentantul este singurul
abilitat s` ac]ioneze at~t \n interesul colectiv al creditorilor c~t
[i \n interesul individual al fiec`ruia dintre ace[tia.
Legea italian` din anul 1942 [R.D. 16 marzo 1942, n. 267
G.U. 6 aprile 1942, n. 81)] nu reglementeaz` adunarea
creditorilor ca organ al procedurii. Comitetul creditorilor,
numit prin hot`r~rea judec`torului delegat este compus din trei
sau cinci membri [i are un rol consultativ, opinia sa fiind
cerut` atunci c~nd tribunalul sau judec`torul delegat o
consider` oportun` (art. 40, 41)16.
Legea german` (Insolvenzordnung) din 5 octombrie 1994
reglementeaz` at~t comitetul creditorilor (§ 67 - § 73) c~t [i
adunarea creditorilor (§ 74 - § 79), av~nd drept principal`
atribu]ie votarea planului (§ 237 - § 246).
Bankruptcy Code (USC Title 11) reglementeaz` \n
Capitolul 11 (Reorganization) atribu]ia administratorului
(trustee) de a numi unul sau mai multe comitete ale creditorilor chirografari sau ale altor categorii de creditori. De regul`,
un asemenea comitet este alc`tuit din titularii celor mai importante [apte crean]e. Comitetul este mandatarul masei creditorilor [i \n aceast` calitate are atribu]ii de investiga]ie [i de
asistare a debitorului \n administrarea averii [i \n elaborarea
planului. Comitetul \i informeaz` pe creditori despre
activitatea debitorului [i negociaz` cu debitorul m`surile de
protec]ie a intereselor creditorilor \n cadrul planului17.
çn concluzie, reglementarea francez` este cea mai
eficient` [i mai pu]in costisitoare [i de aceea reprezint`,
pentru legisla]ia noastr`, modelul cel mai adecvat. Costurile mai reduse ale procedurii \nseamn` mai mul]i bani
r`ma[i pentru plata creditorilor [i o celeritate mai mare
pentru derularea procedurii.
çn opinia noastr`, o ]ar` s`rac` [i \napoiat` nu-[i poate
permite nici risipa de bani, nici risipa de timp, dac` vrea s`
ating` standardele europene.
çn total` opozi]ie cu aceast` idee, o ciudat` inova]ie ne
ofer` O.G. nr. 38/2002 prin textul Sec]iunii a 31 - a.
Sec]iunea 3. Adunarea general` a asocia]ilor/ac]ionarilor.
Comitetul asocia]ilor/ac]ionarilor
Introducerea textului sec]iunii a 31-a ilustreaz` \nc` odat`,
tendin]a de a complica procedura de[i, \n opinia noastr`, imperativ` este simplificarea [i diminuarea costurilor.
çn ipoteza, cea mai frecvent` (peste 98% din cazuri) \n care
debitorul este o societate comercial`, textul acestei sec]iuni
prevede implicarea \n procedur` a asocia]ilor acesteia, at~t
individual c~t [i colectiv.
Legea nr. 31/1990 reglementeaz` adunarea general` numai
la trei dintre cele cinci forme de societ`]i comerciale: societatea pe ac]iuni (art. 110 -133), societatea \n comandit` pe
ac]iuni (art. 182) [i societatea cu r`spundere limitat` pluripersonal` (art. 186 - 191) [i nu recunoa[te existen]a „comitetului
asocia]ilor/ac]ionarilor", care este o inova]ie a O.G. nr.
38/2002.
De[i titlul noii sec]iuni acoper` doar participarea colectiv`,
sub forma adun`rii generale sau a comitetului, textul art. 161
reglementeaz` am`nun]it, \n alin. (3) [i (4), participarea individual` a asocia]ilor/ac]ionarilor.
Adunarea general` a asocia]ilor/ac]ionarilor poate fi con-

vocat`, pe perioada desf`[ur`rii procedurii, ori de c~te ori se va
considera necesar [i va fi prezidat` de administrator sau de
lichidator, dac` legea sau judec`torul-sindic nu dispun altfel.
Convocarea adun`rii generale se poate face \n dou`
modalit`]i : a) la ini]iativa organelor procedurii - judec`torulsindic, administratorul sau lichidatorul; b) la cererea
asocia]ilor/ac]ionarilor reprezent~nd cel pu]in 10% din
capitalul social sau chiar o cot` mai mic`, dac` \n actul
constitutiv se prevede astfel, \n concordan]` cu dispozi]iile art.
119 din Legea nr. 31/1990.
Modalitatea convoc`rii adun`rii generale va fi aceea
prev`zut` de actul constitutiv al societ`]ilor comerciale av~nd
calitatea de debitor \n procedur` sau, \n lipsa unei astfel de
prevederi specifice, va fi una dintre modalit`]ile alternative
prev`zute de art. 117 din Legea nr. 31/1990.
çn deliber`rile adun`rii generale se poate analiza:
a) situa]ia \n care se afl` propria societate;
b) rapoartele comitetului asocia]ilor/ac]ionarilor;
c) m`surile luate de administrator sau de lichidator [i
efectele acestora.
Adunarea general` poate adopta propuneri motivate. De[i
textul art. 162(1) nu aduce preciz`rile fire[ti, credem c`
propunerile pot fi cele enumerate de art. 164.
Pentru validitatea deliber`rilor adun`rii generale este
necesar` prezen]a asocia]ilor/ac]ionarilor reprezent~nd cel
pu]in jum`tate din capitalul social (\n concordan]` cu
dispozi]iile art 112 (1) din Legea nr. 31/1990) iar pentru
adoptarea hot`r~rilor (rebotezate pe nedrept decizii) este
necesar votul asocia]ilor/ac]ionarilor reprezent~nd cel pu]in o
treime din capitalul social (ca [i \n cazul prev`zut de art. 115,
ipoteza a doua, din Legea nr. 31/1990).
O alt` form` de participare colectiv` este comitetul
asocia]ilor/ac]ionarilor, care poate fi desemnat fie de
judec`torul-sindic, fie de adunarea general`.
Judec`torul-sindic, dac` va considera necesar, va desemna,
\n raport de circumstan]ele cazului, un comitet format din 3 7 asocia]i/ac]ionari cu cea mai mare pondere valoric` a p`r]ilor
sociale sau ac]iunilor \n capitalul social. Desemnarea se poate
face fie prin hot`r~rea de deschidere a procedurii, fie ulterior.
Adunarea general` a asocia]ilor/ac]ionarilor, \n prima
[edin]` sau ulterior, va putea alege un comitet format din 3 - 7
membri dintre asocia]ii/ac]ionarii care se ofer` voluntar.
Comitetul astfel desemnat va \nlocui comitetul desemnat
anterior de judec`torul-sindic.
Atribu]iile comitetului sunt prev`zute de art. 164:
a) propunerea de desemnare a unui administrator;
b) consultarea cu administratorul sau lichidatorul cu
privire la desf`[urarea [i administrarea procedurii;
c) examinarea actelor s`v~r[ite de debitor,
administrator sau lichidator, a activit`]ii [i situa]iei financiare
ale debitorului, precum [i a posibilit`]ii de continuare a
activit`]ii acestuia;
d) participarea [i acordarea de asisten]` la formularea
[i negocierea unui plan de reorganizare, precum [i informarea
[i consilierea asocia]ilor/ac]ionarilor cu privire la con]inutul
oric`rui plan propus;
e) efectuarea oric`ror alte activit`]i necesare pentru
protejarea intereselor asocia]ilor/ac]ionarilor.
çn vederea aplic`rii dispozi]iilor art. 164, \n art. 62 (1) se
prevede c` o copie a planului va fi comunicat` [i comitetului
asocia]ilor/ac]ionarilor.
Participarea individual` la procedur` a asocia]ilor sau
ac]ionarilor se realizeaz` conform dispozi]iilor alin. (3) al art.
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161 prin obliga]ia judec`torului-sindic sau, dup` caz, a administratorului ori a lichidatorului de a notifica, \n condi]iile prev`zute de art. 61 , fiec`ruia dintre asocia]i/ac]ionari, urm`toarele acte procedurale :
a) hot`r~rea de deschidere a procedurii;
b) propunerea de \ndeplinire a unor acte, opera]iuni [i pl`]i
care dep`[esc condi]iile obi[nuite de exercitare a activit`]ii
curente;
c) solicitarea de intrare \n faliment, precum [i hot`r~rea
judec`torului-sindic de intrare \n faliment a debitorului;
d) propunerea de v~nzare \n bloc sau de v~nzare a
imobilelor;
e) raportul final [i bilan]ul general, \ntocmite de lichidator;
f) hot`r~rea de \nchidere a procedurii.
Numai \n cazul notific`rii a patru din cele [ase acte procedurale: cele prev`zute la lit. b), c) d) [i e), asocia]ii/ac]ionarii
pot formula obiec]ii, \n condi]iile stabilite de lege, dar ei nu vor
participa la votul pentru aprobarea m`surilor respective, dac`
un astfel de vot este prev`zut de lege (de ex. art. 108).
Este legitim` \ntrebarea: care este ra]iunea obliga]iei de
notificare a hot`r~rilor de deschidere [i de \nchidere a
procedurii, dac` nu exist` dreptul de a formula obiec]iuni? O
hot`r~re judec`toreasc` se comunic` numai \n situa]ia \n care
persoana destinatarului are dreptul s` o atace.
Cuv~ntul care caracterizeaz`, \n opinia noastr`, norma
legal` prev`zut` la alin. (3) al art. 161 este RISIPA, risipa de
timp, de munc` [i mai ales de bani.
Propriile hot`r~ri adoptate de adunarea general` a
asocia]ilor/ac]ionarilor se comunic` acestora, pe cheltuiala
societ`]ii comerciale, conform dispozi]iilor art. 130 (4) al
Legii nr. 31/1990 prin depunerea la oficiul registrului
comer]ului [i sunt opozabile chiar [i ter]ilor dup` men]ionarea
\n registru [i publicare \n M.Of., Partea a IV-a, iar cele [ase
acte procedurale prev`zute de alin. (3) al art. 161 se comunic`
individual, fiec`rui asociat/ ac]ionar, la domiciliu [(sediu, pe
cheltuiala averii debitorului (art.4)] diminu~ndu-se pl`]ile
cuvenite creditorilor, contrar scopului enun]at de art. 2. [i care
este folosul acestei cheltuieli? Dreptul de a obiec]iona unele
acte procedurale, f`r` drept de a ataca hot`r~rile judec`toruluisindic prin care solu]ioneaz` obiec]iunile. \n schimb,
obiec]iunile numeroase [i repetate pot \mpotmoli considerabil
procedura care se prevede a fi caracterizat` prin celeritate,
conform art. 5 (2).
Atomizarea ac]ionariatului, ca rezultat al privatiz`rii de
mas`, va antrena cheltuieli astronomice cu notific`rile [i va
paraliza procedura. Permanenta primenire fireasc` a structurii
ac]ionariatului [i imprecizia eviden]ei adresei po[tale a miilor
de asocia]i va solicita un volum de munc` vie fabulos, pe care
este exclus s`-l poat` presta grefierul judec`torului-sindic.
De aceea, credem c` se impune renun]area la textele art.
161 - 164 [i la cele consecutive, corelate cu ele (de ex. art. 62
alin.1).
Sec]iunea 4. Administratorul
1. Desemnarea administratorului
Administratorul este desemnat, de regul`, de c`tre
judec`torul-sindic, prin hot`r~rea de deschidere a procedurii
(art. 17 alin.1).
Independent de aceast` desemnare, adunarea creditorilor,
\n prima [edin]`, cu votul creditorilor care de]in cel pu]in 50%
din valoarea total` a crean]elor poate decide desemnarea unui
administrator, persoan` fizic` sau societate comercial`,
stabilindu-i [i retribu]ia (art. 17 alin.1).
Creditorii r`ma[i \n minoritate, nemul]umi]i de hot`r~rea
adun`rii, o pot contesta \n termen de 5 zile de la adoptarea

acesteia, la judec`torul-sindic. Acesta va hot`r\ asupra contesta]iei, fie \n sensul c` o va respinge men]in~nd administratorul
desemnat de creditori, fie \n sensul c` o va admite, men]in~nd
administratorul pe care l-a desemnat prin hot`r~rea de deschidere a procedurii. Dac` nu fusese desemnat un asemenea
administrator prin hot`r~rea de deschidere a procedurii, el va
fi desemnat prin hot`r~rea de admitere a contesta]iei.
Atunci c~nd s-au \nregistrat mai multe contesta]ii contra
hot`r~rii adun`rii creditorilor de desemnare a administratorului, ele vor fi conexate [i solu]ionate printr-o singur` sentin]`.
Dac` decizia adun`rii creditorilor prin care s-a desemnat
administratorul nu a fost contestat` \n termenul legal, judec`torul-sindic, printr-o \ncheiere, va desemna administratorul
ales de creditori, dispun~nd totodat` \ncetarea atribu]iilor
administratorului pe care l-a numit anterior, prin hot`r~rea de
deschidere a procedurii.
Dac` la prima [edin]` a adun`rii creditorilor ace[tia nu
hot`r`sc nimic \n privin]a administratorului, [i anterior, prin
hot`r~rea de deschidere a procedurii nu fusese desemnat un
administrator, tot \n ziua primei [edin]e, printr-o \ncheiere,
judec`torul-sindic, va numi un administrator.
Administratorul, persoan` fizic`, sau delegatul permanent,
persoan` fizic`, al societ`]ii comerciale administratoare va
trebui s` posede calitatea de contabil autorizat, expert contabil,
licen]iat \n studii economice sau \n drept ori inginer [i s` aib`
cel pu]in 5 ani de activitate practic` - economic` sau juridic`.
Formularea textului conduce la concluzia c` [i inginerul
trebuie s` aib` cel pu]in 5 ani de activitate practic`, economic`
(fiind inimaginabil s` aib` practic` juridic`). O ipotez` la fel
de probabil` este ca textul legii s` fi omis men]iunea conform
c`reia inginerul trebuie s` aib` cel pu]in 5 ani de activitate
practic` tehnic`.
De[i poate fi desemnat [i de creditori, credem c` administratorul ac]ioneaz` ca mandatar al justi]iei [i nu al creditorilor iar termenul de desemnare, exprim` ideea de implicare
a administratorului \n procedur`. Aceast` interpretare se
sprijin` pe urm`toarele argumente din context :
a) administratorul este desemnat, de regul`, prin hot`r~rea
judec`torului-sindic de deschidere a procedurii;
b) administratorul desemnat de creditori este numai
„propus" [i ulterior este desemnat, tot de judec`torul-sindic,
sau este infirmat, ca urmare a admiterii contesta]iei;
c) tribunalul, prin judec`torul-sindic, \i stabile[te atribu]iile, \l controleaz`, \l \nlocuie[te [i \i stabile[te retribu]ia.
Sub acest aspect, modificarea adus` Legii nr. 64/1995 prin
Legea nr. 99/1999 reprezint` un progres important, dac` se are
\n vedere c`, \n textul ini]ial al legii, judec`torul-sindic nu avea
nici o atribu]ie \n introducerea administratorului \n procedura
reorganiz`rii, puterile sale fiind limitate la numirea
lichidatorului.
De[i textul Legii nr. 64/1995 nu con]ine nici o prevedere \n
acest sens, consider`m c` administratorului \i sunt aplicabile
acelea[i reguli privind recuzarea care sunt operante [i fa]` de
judec`torul-sindic, precum [i acelea[i cazuri de incompatibilitate pe care Legea nr.31/1990 le prevede pentru cenzori
(art.156 alin.2). La aceasta se adaug` cazurile de incompatibilitate prev`zute de art. 6 (2) [i art 135 din Legea nr. 31/1990
[i cele prev`zute de O.G. nr. 79/1999. Astfel, de exemplu,
conform dispozi]iilor art. 8 alin. 2 din O.G. nr. 79/1999,
aceea[i persoan` nu poate avea, simultan ori succesiv, pentru
aceea[i societate comercial`, calitatea de avocat, auditor financiar, expert contabil ori contabil autorizat [i de administrator
judiciar sau lichidator judiciar. çn situa]ia \n care administratorul sau lichidatorul desemnat de judec`torul-sindic a efectuat, \n acela[i dosar, o expertiz` contabil`, aceast` expertiz`
va fi ref`cut` printr-un alt expert18. Legea francez` privind
redresarea [i lichidarea judiciar` a \ntreprinderilor con]ine o
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2. Atribu]iile administratorului
Una dintre principalele atribu]ii ale judec`torului-sindic
este [i stabilirea, prin hot`r~re, a atribu]iilor administratorului
(art. 10 lit. c).
Judec`torul-sindic trebuie s` stabileasc` atribu]iile administratorului cu referire precis` la textele art.18 [i nu cu referire general` la dispozi]iile cuprinse \n sec]iunea a IV-a a
capitolului II din Legea nr.64/199520.
Textul art. 18 enumer` principalele atribu]ii ale administratorului \n procedura reorganiz`rii judiciare :
a) examinarea activit`]ii debitorului \n raport cu situa]ia de
fapt [i \ntocmirea unui raport am`nun]it asupra cauzelor [i
\mprejur`rilor care au dus la apari]ia st`rii de insolven]`, cu
men]ionarea persoanelor c`rora le-ar fi imputabil`, precum [i
asupra posibilit`]ii reale de reorganizare efectiv` a activit`]ii
debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea [i
supunerea acelui raport judec`torului-sindic \n termen stabilit
de acesta, dar care nu va putea dep`[i 60 de zile de la desemnarea administratorului.
b) \ntocmirea actelor prev`zute la art. 26 alin. (1), \n cazul
\n care debitorul nu [i-a \ndeplinit obliga]ia respectiv`
\n`untrul termenelor legale, precum [i verificarea, corectarea
[i completarea informa]iilor cuprinse \n actele respective, c~nd
acestea au fost prezentate de debitor.
c) elaborarea planului de reorganizare a activit`]ii debitorului, \n func]ie de cuprinsul raportului men]ionat la lit. a) [i \n
condi]iile [i termenele prev`zute la art. 59.
d) supravegherea opera]iunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
e) conducerea \n tot sau \n parte a activit`]ii debitorului;
f) stabilirea datelor [edin]elor adun`rii creditorilor;
g) introducerea de ac]iuni pentru anularea actelor frauduloase \ncheiate de debitor \n dauna drepturilor creditorilor,
precum [i a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor
opera]iuni comerciale \ncheiate de debitor [i a constituirii unor
garan]ii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile
creditorilor;
h) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor [i luarea
m`surilor corespunz`toare pentru conservarea lor;
i) men]inerea sau denun]area unor contracte \ncheiate de
debitor;
j) examinarea crean]elor [i, atunci c~nd este cazul
formularea de obiec]ii la acestea;
k) urm`rirea \ncas`rii crean]elor referitoare la bunurile din
averea debitorului sau la sumele de bani transferate de c`tre
debitor \nainte de deschiderea procedurii;
l) cu condi]ia confirm`rii de c`tre judec`torul-sindic,
\ncheierea de tranzac]ii, desc`rcarea de datorii, desc`rcarea
fidejusorilor, renun]area la garan]ii reale;
m) sesizarea judec`torului-sindic \n leg`tur` cu orice
problem` care ar cere o solu]ionare de c`tre acesta;
n) orice alte atribu]ii stabilite prin \ncheiere de c`tre
judec`torul-sindic, cu excep]ia celor prev`zute de lege \n competen]a exclusiv` a acestuia.
M`surile luate de administrator \n executarea atribu]iilor
conferite prin aceast` lege sau cu dep`[irea ori \nc`lcarea

acestora pot fi contestate de debitor, de oricare dintre creditori,
precum [i de oricare persoan` interesat`.
Legea prevede \n art. 19 (2) c` o astfel de contesta]ie va
trebui s` fie \nregistrat` \n termen de 10 zile de la data la care
m`sura a fost comunicat` persoanelor prev`zute la alin. (1).
Judec`torul-sindic va solu]iona contesta]ia \n termen de 15
zile de la \nregistrarea ei, \n camera de consiliu, cu citarea
contestatorului [i a administratorului.
Dac` va considera necesar, judec`torul-sindic va suspenda
m`sura contestat`.
Textul art. 20 (2) consacr` dreptul de control al activit`]ii
administratorului care cuprinde [i dreptul judec`toruluisindic de a desfiin]a m`surile gre[ite sau ilegale luate de
administrator, f`r` a mai fi aplicabil termenul de 10 zile de la
luarea acestor m`suri, chiar dac` ele nu au fost contestate de
nimeni, put~nd, dac` va considera necesar, s` citeze, \n
Camera de consiliu, administratorul [i persoanele interesate.
çn vederea \ndeplinirii atribu]iilor sale, administratorul va
putea desemna persoane de specialitate. At~t numirea c~t [i
nivelul retribu]iilor acestora se aprob` de c`tre judec`torulsindic, a[a cum se prevede [i \n art. 69 (3).
Sec]iunea 5. Lichidatorul
1. Desemnarea lichidatorului
Judec`torul-sindic va desemna un lichidator, \n cazul
\nceperii procedurii falimentului.
Desemnarea lichidatorului se face \n condi]iile prev`zute
de art. 17, 19, 20, 21 [i art. 69 (4), pentru desemnarea
administratorului.
Dac` anterior a fost numit un administrator, atribu]iile
acestuia \nceteaz` odat` cu stabilirea atribu]iilor lichidatorului
prin hot`r~rea judec`torului-sindic. Poate fi desemnat
lichidator [i administratorul desemnat anterior.
2. Atribu]iile lichidatorului
Principalele atribu]ii ale lichidatorului sunt urm`toarele :
a) examinarea activit`]ii debitorului \n raport cu situa]ia de
fapt [i \ntocmirea unui raport am`nun]it asupra cauzelor [i \mprejur`rilor care au dus la insolven]`, cu men]ionarea
persoanelor c`rora le-ar fi imputabil`, [i supunerea acelui
raport judec`torului-sindic \ntr-un termen stabilit de acesta,
dar care nu va putea dep`[i 60 de zile de la desemnarea
lichidatorului, dac` un raport cu acest obiect nu fusese
\ntocmit anterior de administrator;
b) conducerea \n tot sau \n parte a activit`]ii debitorului;
c) introducerea de ac]iuni pentru anularea actelor
frauduloase \ncheiate de debitor \n dauna drepturilor
creditorilor, precum [i a unor transferuri cu caracter
patrimonial, a unor opera]iuni comerciale \ncheiate de debitor
[i a constituirii unor garan]ii acordate de acesta, susceptibile a
prejudicia drepturile creditorilor;
d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor [i luarea
m`surilor corespunz`toare pentru conservarea lor;
e) men]inerea sau denun]area unor contracte \ncheiate de
debitor;
f) examinarea crean]elor [i, atunci c~nd este cazul,
formularea de obiec]iuni la acestea;
g) urm`rirea \ncas`rii crean]elor din averea debitorului,
rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuate
\naintea deschiderii procedurii;
h) primirea pl`]ilor pe seama debitorului [i consemnarea
lor \n contul averii debitorului;
i) v~nzarea bunurilor din averea debitorului \n
conformitate cu prevederile prezentei legi;
j) \ncheierea de tranzac]ii, desc`rcarea de datorii,
desc`rcarea fidejusorilor, renun]area la garan]ii reale sub
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asemenea prevedere (art.10 alin.3).
La fel ca lichidatorul [i expertul, administratorul este retribuit din averea debitorului sau, dup` caz, din fondurile de
lichidare, pe baza ordinului de plat` semnat de judec`torulsindic.
çn orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice, care
sunt bazate pe dolul sau culpa grav` a administratorului, judec`torul-sindic \l poate \nlocui, prin \ncheiere motivat`, atacabil` cu recurs la curtea de apel. De exemplu, m`sura este justificat` dac` cel \n cauz` a \nt~rziat nepermis de mult \ndeplinirea sarcinilor sale19.
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condi]ia confirm`rii de c`tre judec`torul-sindic;
k) sesizarea judec`torului-sindic cu orice problem` care ar
cere o solu]ionare de c`tre acesta;
l) orice alte atribu]ii stabilite prin \ncheiere de c`tre
judec`torul-sindic.
Sunt aplicabile [i lichidatorului dispozi]iile privind numirea
administratorului, contestarea m`surilor acestuia, \nlocuirea lui
etc.
Referitor la \nlocuirea lichidatorului, s-a decis c` nu
constituie un motiv temeinic pentru a fi \nlocuit \mprejurarea
c` sediul acestuia este situat la o distan]` de 70 de km de sediul
debitorului21, dar constituie un motiv temeinic culpa grav` a
acestuia const~nd \n repetate \nt~rzieri nejustificate ale
execut`rii dispozi]iilor judec`torului-sindic22.
Conform art. 231 (1), „actele \ncheiate de lichidator, pentru
a c`ror validare este necesar` forma autentic`, vor fi supuse
autentific`rii judec`torului-sindic.
(2) Judec`torul-sindic va pronun]a o \ncheiere de autentificare, \n baza c`reia actul va putea fi \nscris \n registrele de
publicitate."
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Sec]iunea 6. Drept comparat
çn procedura bankrupcy de reorganizare (Capitolul 11)
trustee cumuleaz` unele dintre atribu]iile care, conform Legii
nr. 64/1995 revin judec`torului-sindic [i administratorului. El
reprezint` patrimoniul debitorului \n fa]a cur]ii federale [i
poate angaja exper]i c~nd consider` necesar.
Legea italian` (R.D. 16 marzo 1942, n. 264 - Disciplina
del falimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa)
consacr` calitatea de organ al procedurii curatorului (il
curatore), care poate fi numai o persoan` fizic`, av~nd drept
principal` atribu]ie administrarea bunurilor falitului sub
conducerea judec`torului delegat. \n calitate de auxiliar al
justi]iei, el este considerat c` exercit` o func]iune public` (art.
30). Atribu]iile sale sunt similare cu cele prev`zute de Legea
nr. 64/1995 pentru administrator [i pentru lichidator. \mpotriva
m`surii luate de curator, falitul [i oricare alt` persoan`
interesat` se poate adresa judec`torului delegat, care decide
prin hot`r~re motivat`, atacabil` cu recurs la tribunal.
Curatorul are dreptul at~t la recuperarea cheltuielilor avansate
din propriile fonduri c~t [i la o remunera]ie propor]ional` (5%)
cu activul realizat (art. 39), determinat` de tribunal, \n
conformitate cu normele legale \n vigoare (D.M. 28 Iuglio
1992, n. 570). Plata sumelor cuvenite curatorului are prioritate
absolut` fa]` de oricare alt` plat`.
Legea german` (Insolvenzordnung) din 5 octombrie 1994
reglementeaz`, \n §56 -66, statutul juridic al administratorului.
El poate fi numai o persoan` fizic`, experimentat` [i calificat`,
numit` de tribunal sau de adunarea creditorilor [i care
ac]ioneaz` sub controlul tribunalului. Aceast` instan]` \l poate
sanc]iona cu amend` [i \l poate revoca pentru un motiv grav.
Administratorul este r`spunz`tor pentru prejudiciul cauzat prin
m`surile sale ilegale. Remunera]ia administratorului, calculat`
procentual din valoarea masei falimentare, este determinat` de
tribunal, detaliile de calcul fiind prev`zute prin norme emise
de Ministerul Federal al Justi]iei.
Legisla]ia francez` (Loi no. 84 -148du 1er mars 1984
relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés
des entreprises; lois 85 - 98, 85 - 99 du 25 janvier 1985 sur le
redressement et la liquidation judiciaires; le décret du 29
décembre 1998) prevede c` tribunalul comercial desemneaz`
un mandatar judiciar, care \n procedura de reorganizare
judiciar` se nume[te reprezentantul creditorilor iar \n
procedura de lichidare judiciar` se nume[te lichidator. El este

ales de pe lista cur]ii de apel. Profesiunea de madatar judiciar
se exercit` cu titlu exclusiv, fiind incompatibil` cu oricare alt`
func]ie sau profesie (Loi no. 90 - 1259 du 31 décembre 1990)
\n concordan]` cu directiva CEE din 21 decembrie 1988
privind recunoa[terea diplomelor. Statutul juridic al profesiei a
fost precizat prin decretul nr. 98 - 1232 din 29 decembrie 1988,
mai ales \n ce prive[te accesul la profesie [i remunera]ia.
Exerci]iul func]iei de mandatar judiciar se poate realiza fie cu
titlu individual fie \n cadrul colectiv (societate civil`
profesional`, societate \n participa]iune, grup de interes
economic, societate de exerci]iu al unei profesiuni liberale)
sub controlul unui magistrat al ordinului judiciar desemnat de
Ministerul Justi]iei [i acest exerci]iu este strict reglementat.
Remunera]ia este determinat` conform unui tarif prev`zut de
decretul nr. 85 - 1390 din 27 decembrie 1985. Ea const` \ntr-o
sum` fix` de baz` (15.000 FRF, \n prezent recalculat` \n euro)
plus c~te o sum` fix` pentru fiecare crean]` verificat` (150 sau
250 FRF) plus o alt` sum` variabil` \n func]ie de num`rul
salaria]ilor debitorului care au crean]e, plus c~te o sum`
propor]ional` pentru fiecare crean]` contestat` (5% din
diferen]a \ntre cuantumul crean]ei declarate [i cuantumul
crean]ei admise definitiv). Remunera]ia astfel calculat` poate
fi plafonat` la 450.000 FRF, prin decizia pre[edintelui
tribunalului, la propunerea judec`torului-comisar.23
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STABILIREA ONORARIULUI
ADMINISTRATORULUI
JUDICIAR/LICHIDATORULUI,
çN PRACTICA
UNOR INSTAN¥E

Temeiul legal al stabilirii onorariului este art. 17 din Lege care
stipuleaz` c` „(1) \n cadrul primei [edin]e a adun`rii creditorilor
creditorii care de]in cel pu]in 50% din valoarea total` a crean]elor pot
decide angajarea unui administrator - persoan` fizic` sau societate
comercial` -, stabilindu-i [i retribu]ia, indiferent dac`, prin hot`ry5rea
de deschidere a procedurii, judec`torul-sindic a desemnat un administrator.” Dispozi]iile acestui articol se aplic` \n mod corespunz`tor
[i lichidatorului.
De[i termenul prev`zut de lege este „retribu]ie”, folosim totu[i \n
acest material termenul de „onorariu” din trei considerente:
• conform art. 12 din OG 79/1999 privind organizarea activit`]ii
practicienilor \n reorganizare [i lichidare, aprobat` prin Legea
505/2002, practicienii \n insolven]` primesc pentru activitatea
depus` onorariu
• frecven]a utiliz`rii acestui termen de c`tre instan]e
• [i, nu \n ultimul ry5nd, faptul c` termenul desemneaz` de regul`
contravaloarea muncii prestate de c`tre membrii profesiilor
liberale (spre deosebire de termenul de retribu]ie care este
specific \n primul ry5nd raporturilor juridice stabilite \n
virtutea unui contract de munc`).
çn cele ce urmeaz` aceast` trecere \n revist` a jurispruden]ei nu este
marcat` de comentarii exhaustive asupra spe]elor prezentate ci se
dore[te a fi o exemplificare a diversit`]ii practicii de stabilire a
onorariului la diverse instan]e din ]ar`, cu semnalarea modalit`]ilor ce
pot da na[tere la confuzii sau interpret`ri divergente.
Sentin]a civil` nr. 1422/2000 a Tribunalului Bac`u
Prin cererea \nregistrat` la data de 25.08.2000, reclamanta SC „B.”
S.A. a solicitat declan[area procedurii falimentului \mpotriva debitoarei
SC „Z.” SRL.
Examin~nd cererea, instan]a a constatat c` cererea creditoarei este
\ntemeiat` [i pe cale de consecin]` admite ac]iunea [i declar` deschis`
procedura falimentului. \n baza art. 8 din legea 64/1995 desemneaz`
lichidator persoana fizic` X, \nscris \n tabloul de eviden]` al UNPRL [i
stabile[te atribu]iile acestuia \n conformitate cu Legea modificat`.
Stabile[te onorariu lichidator 15% din valoarea crean]elor recuperate.
[...] Pune \n vedere creditoarei s` achite un avans onorariu lichidator \n
valoare de 10.000.000 lei \n contul deschis la BCR Bac`u.
çn opinia noastr`, raportarea onorariului la valoarea crean]elor [i
nu la sumele ob]inute din valorificarea crean]elor este de natur` s`
produc` anumite confuzii cu privire la baza de calcul a onorariului.
Spre exemplu, \n cazul valorific`rii crean]elor printr-o metod` care nu
presupune \ncasarea \ntregului cuantum al acesteia (cesiune de
crean]`, tranzac]ie aprobat` de judec`torul sindic conform art. 23 lit.
J) din Lege) se poate ajunge in extremis la prelevarea unor onorarii
egale cu sumele efectiv \ncasate.

Av. Ana-Irina ßarcane
Membr` UNPRL
Filiala Bucuresti

çn ceea ce prive[te dispunerea achit`rii de c`tre creditoare a
avansului de onorariu se pune problema naturii juridice a acesteia.
Av~nd \n vedere c`, \n conformitate cu art. 11 din Lege, hot`r~rile
judec`torului sindic sunt definitive [i executorii, care este sanc]iunea
aplicabil` creditorului care refuz` s` pl`teasc` acest avans? Dat fiind
c` dispozi]iile legale privind avansarea de c`tre creditori a sumelor
necesare cheltuielilor administrative au un caracter supletiv (a se
vedea art. 118 din Lege), consider`m c` dispozi]ia instan]ei este o
indica]ie cu privire la aceast` posibilitate [i nu o hot`r~re susceptibil`
de executare silit`.
Sentin]a nr. 527/06.08.1999 a Tribunalului Bac`u
Av~nd \n vedere c` la prima [edin]` a Adun`rii Creditorilor de dup`
modificarea Legii prin OG 99/1999, s-a propus numirea de c`tre
judec`torul-sindic a unui lichidator \n procedura falimentului deschis`
\mpotriva debitoarei SC „A.” SRL, instan]a decide:
– desemneaz` ca lichidator persoana fizic` „A”
– stabile[te urm`toarele atribu]ii ale lichidatorului: [...]
– la \nchiderea lichid`rii lichidatorul va primi o sum` egal` cu
10% din activul recuperat.
„Activul recuperat” este o formulare susceptibil` de confuzie [i se
poate reduce de fapt la recuperarea din crean]e deoarece nu se poate
vorbi de active recuperate \n cazul v~nz`rii bunurilor din patrimoniul
debitorului (aceasta fiind activ valorificat [i nu recuperat). \n m`sura
\n care aceasta va fi interpretarea, raportarea onorariului exclusiv la
recuperarea de crean]e va dezinteresa lichidatorul s` v~nd` activele
debitoarei la cel mai bun pre] ceea ce \nfr~nge interesul creditorilor (\n
special al celor garanta]i cu garan]ii reale) care este de a ob]ine
maximizarea valorii tuturor activelor [i nu numai a crean]elor.
çncheierea din 04.07.2002 a Tribunalului Timi[ \n Dosarul nr.
70/S/2002
Fa]` de \ncheierea din 27.06.2002 [i procesul-verbal al [edin]ei
Comitetului Creditorilor [i constat~nd c` nu s-au formulat contesta]ii
privind angajarea administratorului judiciar SC „M” SRL, judec`torul
sindic dispune desemnarea ca administrator judiciar pe SC „M” SRL,
stabilind o retribu]ie de 5.000 USD lunar [i 5% din valoarea de
realizare a activelor [i crean]elor recuperate conform art. 17 pct. 3
din legea 64/1995.
Pentru perioada de func]ionare ca administrator provizoriu
(16.05.2002 – 04.07.2002) stabile[te o retribu]ie total` de 5.000 USD.
Ulterior aceea[i instan]` a dat o \ncheiere de l`murire a dispozitivului \ncheierii sus-men]ionate preciz~nd c` av~nd \n vedere oferta
de servicii a administratorului [i acordul principalilor creditori
retribu]ia stabilit` este de 5.000 USD lunar exclusiv TVA.
Conform art. 17alin (3) din Lege, judec`torul sindic va desemna
prin \ncheiere administratorul propus de creditori sau va men]ine
administratorul desemnat prin hot`r~rea de deschidere a procedurii. \n
spe]` a coincis administratorul desemnat prin hot`r~rea de deschidere
a procedurii, respectiv administratorul provizoriu cu cel propus de
creditori.
Raportarea onorariului „de succes” la valoarea de realizare a
activelor [i crean]elor recuperate este de natur` s` cointereseze
lichidatorul pentru ob]inerea celui mai bun pre] din v~nz`ri [i pentru
recuperarea crean]elor.
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çn contextul procedurii de reorganizare judiciar` [i faliment
prev`zut` de Legea 64/1995 („Legea”)1 stabilirea onorariului administratorului judiciar sau lichidatorului este o etap` rezolvat` de instan]e
\ntr-o manier` extrem de divers`. \n lipsa unor prevederi legale care s`
detalieze modul \n care acest onorariu se rela]ioneaz` la activitatea
depus` de practicianul \n insolven]`, instan]ele [i-au conturat exigen]e
diferite cu privire la modalitatea de stabilire a onorariului, uneori
practica fiind neuniform` chiar \n interiorul aceleia[i instan]e.
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Pentru evitarea oric`ror ne\n]elegeri ulterioare la prelevarea
onorariului este recomandabil ca practicianul s` solicite instan]ei
precizarea expres` \n dispozitivul hot`r~rii de stabilirea onorariului cu
privire la includerea sau nu a TVA-ului \n onorariu.
çncheierea din 12.12.2002 a Tribunalului Timi[ \n Dosarul nr.
108/S/2002
[…] Lichidatorul S.C. „M” SRL depune la dosar oferta financiar`
ce a fost prezentat` creditorilor [i prin care se solicit` un onorariu fix
de 2.300 USD/lun` [i o cot` procentual` de 8% din valoarea de
realizare a tuturor activelor debitoarei S.C. „P.” SA iar plata s` se
fac` lunar pentru partea fix` [i trimestrial, pe baza raportului de
activitate prezentat judec`torului sindic, pentru partea variabil` [i
numai dup` \ncasarea sumelor de c`tre debitoare.
Reprezentan]ii creditorilor prezen]i au l`sat la aprecierea instan]ei
modalitatea [i cuantumul onorariului.
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Instan]a a re]inut ca [i considerente: volumul de munc` necesar
pentru efectuarea opera]iunilor prev`zute de legea 64/1995 la art. 23 [i
complexitatea acestora drept care a apreciat ca [i \ndestul`tor onorariul
a[a cum a fost solicitat. ]in~nd cont [i de faptul c` lichidatorul a intrat
\n atribu]ii \nc` din luna august, instan]a a dispus urm`toarele:
\ncuviin]eaz` onorariul lichidatorului conform ofertei financiare [i
efectuarea primei pl`]i din onorariul cuvenit p~n` \n prezent.
çntr-adev`r, la unele instan]e s-a creat practica depunerii de c`tre
practicienii \n insolven]` a unor veritabile oferte tehnice [i financiare
care permit at~t creditorilor c~t [i judec`torului sindic s` ia o decizie
informat` \n sensul de a alege practicienii corespunz`tori dimensiunilor procedurii respective. De asemenea concursul \ntre
practicieni, atunci c~nd sunt depuse mai multe oferte are ca efect
alegerea celui mai potrivit practician la cel mai mic onorariu.
çncheierea nr. 388/JS/25.09.2001 a Tribunalului Cara[-Severin
Prin \ncheierea nr. 178/JS/20.07.2000, r`mas` irevocabil` prin
nerecurare, a fost stabilit` retribu]ia administratorului judiciar S.C. „E”
SRL la suma de 1.000 USD exclusiv TVA \ncep~nd cu luna octombrie
1999, de c~nd a fost desemnat \n aceast` calitate.
çn raport de complexitatea cauzei [i volumul de activitate care
implic` un num`r \nsemnat de persoane precum [i deplas`ri frecvente
\n jude] unde se afl` activele debitoarei se constat` c` retribu]ia nu este
\ndestul`toare. Se impune a[adar reaprecierea retribu]iei care se va
reconsidera [i \n raport de prevederile Regulamentului CECCAR
privind disciplina onorariilor, indemniza]iilor [i criteriilor pentru
restituirea cheltuielilor pentru presta]iile profesionale ale exper]ilor [i
contabililor autoriza]i [i Tarifului profesional aprobat prin hot`r~rea nr.
01/49 din 31 martie 2001 a Conferin]ei Na]ionale.
çn consecin]` instan]a stabile[te retribu]ia administratorului judiciar
la suma de 100.000.000 lei lunar inclusiv TVA \ncep~nd cu data de
01.10.2001 [i p~n` la \ncetarea calit`]ii sale de administrator judiciar.
Retribu]ia administratorului urmeaz` a fi cuprins` \n situa]ia
cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al debitoarei ce se va \ntocmi
lunar de c`tre administratorul judiciar \n condi]iile prev`zute de art. 75
alin 2 din legea 64/1995 republicat`.
Nu consider`m ca adecvat` calcularea retribu]iei administratorului judiciar \n raport de prevederile Regulamentului CECCAR.
Nu numai c` nu exist` temei legal pentru aceast` rela]ionare dar
natura activit`]ilor administratorului judiciar/lichidatorului este mult
mai complex` dec~t cea a activit`]ilor prestate pentru o expertiz`.
Sentin]a civil` nr. 2071/F/2002 a Tribunalului Neam]
Fa]` de cererea formulat` de creditoarea „B.” SA, [...] instan]a admite
cererea [i deschide procedura falimentului \mpotriva debitoarei S.C.
„C” SRL.
Desemneaz` \n calitate de lichidator judiciar persoana fizic` P, cu
atribu]iile prev`zute de art. 23 din legea 64/1995 [i stabile[te un
onorariu de 7% din \ncas`ri.
Consider`m c` rela]ionarea onorariului la \ncas`ri nu reprezint`

neap`rat o contravaloare a activit`]ii lichidatorului, \ncas`rile put~nd
rezulta [i din opera]iuni anterioare cum ar fi: angajamente de plat`,
pl`]i benevole efectuate \n baza unui contract, ree[alon`ri \n curs etc.
Sentin]a civil` nr. 2649/F/2002 a Tribunalului Neam]
Fa]` de admiterea cererii creditoarei prin sentin]a civil` nr. 2336/2002
pronun]at` de Tribunalul Neam] prin care s-a deschis procedura
reorganiz`rii [i falimentului fa]` de debitoare, instan]a constat` c` nu sau formulat contesta]ii [i nu s-a depus plan de reorganizare. \n
consecin]` deschide procedura falimentului \mpotriva debitoarei S.C.
„A” S.N.C., dizolv` societatea debitoare [i ridic` debitorului dreptul de
administrare a societ`]ii. Desemneaz` ca lichidator judiciar pe S.C. „Y”
SRL, cu o retribu]ie reprezent~nd 10% din v~nz`ri.
Retribu]ia administratorului judiciar \n sum` de 8.000.000 lei va fi
pl`tit` c`tre S.C. „Y” SRL din fondul de lichidare, urm~nd s` fie
returnat` fondului \n urma v~nz`rii bunurilor debitoarei.
çntr-adev`r conform art. 4 alin 3 din Lege, \n lipsa disponibilit`]ilor \n contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare
constituit din majorarea cu 10% a taxelor pl`tibile la Registrul
Comer]ului. Solu]ia instan]ei este una echitabil` [i asigur` plata
lichidatorului ce a fost ini]ial administrator chiar \n condi]iile \n care
nu se vor putea valorifica activele debitorului sau nu vor exista. Prin
returnarea onorariului cuvenit perioadei de administrare \n cazul \n
care se ob]in sume din valorificarea activelor se asigur` respectarea
tezei privind plata din fondul de lichidare numai \n cazul \n care nu
exist` alte resurse.
çncheierea civil` nr. 4962/C/2002 a Tribunalului Cluj
\n dosar este deschis` procedura de reorganizare judiciar` a S.C. „I.”
SA, fiind desemnat ca lichidator S.C. „P.” SRL. La termenul anterior se
stabilise punerea \n discu]ie [i stabilirea remunera]iei administratorului
judiciar, av~nd \n vedere propunerea sa financiar` f`cut` \n cadrul
primului raport [i opiniile exprimate de creditori, propunerea const~nd
\n stabilirea unui onorariu de 6.000 USD/lun` f`r` TVA [i, \n cazul
v~nz`rii de active, un procent de 8% din valoarea realizat`. Unii
creditori au apreciat c` suma este prea mare iar al]ii c` stabilirea
remunera]iei trebuie s` se fac` numai dup` confirmarea planului.
Instan]a constat` c` la acest termen (la care a fost convocat`
adunarea creditorilor) [i-au dat acordul creditorii reprezent~nd 50,06%
din valoarea total` a crean]elor. Mai constat` pozi]ia creditorului S.C.
„D”SA care propune o remunera]ie de 5.000 USD lunar, ceilal]i
creditori neoferind alte variante concrete privind remunerarea.
Raportat la pozi]iile exprimate de creditorii care au propus o sum`
mai mic` sau nu au fost de acord cu suma de 6.000 USD, acestea nu
vor putea fi considerate contesta]ii \n accep]iunea art. 17 alin. 3 din
legea 64 republicat` [i modificat` prin OG 38/2002 deoarece ace[tia nu
au exprimat o opinie motivat` cu privire la valoarea remunera]iei [i nici
nu au propus o alternativ` care s` fie acceptat` de majoritatea
creditorilor.
Fa]` de aceste aspecte, \n temeiul art. 9, raportat la dispozi]iile art.
17 alin. 1 din legea 64 republicat` [i modificat` prin OG 38/2002,
constat~nd pozi]ia creditorilor ce de]in cel pu]in 50% din valoarea
crean]elor, instan]a decide remunerarea administratorului judiciar cu
suma de 6.000 USD lunar f`r` TVA.
De[i art. 17 este formulat astfel \nc~t sugereaz` o [edin]` separat`
a creditorilor care, independent de desemnarea anterioar` a unui
administrator de c`tre judec`torul sindic, \[i desemneaz` „propriul”
administrator, \n realitate, dat fiind c` \n conformitate cu art. 13 din
Lege prima [edin]` a creditorilor este prezidat` de judec`torul sindic,
aceast` prim` adunare a creditorilor este o veritabil` [edin]` de
judecat` \n cadrul procedurii de faliment \n cadrul c`reia rolul activ al
creditorilor trebuie s` se manifeste cu privire la desemnarea [i
retribuirea administratorului.

1

În cuprinsul acestui articol, ori de câte ori ne referim la “lege” ne
referim la varianta în vigoare înainte de modificarea acesteia prin OG
38/2002. Atunci când ne referim la varianta modificat` prin OG
38/2002 se precizeaz` în mod expres.
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NOI REGLEMENTåRI PENTRU
STABILIREA PASIVULUI
DEBITORULUI

Legea nr.64/1995 privind procedura
reorganiz`rii judiciare [i a falimentului a fost
modificat` prin OUG nr.38/2002. Prin
ordonan]` (dispozi]iile art.581-5816 [i 771774) sunt aduse modific`ri esen]iale [i etapei
de stabilire a masei pasive a debitorului.
Masa pasiv` se va stabili pe baza listei
creditorilor, depus` de debitor conform
art.26, ori pe baza listei creditorilor \ntocmit`
de un expert contabil desemnat conform
art.33 din lege. Problema identific`rii creditorilor se pune \n ipoteza \n care debitorul
nu pune la dispozi]ia tribunalului [i nici a
expertului contabil, bilan]ul, registrele contabile [i documentele contabile sau extracontabile \n baza c`rora s` se stabileasc` lista
creditorilor.
Art.581 alin.1 din lege, introdus prin
ordonan]`, prevede c` dup` deschiderea procedurii, judec`torul-sindic ori administratorul judiciar, dac` acesta a fost desemnat, va
trimite câte o notificare fiec`rui creditor
men]ionat pe list`, aduc~ndu-i la cuno[tin]`
faptul deschiderii procedurii \mpotriva debitorului [i posibilitatea de a depune crean]a
precum [i condi]iile depunerii crean]ei.
Alin.3 al art.581 prevede c` notificarea se
va publica, pe cheltuiala averii debitorului,
\ntr-un ziar de larg` circula]ie. Aceast`
publicitate este util` pentru ca orice persoan`
interesat` s` aib` cuno[tin]` de deschiderea
procedurii [i s`-[i depun` crean]a pe care o
are \mpotriva debitorului chiar dac` nu
figureaz` \n lista creditorilor care poate
con]ine omisiuni ori erori. Publicarea este
util`, mai ales \n condi]iile \n care nu s-a
putut \ntocmi lista creditorilor, ca urmare a
nedepunerii actelor de c`tre debitor. \n acest
caz, cu \ncuviin]area judec`torulu- sindic,
notific`rile se pot face prin publicitate
conform art.61 alin.2. Consider`m c` \n
aceast` situa]ie de excep]ie, publicarea \n
ziar [i afi[area la u[a tribunalului, conform
art.95 c.pr.civ, echivaleaz` cu notificarea
prin publicitate astfel \nc~t to]i creditorii
necunoscu]i sunt prezuma]i a cunoa[te faptul
deschiderii procedurii [i a termenului \n care
\[i pot depune crean]ele. Prin excep]ie,
potrivit art.61 alin.3, creditorii bugetari [i
creditorii ale c`ror crean]e dep`[esc 5% din
valoarea total` a crean]elor \mpotriva debitorului nu sunt considera]i a fi \ncuno[tiin]a]i
prin publicitate. De aceea, este necesar s` se
\ntocmeasc` la nivelul fiec`rui tribunal [i s`
se comunice practicienilor \n reorganizare [i
lichidare o list` cu toate institu]iile statului
care \ncaseaz` crean]e bugetare, urm~nd ca
toate aceste institu]ii s` fie notificate la

sediul lor, indiferent c` figureaz` sau nu \n
lista creditorilor sau c` s-a depus ori nu
aceast` list`. Problema creditorilor nebugetari ale c`ror crean]e dep`[esc 5% din
valoarea tuturor crean]elor \mpotriva
debitorului r`m~ne \nc` nesolu]ionat` \n
ipoteza refuzului debitorului de a depune
actele contabile a[a \nc~t se impune interven]ia legiuitorului. Art.582 din lege, astfel
cum a fost introdus prin ordonan]`, stabile[te
con]inutul notific`rii a[a \nc~t, fa]` de acest
text propunem un model de notificare \n
anexa A.
Consider`m c` toate termenele prev`zute
de art.582 trebuie stabilite de judec`torulsindic prin hot`r~rea de deschidere a
procedurii [i c` aceast` obliga]ie rezult` din
interpretarea art.584 [i a art.5813 alin.2.
Prelungirea termenelor se va face prin \ncheiere, la cererea motivat` a administratorului judiciar [i trebuie adus` la cuno[tin]a
creditorilor printr-o nou` notificare.
Obliga]ia depunerii crean]elor apar]ine
tuturor creditorilor cu crean]e anterioare
deschiderii procedurii, cu excep]ia salaria]ilor ale c`ror crean]e se vor \nscrie din
oficiu de c`tre administratorul judiciar \n
tabelul preliminar al crean]elor din oficiu.
Crean]ele se depun la tribunal, se \nregistreaz` \n registrul crean]elor, se p`streaz` \n
mape distincte ]inute pe debitori [i se pun la
dispozi]ia administratorului judiciar dup`
expirarea termenului fixat pentru depunerea
crean]elor. De[i legea nu prevede, consider`m util s` se solicite creditorilor, prin
notificare, depunerea cererilor [i a actelor \n
2 exemplare, astfel ca administratorul judiciar s` poat` intra efectiv \n posesia lor \n
vederea consult`rii [i verific`rii crean]elor
la sediul profesional, prin confruntare cu
actele debitorului.
Cererea va cuprinde men]iunile prev`zute de art.585 [i va avea anexate acte doveditoare ale crean]ei [i garan]iilor. Pentru
u[urarea verific`rii crean]ei, dup` caz, este
util ca \n declara]ia de crean]` creditorul s`
arate [i modul de calcul al crean]ei propriuzise [i al eventualelor daune de \nt~rziere
p~n` la data deschiderii procedurii, prin
prisma art.37 din lege. Dup` expirarea
termenului de depunere a crean]elor, administratorul judiciar va intra \n posesia
dosarului ce cuprinde declara]iile de crean]e
[i actele anexate \n vederea efectu`rii opera]iunilor de verificare.
Nu vor fi verificate [i vor fi trecute \n
tabelul provizoriu astfel cum au fost depuse,
crean]ele constatate prin titluri executorii [i
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crean]ele bugetare. \n privin]a crean]elor
constatate prin titluri executorii, verificarea
nu este posibil` deoarece se opune principiului autorit`]ii lucrului judecat dar,
consider`m c` se poate opune stingerea
crean]ei din titlu prin plat` sau compensare
de drept ori conven]ional`. \n astfel de
situa]ii, administratorul judiciar va deduce
din crean]a \nscris` \n titlu sumele achitate
ulterior emiterii lui [i va \nscrie \n tabel
numai suma r`mas` nepl`tit`. \n m`sura \n
care creditorul calculeaz` [i pretinde daune
moratorii sub forma dob~nzilor, major`rilor
sau penalit`]ilor de \nt~rziere dup` r`m~nerea definitiv` a titlului [i p~n` la
deschiderea procedurii concursuale, daune
ce nu sunt cuprinse \n titlu [i exced lui,
administratorul judiciar va verifica aceast`
parte a crean]ei, put~nd admite total sau
par]ial daunele ori \nl`tura aceast` component` a crean]ei. \n ce prive[te crean]ele
bugetare, acestea nu vor fi supuse verific`rii
de c`tre administratorul judiciar, put~nd s`
fie contestate \n conformitate cu normele
speciale. Ca rezultat al verific`rilor f`cute,
administratorul judiciar va \ntocmi un tabel
preliminar – Anexa B.
Tabelul preliminar, \ntocmit \n termenul
stabilit de judec`torul-sindic, va fi \nregistrat
la tribunal, afi[at la gref` [i comunicat
debitorului. Concomitent, administratorul
judiciar va notifica, la sediu/domiciliu,
creditorii ale c`ror crean]e sau drepturi de
preferin]` au fost trecute par]ial \n tabel sau
\nl`turate. Legea nu prevede care este con]inutul notific`rii \ns`, consider`m c` se
impune comunicarea c`tre creditori a
contest`rii crean]ei sau caracteristicilor ei,
precum [i a motivelor care au condus la
\nl`turarea sau neadmiterea \n totalitate a
crean]ei cu priorit`]ile solicitate. Comunicarea c`tre creditori a motivului \nl`tur`rii
crean]ei sau a admiterii par]iale este necesar`
pentru ca ace[tia s` poat` motiva contesta]ia
[i s`-[i poat` formula ap`r`rile.
Potrivit art.5813, debitorul, creditorii [i
orice alt` parte interesat` vor putea formula
contesta]ii cu privire la crean]ele [i drepturile
de preferin]` consemnate \n tabelul preliminar cu cel pu]in 10 zile \nainte de termenul
fixat pentru definitivarea tabelului. De[i nu
poate verifica crean]ele bugetare, consider`m
c` administratorul judiciar poate contesta
aceste crean]e.
La termenul stabilit prin sentin]a de deschidere a procedurii, judec`torul-sindic va
solu]iona toate contesta]iile, printr-o singur`
sentin]`, chiar dac` pentru solu]ionarea unora
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ar fi nevoie s` se administreze probe suplimentare. \n acest din urm` caz, crean]ele pot
fi admise, \n tot sau \n parte, \n mod
provizoriu, urm~nd ca respectivele crean]a s`
se stabileasc` \n mod definitiv ulterior, dup`
administrarea probelor necesare. \n acest
sens, judec`torul-sindic va declara admise
provizoriu crean]ele, \n tot sau \n parte, [i va
disjunge solu]ionarea respectivelor contesta]ii, acord~nd termen \n acest sens [i
dispun~nd administrarea probelor suplimentare necesare [i utile. Consider`m c`
judec`torul-sindic este competent s` solu]ioneze [i contesta]iile la crean]ele bugetare
\n sensul cenzur`rii major`rilor [i penalit`]ilor de \nt~rziere, prin prisma art.60 alin.7
din ordonan]`.
çn baza tabelului provizoriu, a sentin]ei
date asupra contesta]iilor [i eventual a solu]iei date \n recurs, administratorul judiciar
va \ntocmi tabelul definitiv al crean]elor
\mpotriva debitorului cu rubricile din
ANEXA C. \ntruc~t este vorba de crean]e
definitive ce confer` anumite drepturi
creditorilor, iar tabelul definitiv nu mai poate
fi modificat dec~t \n condi]ii excep]ionale,
consider`m c` administratorul judiciar va
trebui s` \ntocmeasc` tabelul definitiv dup`
r`m~nerea irevocabil` a solu]iei date asupra
tuturor contesta]iilor. Tabelul definitiv se
\nregistreaz` la tribunal [i se afi[eaz` la
sediul acestuia. Orice contesta]ii la crean]e
dup` aceast` dat` se pot face numai \n mod
excep]ional, potrivit art.5815.
Termenele fixate la data deschiderii procedurii pentru stabilirea masei pasive trebuie
s` fie \ntocmai respectate, at~t de administratorul judiciar, c~t [i de judec`torul-sindic.
Nerespectarea unuia dintre termene atrage \n
lan] [i a celor subsecvente. Dup` \nregistrarea tabelului definitiv, numai titularii crean]elor \nregistrate \n acest tabel au dreptul s`
participe la votul asupra planului de reorganizare, la adunarea creditorilor [i la orice reparti]ii de sume \n caz de faliment (art.5814).
Afi[area tabelului definitiv al crean]elor
este momentul care marcheaz` trecerea la

Opinia specialistului
faza urm`toare, depunerea [i confirmarea
unui plan de reorganizare ori \nceperea
falimentului.
Dup` \nceperea procedurii falimentului,
fie ca urmare a conversiei reorganiz`rii \n
faliment, fie ca urmare a neconfirm`rii unui
plan de reorganizare, lichidatorului \i revine
obliga]ia \ntocmirii tabelului suplimentar al
crean]elor [i a tabelului definitiv consolidat
al crean]elor. Cel din urm` cuprinde crean]ele
anterioare deschiderii procedurii, \nscrise \n
tabelul definitiv, [i crean]ele n`scute dup`
data deschiderii procedurii, p~n` la intrarea
\n faliment, \nscrise \n tabelul suplimentar.
çn vederea \ntocmirii tabelului definitiv
consolidat, administratorul judiciar va preda
lichidatorului tabelul definitiv al crean]elor,
precum [i lista creditorilor ale c`ror crean]e
s-au n`scut ulterior deschiderii procedurii.
Articolul 77 alin.2 lit.d este impropriu
redactat deoarece prevede \ntocmirea [i
predarea unei liste cuprinz~nd to]i creditorii
cu crean]ele acestora la data intr`rii \n
faliment, cu indicarea celor n`scute dup`
deschiderea procedurii. De vreme ce
crean]ele n`scute anterior deschiderii
procedurii nu mai sunt supuse verific`rii
(art.77 alin.4), \ntocmirea unei liste a
acestora este inutil` [i \ncalc` principiul
lucrului judecat. çn consecin]`, potrivit
art.771, [i notificarea pentru depunerea
crean]elor dup` intrarea \n faliment este
necesar s` se fac` numai creditorilor ale
c`ror crean]e s-au n`scut dup` deschiderea
procedurii, cu excep]ia salaria]ilor ale c`ror
crean]e vor fi \nscrise din oficiu. Aceste
crean]e vor fi trecute \ntr-un tabel suplimentar.
Potrivit art.771, notificarea va cuprinde
invita]ia pentru creditorii cu crean]e n`scute
dup` deschiderea procedurii, indic~ndu-se
termenul, precum [i cerin]ele pentru ca o
crean]` \nregistrat` s` fie considerat` valabil`; termenul de verificare a crean]elor,
\ntocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
suplimentar; termenul de \nregistrare al
contesta]iilor; termenul pentru solu]ionarea

contesta]iilor [i pentru \ntocmirea tabelului
definitiv consolidat.
Crean]ele n`scute dup` deschiderea
procedurii pot fi garantate cu gaj sau ipotec`
asupra unor bunuri din averea debitorului,
caz \n care vor avea prioritatea prev`zut` de
art. 106 pct. 2 din Legea nr. 64/1995.
çn lipsa garan]iilor crean]ele n`scute
dup` deschiderea procedurii, rezultate din
confirmarea activit`]ii debitorului vor avea
prioritatea prev`zut` de art. 108 pct. 2, cu
excep]ia cheltuielilor aferente procedurii
(taxe, timbre, cheltuieli de administrare [i
conservare a bunurilor, plata persoanelor
angajate cu administrator, lichidator etc.)
care vor avea prioritatea prev`zut` de art.
108 pct. 1 din Lega nr. 64/1995.
Toate crean]ele se vor \nscrie \n tabelul
suplimentar (ANEXA D), iar eventualele
contesta]ii la acest tabel vor fi solu]ionate de
c`tre judec`torul-sindic potrivit prevederilor
art. 5812 [i 5813.
Tabelul definitiv consolidat al crean]elor
va cuprinde crean]ele \nscrise \n tabelul
definitiv [i crean]ele \nscrise \n tabelul
suplimentar definitivat, indic~ndu-se pentru
fiecare ordinea de plat` conform art.106 [i
108, adic` prioritatea de plat` (ANEXA E).
Se recomand` \nscrierea crean]elor \n acest
tabel \n ordinea legal` \n care urmeaz` s` se
efectueze pl`]ile. çn cazul conversiei reorganiz`rii \n faliment, tabelul definitiv
consolidat cuprinde crean]ele astfel cum au
fost trecute \n planul de reorganizare, mai
pu]in cota \ncasat` \n cursul reorganiz`rii, [i
crean]ele n`scute \n cursul procedurii [i
\nscrise \n tabelul suplimentar definitivat.
Orice plat` \n cursul procedurii se va face
numai potrivit acestui tabel.
Tabelul definitiv consolidat se va \nregistra [i afi[a la tribunal [i numai dup`
efectuarea acestei opera]iuni se va proceda la
lichidarea bunurilor din averea debitorului, \n
vederea pl`]ii pasivului (art.100 alin.2).

ANEXA A
Dosar nr……… /F/ ……..
Data …………………….
Notificare
C`tre,
Creditorul……………………….
Cu sediul \n …………………….

çn temeiul art.581 din Legea nr.64/1995 astfel cum a fost modificat` prin OUG nr.38/2002;
V` notific`m deschiderea procedurii reorganiz`rii judiciare [i a falimentului \mpotriva debitorului ………………….. cu sediul \n
…………………, prin Sentin]a judec`torului-sindic …………………….. nr…….. din……………..pronun]at` \n dosarul nr……… al
Tribunalului ………………..
Termenul limit` pentru depunerea crean]elor \mpotriva averii debitorului este …………
Declara]ia de crean]` va cuprinde numele/denumirea creditorului; cuantumul crean]ei (ar`t~ndu-se [i modul de calcul al crean]ei propriuzise [i al eventualelor daune pentru \nt~rziere, prin prisma art.37 din lege); temeiul crean]ei; drepturile de preferin]` sau garan]ii [i va avea
anexate acte justificative ale crean]ei [i garan]iilor constituite.
Declara]ia de crean]` \mpreun` cu actele justificative, \n c~te 2 exemplare, vor fi depuse la sediul Tribunalului ………………
Termenul de verificare a crean]elor, \ntocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al crean]elor este ……..
Termenul de definitivare a tabelului crean]elor, adic` de solu]ionare a eventualelor contesta]ii de c`tre judec`torul-sindic este ……………
iar contesta]iile se vor depune cu cel pu]in 10 zile \nainte.
Adunarea creditorilor va avea loc la data de ……………., ora……, la sediul Tribunalului ……………..
Nedepunerea crean]ei p~n` la termenul limit` fixat este sanc]ionat` conform art.5816 din Legea nr.64/1995 astfel cum a fost introdus prin
OUG nr.38/2002.
Administrator judiciar,
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Opinia specialistului
continuare din pag. 29
ANEXA B
DOSAR NR…………/F/…………..
TABELUL PRELIMINAR AL CREAN¥ELOR DEBITORULUI …………………….. *
*Cuprinde numai crean]ele n`scute anterior deschiderii procedurii
Nr Nume/
Denumire
creditor

Sediu/
domiciliu
creditor

Crean]a depus`
Cuantum

Caracteristicile
crean]ei (invocate
de creditor)

Crean]a admis`
\n urma verific`rii
(cuantum)

Caracteristicile crean]ei
admise \n urma
verific`rii **

Motivul
contest`rii

** Se va indica crean]` garantat` (art.106 pct.2) cu ar`tarea num`rului [i datei contractului de garan]ie ori crean]` cu priorit`]i, ar`t~nduse prioritatea conform art.108 din Legea nr.64/1995, precum [i eventualele modalit`]i ale crean]ei (termen sau condi]ie)
ANEXA C
DOSAR NR…………/F/…………..
TABELUL DEFINITIV AL CREAN¥ELOR DEBITORULUI ……………………..
Nr

Nume/denumire
creditor

Sediu/domiciliu
creditor

Crean]a admis`
definitiv (cuantum)

Caracteristicile
crean]ei*

Observa]ii

ANEXA D
DOSAR NR…………/F/…………..
TABELUL SUPLIMENTAR AL CREAN¥ELOR DEBITORULUI ……………………..*
*Cuprinde numai crean]ele n`scute dup` data deschiderii procedurii [i p~n` la data \nceperii falimentului
Nr Nume/
Denumire
creditor

Sediu/
domiciliu
creditor

Crean]a depus`
Cuantum

Caracteristicile
crean]ei (invocate
de creditor)

Crean]a admis`
\n urma verific`rii
(cuantum)

Caracteristicile crean]ei
admise \n urma
verific`rii **

Motivul
contest`rii

** Se va indica crean]` garantat` (art.106 pct.2) cu ar`tarea num`rului [i datei contractului de garan]ie ori crean]` cu priorit`]i, ar`t~nduse prioritatea conform art.108 pct.2 din Legea nr.64/1995, precum [i eventualele modalit`]i ale crean]ei (termen sau condi]ie). (Toate crean]ele
n`scute dup` data deschiderii procedurii, ca rezultat al continu`rii activit`]ii debitorului, au prioritatea prev`zut` la pct.2 din art.108)

ANEXA E
DOSAR NR…………/F/…………..
TABELUL DEFINITIV CONSOLIDAT AL CREAN¥ELOR DEBITORULUI ………...…..*
* Cuprinde crean]ele din tabelul definitiv [i crean]ele din tabelul suplimentar astfel cum au fost stabilite \n urma verific`rii [i solu]ion`rii
irevocabile a eventualelor contesta]ii, \n ordinea de plat` prev`zut` de art.106 [i 108.
Nr

Nume/denumire
creditor

Sediu/domiciliu
creditor

Crean]a admis`
definitiv

Caracteristicile
crean]ei*

Observa]ii

* Se va indica crean]` garantat` (art.106 pct.2) cu ar`tarea num`rului [i datei contractului de garan]ie ori crean]` cu priorit`]i, ar`t~ndu-se
prioritatea conform art.108 din Legea nr.64/1995, precum [i eventualele modalit`]i ale crean]ei (termen sau condi]ie)
** Se vor indica pl`]ile f`cute cu ocazia distribuirilor par]iale.
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* Se va indica crean]` garantat` (art.106 pct.2) cu ar`tarea num`rului [i datei contractului de garan]ie ori crean]` cu priorit`]i, ar`t~ndu-se
prioritatea conform art.108 din Legea nr.64/1995, precum [i eventualele modalit`]i ale crean]ei (termen sau condi]ie)
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Informa]ii

Legisla]ia german` a falimentului \n dezbaterea
participan]ilor la seminarul organizat de Ministerul
Justi]iei – Sinaia noe.2002
Av. Ana-Irina ßarcane
Membr` UNPRL – Filiala Bucure[ti
çn perioada 25-27 noiembrie a avut loc la Sinaia seminarul cu titlul
„Legisla]ia German` a Falimentului”, organizat` de Ministerul Justi]iei
– Direc]ia Rela]ii Interna]ionale [i Drepturile Omului \n colaborare cu
Funda]ia Hanns Seidel din Germania. De[i titlul se referea doar la
legisla]ia german`, seminarul a fost [i un prilej pentru participan]i de a
dezbate noile modific`ri ale Legii nr. 64/1995 republic` precum [i
aspecte practice ale procedurii pentru a c`ror rezolvare nu exist`
temeiuri de drept clare.
Manifestarea s-a bucurat de participarea unui num`r \nsemnat de
judec`tori-sindici din aproape toat` ]ara – au fost reprezentate tribunalele din: Prahova, Cluj, Dolj, Mure[, Alba, Hunedoara, Arad,
Suceava, Mehedin]i, Timi[, Bac`u, Vrancea, Gala]i, Bra[ov, Ia[i,
C`l`ra[i, Vâlcea, Satu Mare, Ialomi]a, Constan]a – precum [i de
participarea Doamnei Monna-Lisa Belu Magdo – Pre[edinta Cur]ii de
Apel Ploie[ti, \n calitate de gazd` a seminarului [i a unor practicieni,
membri UNPRL.
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Domnul Detlef Barthmes, avocat al Baroului Munchen, a prezentat
conceptele de baz` ale insolven]ei \n Germania.
La \nceputul anului 1999, \n Germania a intrat \n vigoare noul cod
privind insolven]a ce a \nlocuit vechea legisla]ie a falimentului cu
reglement`ri moderne ce ]in seama de principiile economiei de pia]`.
Scopul declarat al legii este satisfacerea creditorilor \n mod colectiv fie
prin lichidarea bunurilor fie pe baza unui plan de insolven]`. \n acela[i
timp procedura reprezint` o [ans` acordat` debitorului de bun` credin]`
de a fi eliberat de datoriile r`mase neachitate.
Principalele diferen]e fa]` de legea român` a falimentului, relevate
\n cursul prezent`rii dintre care unele ar putea constitui surse de
inspira]ie de lege ferenda sunt urm`toarele:
➣ Motivele de deschidere a procedurii sunt mai extinse: \n afar` de
incapacitatea de plat` procedura se poate deschide [i \n urma
incapacit`]ii de plat` iminente precum [i pentru supra\nc`rcarea
cu datorii
➣ Cererea introductiv` nu trebuie s` respecte o anume form`
➣ Dup` depunerea cererii introductive, tribunalul de insolven]`
poate dispune diverse m`suri asigur`torii chiar \n cazul
reorganiz`rii, spre exemplu:
✔ Numirea administratorului interimar de insolven]`
✔ Impunerea unei interdic]ii de decizie sau rezerv`rii
consim]`m~ntului (debitorul nu poate decide dec~t cu acordul
administratorului interimar)
✔ Aducerea for]at` a debitorului \n fa]a instan]ei sau chiar
arestarea sa dup` audiere
➣ Tribunalul poate respinge cererea introductiv` dac` averea
debitorului nu este suficient` pentru acoperirea costurilor
procedurii, caz \n care debitorul este \nscris pe o „list` neagr`”
➣ çn cazul \n care creditorii nu \[i depun cererea de crean]` \n
termenul stabilit de Tribunal nu decad din dreptul de a-[i depune
ulterior cererea dar vor pl`ti costurile unui eventual termen
suplimentar de verificare
➣ Planul de insolven]` (echivalentul planului de reorganizare din
legea rom~n`) poate fi propus doar de c`tre debitor sau de c`tre
administratorul judiciar
➣ Votarea unui plan este conferit` ex oficio dac` refuzul vot`rii
planului reprezint` un abuz
➣ Dac` un plan este votat de c`tre creditori Tribunalul suspend`
procedura de insolven]` [i, \n cazul \n care acest plan nu prevede o
supraveghere, debitorul dispune din nou liber de averea lui.
çntre raportorii rom~ni care au sus]inut prezent`ri \n cadrul
seminarului s-au num`rat Dl. Ioan Chiper – consilier \n Ministerul
Justi]iei, D-na Lucia Brehar – judec`tor la Curtea de Apel Cluj [i Dl.
Marian Bud` – judec`tor la Tribunalul Dolj.
Reprezentantul Ministerului justi]iei a sus]inut dou` prezent`ri,
ambele analize comprehensive a dou` modific`ri introduse prin OG nr.
38/2002:
➣ Condi]iile \n care, ulterior deschiderii procedurii reorganiz`rii

judiciare [i a falimentului, creditorilor garanta]i li se poate aproba
executarea bunurilor debitorului care fac obiectul garan]iilor ce
poart` asupra crean]elor \mpotriva debitorului insolvent. Dup` o
analiz` minu]ioas` a condi]iilor \n care se ridic` suspendarea
dreptului creditorilor cu garan]ii reale de a-[i executa garan]iile,
autorul a conchis c` noul art. 351 din Legea nr. 64/1995 „ reflect`
o tendin]` evident` a legiuitorului, [i anume c` acesta, pentru a
\ncuraja predictabilitatea \n cadrul rela]iilor comerciale [i a da
temei a[tept`rii creditorilor garanta]i, a urm`rit conservarea
drepturilor [i privilegiilor constituite \naintea instal`rii insolven]ei,
evit~nd \n acela[i timp periclitarea [anselor de reu[it` ale unui
eventual plan de reabilitare prin exercitarea acestor drepturi.”
➣ Condi]iile de admitere, votare [i confirmare a planului de
reorganizare, potrivit noilor dispozi]ii ale Legii nr. 64/1995 privind
procedura reorganiz`rii judiciare [i a falimentului, introduse prin
Ordonan]a Guvernului nr. 38/2002. Lucrarea relev` avantajele
modific`rilor \n procedura de concepere [i votare a planului [i
sus]ine c` aceste modific`ri ofer` participan]ilor la procedur`
instrumente utile de cuantificare a poten]ialului de viabilitate a
respectivului plan.
O alt` prezentare pe probleme de actualitate a apar]inut
reprezentantei Cur]ii de Apel Cluj: Inciden]a prevederilor Legii nr. 64/
1995 asupra procesului de privatizare. Lucrarea prezint` interac]iunile
celor dou` proceduri asupra societ`]ilor comerciale cu capital de stat [i
subliniaz` unele nesincroniz`ri legislative \ntre legile ce le guverneaz`.
Dup` prezent`rile materialelor de c`tre raportorii rom~ni, a avut loc
un schimb de opinii \ntre participan]i, pe chestiuni de practic` judiciar`
– un dialog alert care a relevat numeroase diferen]e de abordare a
problematicii de faliment dar [i un front comun pentru modificarea
unor prevederi ale legisla]iei de insolven]` care s` conduc` la o mai
bun` administrare a dosarelor de faliment. S-au desf`[urat dezbateri
animate cu privire la numeroase probleme de procedur` din care voi
spicui c~teva:
➣ Prevederile OUG nr. 102/2002 privind unele m`suri pentru
stimularea cererii de atribuire a folosin]ei gratuite [i a investi]iilor
\n imobilele ce fac obiectul OUG nr. 168/2001 privind punerea \n
valoare a construc]iilor zootehnice dezafectate, destinate cre[terii,
\ngr`[`rii [i exploat`rii animalelor, precum [i a fabricilor de
nutre]uri combinate dezafectate, act normativ care se aplic` [i
societ`]ilor aflate \n procedur` de insolven]`. Actul normativ are cel
pu]in dou` consecin]e negative fa]` de o procedur` de insolven]`:
✔ Creeaz` o nesiguran]` a raporturilor juridice \n sensul
posibilit`]ii „extragerii” unor active din patrimoniul valorificabil al
debitoarei cu capital de stat sau majoritar de stat din domeniul
zootehnic
✔ Creeaz` \n sarcina lichidatorului/judec`torului-sindic
atribu]ii suplimentare de \ntocmire a documentelor aferente
construc]iilor dezafectate din patrimoniul societ`]ii
➣ Eliminarea – prin modific`rile aduse de OG nr. 38/2002 - din
cuprinsul Legii nr. 64/1995 republicat` a prevederilor referitoare la
v~nzarea bunurilor ce necesit` cheltuieli de conservare \nainte de
tabelul final al crean]elor. Consecin]a negativ` este evident` – in
extremis se vor \nt~lni cazuri \n care toat` averea debitoarei va fi
epuizat` de cheltuielile de conservare a activelor deoarece nu mai
exist` temei legal pentru v~nzarea acestora \n regim de urgen]`.
➣ Inaplicabilitatea dispozi]iilor privitoare la sigilarea bunurilor –
practica a demonstrat c` aceast` prevedere este de cele mai multe
ori imposibil de aplicat
➣ Necesitatea de lege ferenda a unor prevederi referitoare la
obligativitatea dovedirii resurselor financiare \n cadrul planului de
reorganizare
➣ Dificult`]ile logistice create de introducerea prin OG nr. 38/2002
a prevederii referitoare la autentificarea de c`tre judec`torul-sindic
a actelor juridice \ncheiate de c`tre lichidator, pentru a c`ror
validitate este necesar` forma autentic`
çn loc de concluzie a[ remarca faptul c` to]i „actorii” procedurilor
de insolven]` – fie judec`tori-sindici fie practicieni – simt nevoia de
comunicare cu privire la problemele diverse, adeseori inedite pe care le
ridic` practica procedurilor de insolven]` \n Rom~nia, astfel \nc~t
manifest`ri ca aceasta de la Sinaia sunt \ntotdeauna binevenite.
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çntreb`ri [i r`spunsuri

Administratorul unei societ`]i comerciale de
reorganizare [i lichidare dore[te s` [tie dac` activit`]ile de
evaluare sunt compatibile cu activitatea de reorganizare
judiciar` [i lichidare.
Prezent`m \n cele ce urmeaz` r`spunsul dat la aceast`
\ntrebare de dl. av. Arin Octav St`nescu (vicepre[edinte
UNPRL):
• Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 505/2002 pentru aprobarea
O.G. nr. 79/1999 privind organizarea activit`]ii
practicienilor \n reorganizare [i lichidare precizeaz`
limitativ profesiile cu care este compatibil` calitatea
de lichidator. Cea de evaluator nu este printre acestea.
• Evident c` lichidatorul persoan` fizic` poate fi [i
evaluator dar, at~t timp c~t exercit` activitatea de
lichidator sau de administrator judiciar nu poate fi [i
evaluator dec~t pe dosarele pe care le-a primit \n
calitate de lichidator.
• Societ`]ile comerciale profesionale pot avea numai
obiectul de activitate prev`zut de art. 6 alin. (1) lit. a
din Legea nr. 505/2002, deci nu pot avea ca obiect de
activitate [i evaluarea.
Autorul r`spunsului consider` c` \n viitor va fi necesar` o
modificare a legii de organizare a profesiei, \n sensul accept`rii compatibilit`]ii [i cu profesia de evaluator, av~nd \n
vedere str~nsa leg`tur` cu aceast` activitate.
II. çNTREBARE:
Un membru UNPRL din cadrul filialei Bucure[ti ne-a
scris, solicit~nd sprijinul \n leg`tur` cu solu]ionarea
cazului unei societ`]i comerciale \n vederea lichid`rii [i
radierii, f`c~nd urm`toarele preciz`ri:
“Societatea \n curs de dizolvare [i lichidare a fost
controlat` fiscal de c`tre organele abilitate ale Direc]iei de
Control Fiscal, la cererea ei, [i i s-a eliberat certificatul fiscal
din care rezult` c` nu are datorii la data de 30.10.2002.
Perioada controlat` asupra obliga]iilor la bugetul statului a
fost 01.08.1998-30.09.2002.
Deoarece societatea a solicitat verificare de fond \n vedea
lichid`rii, s-au analizat sumele repartizate de-a lungul
perioadei de fuc]ionare \n conturile 1061-rezerve legale, 1068alte rezerve [i 118-alte fonduri.
1. Contul 1068 – Alte rezerve – constituit prin reevaluarea
disponibilului \n valut` din contul curent la sf~r[itul
fiec`rui an \n limita capitalului social: 576.544.893
lei-nu se impoziteaz`;
2. Contul 1061 – Rezerve legale – constituite \n baza
prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e din O.U.G. nr.
70/1994, a[a cum a fost modificat prin O.U.G. nr.
217/1999: 10.146.000 lei-se impoziteaz` ca
dividende;
3. Contul 118 – Alte fonduri – constituite din profitul net
al exerci]iului financiar: 468.495.929 lei-se
impozitez` ca dividende;....
Din analiza actelor societ`]ii pe care am f`cut-o \n vederea
\ntocmirii raportului de lichidare, a bilan]ului de lichidare [i a

repartiz`rii rezultatului lichid`rii c`tre asocia]i, am constatat
c` \n contul 118 provin fie din reparti]ia din profitul net, fie din
amortizare.
Situa]ia constatat` de mine a fost confirmat` [i de
contabilul societ`]ii.
Care este solu]ia problemei ? Dac` organele fiscale nu au
constituit impozit pe profit consider~nd toat` valoarea din
contul 118 – Alte fonduri ca provenind din profitul net, eu cum
trebuie s` procedez pentru a nu nedrept`]i nici asocia]i [i
pentru a respecta legile?”
Public`m \n cele ce urmeaz` r`spunsul dnei ec.Viorica
Munteanu – pre[edinta Comitetului de conducere al filialei
UNPRL Bra[ov:
Elementele activului net pentru care se calculeaz` [i se
vars` impozit pe profit [i impozit pe dividende cu ocazia
lichid`rii societ`]ilor comerciale, \n conformitate cu
Preciz`rile aprobate prin Ordinul Ministrului Finan]elor nr.
1223/1998 sunt urm`toarele:
1. REZERVE LEGALE cont 1061
• Se constituie \n fiecare an cel pu]in 5% din profitul brut
p~n` ce rezervele legale ating minim a cincea parte
din capitalul social.
• Actul normativ \n baza c`ruia s-a eviden]iat \n
contabilitate Legea nr. 31/1990 republicat` art. 178
alin. (1)
La constituire s-a calculat din profitul brut [i nu s-a calculat
impozit pe profit
RåSPUNS:
• Se calculeaz` impozit pe profit 25%
1061=441; 441=5121
• Se calculeaz` impozit pe dividende 5%
1061=456; 456=446; 446=5121
2. ALTE REZERVE cont 1086
• Constituite din diferen]e din reevaluarea
disponibilit`]ilor \n devize
• Act normativ \n baza c`ruia s-a eviden]iat \n contabilitate
H.G. nr. 58/1994; H.G. nr. 3/1995; H.G. nr. 252/1996
La constituire fiind eviden]iate direct la rezerve f`r` s` fi
fost eviden]iate la venituri, nu s-a calculat [i nu s-a v`rsat
impozit pe profit.
RåSPUNS:
• Se calculez` impozit pe profit: 1068 = 441; 441=5121
• Se calculez` impozit pe dividende: 1068=456; 456=446;
446=5121; 456=5121
3. ALTE FONDURI cont 118
Pentru suma constituit` din profitul brut aferent` perioadei
de scutire de impozit pe profit.
RåSPUNS:
• Se calculeaz` [i se vireaz` impozit profit: 118=441;
118=456; 456=446
• Pentru suma constituit` din profitul net.
RåSPUNS:
Se calculez` impozit dividende: 118=456; 456=446;
446=5121; 456=5121
Pentru suma provenit` din amortizare.
RåSPUNS:
Se calculeaz` impozit dividende: 118=456; 456=446;
446=5121; 456=5121
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I. çNTREBARE:
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