CUVÂNTUL

PREŞEDINTELUI
Dragi colegi,

Foarte probabil, efectele legii vor fi pozitive. Deşi iniţial se
vorbea de un număr foarte mare de cereri de deschidere a
procedurii insolvenţei pe baza acestui act normativ, se pare
că impactul nu este de asemenea amploare şi lucrurile se
desfăşoară la un nivel rezonabil si echilibrat.
În februarie 2018, la invitaţia ANPC, reprezentanţii UNPIR
au participat la şedinţa Comisiei de insolvenţă la nivel
central, în cadrul căreia au fost purtate discuţii cu privire la
„Curricula comună pentru desfăşurarea cursurilor şi a
examenelor pentru includerea în Lista administratorilor
procedurii şi a lichidatorilor, pentru procedura insolvenţei
persoanei fizice, a practicienilor în insolvenţă, executorilor
judecătoreşti, avocaţilor şi a notarilor publici, care se află în
exercitarea uneia dintre aceste profesii”.
ANPC a luat act de observaţiile UNPIR privind eliminarea
prevederilor referitoare la deţinerea unui spaţiu special,
cu destinaţie de arhivă, din Metodologia unitară privind
înscrierea practicienilor în insolvenţă pe Lista administratorilor şi lichidatorilor.
Deşi suntem într-o mare întârziere, încă nu a fost aprobată
Metodologia unitară privind înscrierea practicienilor în
insolvenţă, executorilor, notarilor şi avocaţilor pe Lista
administratorilor şi lichidatorilor, în conformitate cu Legea
nr. 151/2015.
Sfârşitul de an 2017 a venit cu o veste bună. Institutul
Naţional al Magistraturii şi INPPI au semnat un nou acord
privind desfăşurarea seminarelor comune INM-INPPI.
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NICULAE BĂLAN
Preşedintele UNPIR

Pentru acest an UNPIR a aprobat locaţiile stagiilor de pregătire comună, după cum urmează:
- 23 martie – Oradea;
- 13 aprilie – Bucureşti;
- 10 mai – Sovata;
- 15 iunie – Murighiol – Hotel Puflene Resort;
- 20 octombrie – Cluj-Napoca;
- 2 noiembrie – Craiova;
- 10 noiembrie – Iaşi.
Separat de aceste evenimente, în data de 21 septembrie se
va organiza la Bucureşti şi Conferinţa naţională de insolvenţă.
Tot la început de an s-a luat decizia continuării seminarelor
on-line organizate de către INPPI într-o formulă nouă.
Deja avem o serie de seminare stabilite pentru acest început
de an şi credem că aportul pentru pregătirea profesională şi
interacţiunea directă prin intermediul tehnologiei video şi
transmisiilor live pot ajuta conectarea tuturor practicienilor
în insolvenţă cu specialiştii care aprofundează diverse teme
de actualitate şi de importanţă pentru activitatea noastră.
În luna martie se relansează site-ul www.licitatiiinsolventa.ro într-o formă modernizată şi cu îmbunătăţiri
în ceea ce priveşte accesul şi securitatea informaţiilor.
Site-ul are ca scop publicarea anunţurilor de vânzare a
bunurilor proprietate a societăţilor aflate sub incidenţa legii
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Începutul de an 2018 a prilejuit intrarea în vigoare a Legii
insolvenţei persoanelor fizice. Este o lege aşteptată, o lege a
cărei intrare în vigoare a fost amânată de câteva ori până
acum. Scopul acesteia este înlesnirea negocierilor între
creditor şi debitor, aşa cum acesta este enunţat în chiar
primele prevederi ale sale. Este arătat, astfel, că prin
descărcarea de datorie se creează şi se dezvoltă latura
motivaţională, adică dorinţa debitorului de a se reorganiza,
de a face un efort pentru a beneficia de iertarea de datorie.
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procedurilor de insolvenţă, publicarea anunţurilor fiind
obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 154 alin. (2)
din Legea nr. 85/2014.
Practicienii vor putea publica anunţuri folosind o adresă de
e-mail valabilă şi o parolă individuală.
În anticiparea relansării site-ului, membrii UNPIR au
primit o notificare prin care li se solicită adresa de e-mail
care va fi folosită pentru publicarea anunţurilor.
La data lansării, UNPIR va emite un comunicat de presă pe
principalele canale media pentru popularizarea site-ului
www.licitatii-insolventa.ro ca loc în care pot fi găsite bunuri
de vânzare. De asemenea, vor fi informate şi tribunalele/curţile
de apel cu privire la funcţionalitatea site-ului.
CNC a aprobat propunerea primită de la consultantul
nostru IT privind alocarea unei adrese de e-mail fiecărei
filiale în format unic, pe domeniul unpir.ro. Şabloanele
avute în vedere sunt:
- pentru preşedintele filialei: nume.prenume@unpir.ro;
- pentru filiala în cauză: filiala.judet@unpir.ro.
Aceste adrese vor fi folosite pentru comunicarea în cadrul
UNPIR şi pentru comunicarea oficială a filialelor cu terţii,
astfel încât să se creeze un aspect unitar şi oficial la nivel
naţional.
Pe site-ul unpir.ro se va aloca câte un subdomeniu pentru
fiecare filială. Această secţiune ar include informaţiile
relevante ale filialei respective (contact, conducere, instanţă
locală de disciplină etc.) şi poate face trimitere la site-ul
propriu al filialei, dacă acesta există.
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În legătură cu activitatea de comunicare a UNPIR,
Consiliul Naţional de Conducere a aprobat obiectivele
pentru perioada respectivă:
- finalizarea Strategiei de comunicare şi a Planului de
comunicare pentru anul 2018;
- elaborarea Manualului de Identitate Vizuală a UNPIR;
- proiectarea unui set de date statistice şi mesaje, care vor fi
publicate periodic de UNPIR;
- stabilirea principalelor mesaje şi purtători de mesaje,
pentru emisiunile şi interviurile contractate.
Consiliul a luat notă şi de stabilirea datei licitaţiei pentru
servicii de realizare a unui portal de date statistice.
Produsul avut în vedere este un instrument informatic –
portal – pentru înregistrarea de date statistice ale firmelor

aflate în insolvenţă şi extragerea de rapoarte prin aceste
date.
Revista PHOENIX se înfăţişează în faţa cititorilor săi cu un
nou design – spunem noi modern şi bine proporţionat,
acest număr fiind destinat în principal LEGII INSOLVENŢEI PERSOANELOR FIZICE.
Astfel, revista debutează cu un studiu aparţinând doamnei
conferenţiar universitar dr. Carmen Pălăcean, care face o
analiză complexă a Legii din punctul de vedere al scopului
acesteia, al principiilor, al domeniului de aplicare, al
formelor procedurii şi al iniţierii procedurii, punând
accentul atât pe minusurile, cât şi pe plusurile aduse de
acest act normativ, concluzionând că, pe viitor, această lege
ar trebui să se aplice nu doar debitorilor de bună-credinţă,
ci şi celor de rea-credinţă, în anumite condiţii.
Mai departe, doamna Valentina Burdescu, director general
ONRC, prezintă, din perspectivă instituţională, modul în
care este pregătit Registrul să implementeze Legea
insolvenţei persoanelor fizice, prin publicarea în sistem
electronic a Buletinului procedurilor de insolvenţă –
secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu
decurg din exploatarea unei întreprinderi”, detaliind procedurile de înfiinţare, organizare, publicare şi alte aspecte
procedurale.
În continuare, doamna Cristina Ienciu, în articolul său,
aduce în atenţia cititorilor importanţa comisiei de insolvenţă, o instituţie nouă ce ia fiinţă odată cu Legea privind
insolvenţa persoanelor fizice, precum şi faptul că în
momentul de faţă asistăm la un blocaj în ceea ce priveşte
aplicarea acestei legi.
Colegul nostru domnul avocat Adrian Clopotari continuă
studiul în ceea ce priveşte momentul naşterii creanţei, iar
concluziile la care ajunge sunt de un real folos practicienilor. Dacă în prima parte a articolului, publicată în
numărul anterior al revistei, autorul face o expunere teoretică a ceea ce înseamnă creanţă şi momentul naşterii ei,
această a doua parte se încheie printr-o prezentare foarte
cuprinzătoare de cazuri practice gata soluţionate, pentru a
facilita stabilirea acestui moment.
În final, doamna judecător Nicoleta Mirela Năstasie, în cea
de-a doua parte a articolului, continuă analiza cooperării
internaţionale în materia insolvenţei din perspectivă
judiciară, prin tratarea modului în care sunt recunoscute
procedurile străine şi executate hotărârile, precum şi prin
prezentarea unor aspecte de ordin procedural, concluzionând că în România este necesară o educaţie cu privire
la legislaţia europeană şi internaţională în domeniul insolvenţei transfrontaliere.
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INSOLVENŢA PERSOANELOR FIZICE PRIN PRISMA REGLEMENTĂRILOR CUPRINSE ÎN LEGEA
NR. 151/2015: SCOPUL LEGII, PRINCIPIILE, DOMENIUL DE APLICARE, FORMELE PROCEDURII
ŞI INIŢIEREA PROCEDURII.
CÂTEVA ASPECTE CU PRIVIRE LA MINUSURILE ŞI BENEFICIILE ADUSE DE LEGE
THE INSOLVENCY OF NATURAL PERSONS THROUGH THE PROVISIONS OF LAW NO. 151/2015:
THE PURPOSE OF THE LAW, THE PRINCIPLES, THE FIELD OF APPLICATION, THE FORMS OF THE
PROCEDURE AND THE INITIATION OF THE PROCEDURE.
SOME ISSUES REGARDING THE MINUSES AND BENEFITS OF THE LAW

ABSTRACT
Long-awaited, the Law of natural persons insolvency
no. 151/2015 is a social protection law, addressed to
bona fide natural persons, to consumers, giving
them the chance to benefit from a debt reduction or
rescheduling and, in some situations, even a debt
discharge.
The entry into force of the law on January 1, 2018
would lead to a reasonable assumption that the
infrastructure involved in the adoption of the law
was created and that the law can be applied, since
the debtors are ultimately the beneficiaries of a
procedure used in the vast majority of European
Union countries.
Conf. univ. dr.
CARMEN PĂLĂCEAN
Universitatea Titu Maiorescu
din Bucureşti, Facultatea de Drept

KEYWORDS: natural person • bona fide debtor • consumer • personal bankruptcy
• reimbursement of debts • reasonable living standard • irreparably compromised
situation

Spre deosebire de ţările europene, a căror legislaţie protejează consumatorii inclusiv prin intermediul unor dispoziţii
care reglementează falimentul personal şi anularea totală sau
parţială a datoriilor pe care aceştia nu le pot acoperi, până de
curând, legislaţia română nu prevedea nicio cale de salvare
IANUARIE-MARTIE 2018

pentru debitorii persoane fizice care nu-şi puteau onora
obligaţiile către bănci şi alţi creditori. Soluţiile puse la
dispoziţie de către bănci, precum refinanţarea, rescadenţarea
sau restructurarea creditelor, nu făceau decât să mărească
costul total al creditului.

 INSOLVENŢA PERSOANELOR FIZICE

Unfortunately, even if the law came into force, it is
inapplicable, given that the List of procedure
administrators and liquidators for natural persons
insolvency procedure has not been published and
that at this moment there is still no working
logistics.

 INSOLVENŢA PERSOANELOR FIZICE
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Ţările europene, prin legislaţia adoptată în domeniul insolvenţei persoanelor fizice, urmăresc să protejeze debitorii supraîndatoraţi, să le acorde şansa „reabilitării” şi reintegrării sociale şi
economice, prin aşa-numita „new chance”, cu menţinerea unui
nivel de trai rezonabil şi descărcarea de datoriile imposibil de
achitat. Dezideratul urmărit de majoritatea legislaţiilor europene
constă în echilibrarea relaţiilor între necesitatea creditorilor de
a-şi recupera creanţele şi imposibilitatea debitorilor de a-şi achita
datoriile, cu finalitatea reinserţiei sociale şi financiare a debitorului persoană fizică de bună-credinţă.
Spre deosebire de majoritatea ţărilor europene, în România nu
exista o legislaţie în vigoare care să se aplice în mod efectiv şi
care să prevadă posibilitatea persoanelor fizice de a intra în
procedura de faliment personal şi de a beneficia de o reducere a
plăţilor.
Până la finele anului 2017, legislaţia română permitea
creditorilor să urmărească debitorii până la sfârşitul vieţii, într-o
procedură de executare silită individuală, care se putea întinde pe
o perioadă de câţiva ani, la finalul căreia creditorul putea avea
neşansa de a nu-şi recupera creanţele, integral sau parţial, astfel
că procedura se transforma într-una dăunătoare, consumatoare de
timp şi păguboasă. În afară de creditori, procedura de executare
silită individuală afectează în mod special debitorul, care se poate
afla în diverse situaţii de genul celor generate de şomaj, probleme
medicale grave, supraîndatorare din cauze independente de
voinţa celui care le-a contractat, cum este cazul celor care au
contractat credite în CHF.
Ca urmare, intrarea în vigoare a Legii insolvenţei persoanelor
fizice începând cu 1 ianuarie 2018 nu numai ca este un pas
important legislativ, aşteptat de foarte mulţi debitori persoane
fizice, dar este şi o şansă acordată acestora de a finaliza o etapă
cu consecinţe păgubitoare şi chiar nefaste şi de a se reintegra în
mediul social şi economic, inclusiv în beneficiul societăţii din
care aceştia fac parte.
Astfel, România are, fără îndoială, nevoie de o lege a insolvenţei persoanelor fizice, fiind până la apariţia Legii nr. 151/2015
una dintre ţările cu o legislaţie restrictivă în tratarea supraîndatorării persoanelor fizice.
Mai mult, conform unui studiu1 al London Economics (LE)
pentru Financial Services User Group (FSUG), un grup de
experţi constituit de Comisia Europeană pentru consultarea în
problemele ce ţin de protecţia consumatorilor de servicii financiare, românii îndatoraţi se regăseau printre cei mai dezavantajaţi
consumatori din Europa.
Legea insolvenţei persoanelor fizice nr. 151/20152, o lege
de protecţie socială, se adresează persoanelor fizice de
bună-credinţă, ale căror datorii provin din neachitarea la timp a
ratelor bancare contractate în vederea achiziţionării unui serviciu
sau produs personal sau din activităţile care urmăresc satisfacerea
unor nevoi personale, cum ar fi restanţele la furnizorii de utilităţi.
Procedurile reglementate de această lege se aplică debitorului
persoană fizică simplu particular sau consumator, ale cărui
obligaţii nu rezultă din exploatarea unei întreprinderi, în sensul
art. 3 C. civ.3.
Deşi a fost publicată în Monitorul Oficial din 26 iunie 2015,
traseul parcurs până la intrarea în vigoare, 1 ianuarie 2018, a fost
extrem de anevoios, Legea presupunând o anumită infrastructură,
fără de care aplicarea acesteia este imposibilă.
Iniţial, Legea trebuia să intre în vigoare, potrivit art. 93, la 6
luni de la data publicării sale, cu excepţia art. 92 (care vizează
constituirea comisiilor de insolvenţă, modul de întocmire a
primei liste a administratorilor şi lichidatorilor pentru procedura
insolvenţei persoanelor fizice, precum şi constituirea secţiunii

„Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” în cadrul Buletinului procedurilor de
insolvenţă), care ar fi trebuit să intre în vigoare la 3 zile de la
publicarea legii în Monitorul Oficial.
Ca urmare, actul normativ trebuia sa intre în vigoare în 26
decembrie 2015, însă acesta nu avea norme de aplicare la acel
moment.
Ulterior, prin O.U.G. nr. 61/20154, termenul de intrare în
vigoare prevăzut la art. 93 teza întâi a fost prorogat până la
data de 31 decembrie 2016.
În 22 ianuarie 2016 s-a publicat în Monitorul Oficial H.G.
nr. 11/20165 privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel
central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015. Hotărârea de
Guvern prevedea înfiinţarea comisiilor de insolvenţă la nivel
central şi teritorial, ca etapă premergătoare implementării Legii
nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.
Conform hotărârii menţionate, comisia de insolvenţă la nivel
central urma să fie alcătuită din cinci membri titulari şi cinci
supleanţi, numiţi pentru un mandat de 3 ani, în maximum 30 de
zile de la publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ.
Aceştia trebuiau desemnaţi de către Ministerul Finanţelor
Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (în prezent, Ministerul
Muncii şi Justiţiei Sociale – n.r.), Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor. La nivel teritorial se constituiau comisiile de
insolvenţă formate din reprezentanţi ai Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (în prezent,
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – n.r.), Ministerului
Finanţelor Publice şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor. Activitatea comisiilor la nivel central şi teritorial
urma să fie sprijinită de un aparat tehnic, ale cărui atribuţii erau
stabilite de actul normativ.
Cu toate acestea, Legea insolvenţei persoanelor fizice nu a
intrat în vigoare nici la 31 decembrie 2016, astfel că prin O.U.G
nr. 98/20166 a fost amânată din nou aplicarea actului
normativ până la 1 august 2017.
Însă s-a mai făcut un pas înainte, astfel că prin H.G. nr. 419/2017
au fost aprobate Normele metodologice de aplicare, care au fost
publicate în M. Of. nr. 436 din 13 iunie 2017, cuprinzând un
număr de 47 de articole.
Normele metodologice stabilesc aplicarea legii cu privire la
modalitatea de desfăşurare a şedinţelor de conciliere, precum şi
modul de comunicare cu debitorul şi creditorii, tipurile
onorariilor pentru administratorul procedurii şi lichidator, precum
şi cuantumul minim şi maxim al acestor onorarii.
Ulterior, s-a prorogat din nou intrarea în vigoare a legii, astfel
că în M. Of. nr. 614 din 28 iulie 2017 a fost publicată O.G.
nr. 6/20177 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a
Legii nr. 151/2015: termenul de intrare în vigoare prevăzut la
art. 93 teza întâi s-a prorogat până la data de 1 ianuarie 2018,
dată la care legea a intrat în vigoare.
Decizia a fost luată de executiv, având în vedere complexitatea domeniului reglementat de această lege, precum şi punctul
de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii, care în şedinţa
din 4 iulie 2017 a hotărât „sesizarea Ministerului Justiţiei în
vederea amânării din nou a intrării în vigoare a Legii
nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice,
pentru adoptarea măsurilor ce se impun pentru pregătirea tuturor
instituţiilor şi autorităţilor publice implicate în procedura de
insolvenţă, atât sub aspect funcţional, cât şi organizatoric”.
Astfel, s-a ajuns la situaţia în care, deşi avem o lege a
insolvenţei persoanelor fizice îndelung aşteptată, Legea a intrat în
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I. Scopul Legii nr. 151/2015
Cu privire la insolvenţa persoanelor fizice, pe plan internaţional sunt recunoscute două tipologii principale de insolvenţă a
persoanelor fizice:
- modelul anglo-american, numit fresh start, şi
- versiunea continental-europeană, cunoscută şi sub denumirea fresh start meritat.
Conform modelului anglo-american, aproape orice debitor
persoană fizică poate beneficia de efectele legii, în schimb, de a
doua procedură, adoptată de majoritatea statelor europene în
materie de insolvenţă a persoanelor fizice, poate beneficia doar
debitorul care a ajuns în situaţia imposibilităţii de plată a datoriilor curente din cauze independente de voinţa sa sau datorită
lipsei de previziune, cu condiţia ca
acesta să fie de bună-credinţă.
Legea nr. 151/2015 are la bază
aceeaşi concepţie a debitorului persoană
fizică de bună-credinţă, astfel că dispoziţiile legii nu sunt aplicabile şi debitoScopul este
rului de rea-credinţă.
Potrivit art. 1 din Lege, scopul este reprezentat de
reprezentat de instituirea unei proceduri
colective „pentru redresarea situaţiei instituirea unei
financiare a debitorului persoană fizică” proceduri
de bună-credinţă, acoperirea într-o colective
măsură cât mai mare a pasivului acestuia
şi descărcarea de datorii, în condiţiile „pentru
acestui act normativ.
redresarea
Aşadar, scopul legii îl reprezintă:
situaţiei
 redresarea situaţiei financiare a
financiare a
debitorului persoană fizică;
 acoperirea într-o măsură cât debitorului
mai mare a pasivului acestuia;
persoană fizică”
 descărcarea de datorii a debitode
rului de bună-credinţă.

“

bună-credinţă

Comparativ cu legea insolvenţei profesioniştilor, se poate observa faptul că
şi Legea nr. 151/2015 tratează acelaşi fenomen, respectiv insolvenţa unui debitor, însă între scopurile avute în vedere există o
diferenţă semnificativă.
Astfel, în timp ce procedura insolvenţei profesioniştilor are ca
scop acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când
este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia, procedura
insolvenţei persoanei fizice are ca obiectiv redresarea situaţiei
financiare a debitorului persoană fizică, de bună-credinţă, ale
cărui obligaţii nu rezultă din exploatarea de către acesta a
unei întreprinderi, acoperirea într-o măsură cât mai mare a
pasivului acestuia şi descărcarea de datoriile reziduale.
IANUARIE-MARTIE 2018

7

Noua Lege a insolvenţei persoanelor fizice nr. 151/2015
reglementează trei forme ale procedurii de insolvenţă:
 procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a
datoriilor;
 procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active;
 procedura simplificată de insolvenţă.
Astfel, putem observa că între insolvenţa persoanelor fizice şi
insolvenţa profesioniştilor reglementată de Legea nr. 85/2014
există anumite similitudini.
O persoană fizică ale cărei obligaţii nu rezultă din exploatarea
unei întreprinderi are la dispoziţie două mari modalităţi de
atingere a scopului legii:
1) Procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a
datoriilor, care are ca scop redresarea financiară a debitorului.
Această procedură este asemănătoare cu procedura de reorganizare judiciară, reglementată de Legea nr. 85/2014.
2) Procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active,
prin care toate bunurile şi/sau veniturile urmăribile ale debitorului
sunt lichidate pentru acoperirea pasivului. Şi această procedură
are corespondent în Legea nr. 85/2014, respectiv în procedura de
faliment.
Pe lângă aceste două forme, pe care le putem considera ca
principale ale procedurii de insolvenţă, mai există o a treia:
3) Procedura simplificată de insolvenţă, care se aplică anumitor categorii de debitori care îndeplinesc următoarele condiţii:
cuantumul total al obligaţiilor debitorului să fie de cel mult 10
salarii minime pe economie, debitorul să nu aibă bunuri sau
venituri urmăribile, debitorul să aibă peste vârsta standard de
pensionare sau să-şi fi pierdut total ori cel puţin jumătate din
capacitatea de muncă. Având în vedere condiţiile stricte stabilite
de lege pentru ca un debitor persoană fizică să acceadă la această
formă a procedurii, considerăm că nu vor fi multe persoane fizice
care se vor califica pentru a beneficia de această a treia modalitate
de realizare a scopului general al procedurii8.
II. Principiile Legii nr. 151/2015
Potrivit art. 2, Legea insolvenţei persoanelor fizice este guvernată de următoarele principii (8 principii):
1. Acordarea unei şanse debitorilor de bună-credinţă de
redresare a situaţiei financiare, prin intermediul unui plan de
rambursare a datoriilor;
2. Facilitarea negocierii/renegocierii amiabile a creanţelor şi
a încheierii unui acord al creditorilor cu debitorul asupra
planului de rambursare a datoriilor;
3. Sprijinirea ieşirii din starea de insolvenţă a debitorului,
inclusiv prin descărcarea de datorii, în condiţiile legii, într-un
sistem sistematic şi raţional, astfel încât debitorul să fie motivat
să facă eforturi pentru a desfăşura activităţi generatoare de
venituri, să fie facilitată reinserţia acestuia în mediul social şi
contribuţia sa la viaţa economică a comunităţii, conform cu
nivelul de pregătire profesională şi experienţa acumulată;
4. Maximizarea, printr-o procedură colectivă, a gradului de
recuperare a creanţelor şi a gradului de valorificare a activelor,
atunci când este cazul;
5. Asigurarea, în cadrul procedurii colective, a unui tratament
echitabil al creditorilor şi a unui tratament egal pentru creditorii
de acelaşi rang;
6. Recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi
respectarea ordinii de prioritate a creanţelor, având la bază un
set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile;
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vigoare şi totuşi este inaplicabilă. De ce este inaplicabilă? De ce
până la acest moment nu avem dosare în derulare, deşi din
verificările efectuate pe portalul instanţelor de judecată, pe rolul
Judecătoriei Constanţa a fost înregistrată o cerere de deschidere a
procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active, în care
nu a putut fi desemnat un lichidator? Sunt întrebări pertinente, la
care se aşteaptă un răspuns. Unul dintre motivele acestor
întârzieri este constituirea cu dificultate a comisiilor de insolvenţă
la nivel local, la care se depun dosarele de insolvenţă, dar şi
faptul că până la acest moment nu s-a publicat Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei
persoanelor fizice.
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7. Asigurarea unei proceduri de insolvenţă eficiente, inclusiv
prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare a procedurii
într-un termen rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială,
cu minimum de costuri pentru creditori, debitori, instituţii şi
autorităţi publice, precum şi pentru orice alte entităţi implicate;
8. Asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură, cu respectarea drepturilor fundamentale
ale omului şi cu protejarea datelor cu caracter personal.
Comparativ cu Legea nr. 151/2015, în Legea nr. 85/20149
sunt reglementate un număr de 13 principii, iar primul principiu
stabilit la pct. 1 al art. 4 este: maximizarea gradului de
valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor, spre
deosebire de primul principiu reglementat de Legea insolvenţei
particularilor, care este acordarea unei şanse debitorilor de
bună-credinţă.
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III. Domeniul de aplicare al Legii nr. 151/2015
Potrivit art. 6, Iniţierea procedurii de insolvenţă, din Legea
nr. 151/2015, debitorul aflat în stare de insolvenţă, în sensul art. 3
pct. 12, poate depune la comisia de insolvenţă o cerere de
deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare
(prima formă a procedurii).
În cazul în care debitorul consideră că situaţia sa financiară
este iremediabil compromisă10 şi un plan de rambursare a
datoriilor nu poate fi elaborat şi pus în executare, acesta poate
solicita direct instanţei judecătoreşti competente deschiderea
procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active (a doua
formă).
Debitorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 65
(cuantumul total al obligaţiilor sale este cel mult 10 salarii
minime pe economie; nu are bunuri sau venituri urmăribile; are
peste vârsta standard de pensionare sau şi-a pierdut total sau cel
puţin jumătate din capacitatea de muncă) poate depune la comisia
de insolvenţă o cerere de aplicare a procedurii simplificate de
insolvenţă, potrivit art. 66 (a treia formă).
Aşadar, raportându-ne la dispoziţiile art. 4, Domeniul de
aplicare, putem conchide că procedurile prevăzute de prezenta
lege se aplică debitorului persoană fizică ale cărui obligaţii nu
rezultă din exploatarea de către acesta a unei întreprinderi, în
sensul art. 3 C. civ., şi care:
1. Are domiciliul, reşedinţa sau reşedinţa obişnuită în
România de cel puţin 6 luni anterior depunerii cererii.
2. Este în stare de insolvenţă11, în sensul art. 3 pct. 12, şi nu
există o probabilitate rezonabilă de a redeveni, într-o perioadă de
maximum 12 luni, capabil să îşi execute obligaţiile astfel cum au
fost contractate, cu menţinerea unui nivel de trai rezonabil
pentru sine şi pentru persoanele pe care le are în întreţinere.
Pentru determinarea nivelului de trai, există o serie de criterii
stabilite atât prin dispoziţiile Legii nr. 151/2015, cât şi prin
dispoziţiile stabilite de normele metodologice.
Astfel, dispoziţiile art. 45 alin. (1) pct. d) din Normele
metodologice stabilesc următoarele: comisia de insolvenţă la
nivel central va emite, prin decizie a preşedintelui, criteriile
generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, pe care le va
publica anual. Iar în alin. (2) se prevede faptul că preşedintele
acestei comisii va emite decizie şi va dispune publicarea în
Monitorul Oficial şi pe pagina de internet a ANPC a criteriilor
pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil în procedura de
insolvenţă pe bază de plan de rambursare şi în procedura
judiciară de insolvenţă prin lichidare de active.
În cuprinsul alin. (2) al art. 2 din aceleaşi norme sunt menţionate reperele la care se va raporta comisia la nivel central pentru
stabilirea criteriilor:
 valoarea coşului minim lunar de consum;







valoarea cheltuielilor profesionale de şcolarizare;
preţul utilităţilor şi al alimentelor de bază;
componenţa şi structura familiei debitorului;
situaţiile speciale de sănătate;
cheltuieli minime legate de funcţionarea şi întreţinerea
unui vehicul indispensabil;
 cheltuieli legate de creşterea şi îngrijirea copilului;
 exigenţe minimale ale unei locuinţe convenabile.
3. Cuantumul total al obligaţiilor sale scadente este cel puţin
egal cu valoarea-prag12 de 15 salarii minime pe economie (deşi
legea nu precizează dacă este vorba de salarii brute sau nete,
considerăm că trebuie avut în vedere salariul minim brut din
România, întrucât doar acesta este unul fix, care se actualizează
periodic de către Guvern – salariul minim brut pe ţară, de la 1
ianuarie 2018, fiind de 1.900 lei. 15 x 1.900 lei = 28.500 lei).
În afară de starea de insolvenţă a unei persoane fizice, mai
este necesar ca respectiva persoană să fi fost de bună-credinţă
(legiuitorul nu a definit în art. 3 ce înseamnă debitor de
bună-credinţă).
Conform dispoziţiilor art. 14, Buna-credinţă, din Codul civil:
„(1) Orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să îşi
exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu
bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri.
(2) Buna-credinţă se prezumă până la proba contrară”.
Legiuitorul a simţit nevoia să sublinieze importanţa deosebită
a bunei-credinţe în această materie specială ce reglementează
procedurile de insolvenţă pentru persoanele fizice.
Buna-credinţă trebuie să existe pe tot parcursul derulării
procedurii şi chiar după închiderea acesteia, până la pronunţarea
hotărârii judecătoreşti de eliberare de datoriile reziduale, în cazul
procedurilor de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a
datoriilor şi a procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de
active sau a închiderii procedurii simplificate de insolvenţă.
Cu toate că Legea nr. 151/2015 nu defineşte sintagma debitor
de bună-credinţă, ea face o enumerare a datornicilor care nu
pot beneficia de procedurile reglementate de acest act
normativ.
Astfel, Legea a prevăzut în art. 4 alin. (4) faptele debitorului
care conduc la prezumţia de rea-credinţă.
Nu poate beneficia de această procedură:
 Debitorul care a mai fost subiectul unei astfel de proceduri, finalizată cu eliberarea de datoriile reziduale, cu mai
puţin de 5 ani anterior formulării unei noi cereri de deschidere a
procedurii insolvenţei.
Legea interzice ca această categorie de debitori să beneficieze
de prevederile legii, tocmai pentru a evita o descărcare repetată
de datorii şi un comportament iresponsabil al debitorului.
Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 151/2015,
Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei
întreprinderi” are drept scop publicarea, cu respectarea legislaţiei în
domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, a deciziilor
comisiei de insolvenţă şi a hotărârilor instanţei de judecată, precum
şi a altor acte a căror publicare o prevede legea.
Iar, conform prevederilor alin. (2) şi (3) ale art. 91:
- debitorul va fi radiat din Buletinul procedurilor de insolvenţă la împlinirea a 5 ani de la data pronunţării hotărârii
judecătoreşti privind închiderea acestei proceduri, prin încheiere a
directorului Buletinului procedurilor de insolvenţă;
- de la data publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a
încheierii directorului, accesul la toate actele şi informaţiile
publicate cu privire la un debitor, inclusiv prin serviciile on-line
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Legea insolvenţei persoanelor fizice, în afară de beneficii,
are şi o serie de minusuri şi lacune:
Încă de la momentul publicării sale, Legea a dat naştere la o
serie de controverse şi opinii doctrinare de natură a dezaproba
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apariţia acesteia, care au apreciat că societatea civilă nu este încă
pregătită pentru o astfel de lege şi că norma juridică va da
posibilitatea unor persoane fizice să comită abuzuri de drept.
Există şi păreri conform cărora Legea trebuie modificată având în
vedere lacunele şi inadvertenţele acesteia.
Astfel, putem enumera câteva situaţii care, din cauza unor
insuficiente reglementări sau a unor reglementări defectuoase, au
dat naştere la opinii dintre cele mai critice:
1. Excluderea din categoria subiecţilor de drept cărora li se
adresează a profesiilor liberale şi implicit a liber-profesioniştilor
Dacă Legea nr. 85/2014 se aplică profesioniştilor, adică fostelor societăţi comerciale, actuale societăţi, la care se adaugă şi persoanele fizice autorizate, Legea nr. 151/2015 are ca scop instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situaţiei financiare a debitorului persoană fizică de bună-credinţă, simplu
particular sau consumator, deci ale cărui obligaţii nu rezultă din
exploatarea de către acesta a unei întreprinderi, în sensul art. 3
C. civ.13.
Astfel, niciunul dintre aceste acte
normative nu protejează profesiile liberale. Considerăm că se impune o viitoare adaptare a legii insolvenţei particularilor, în sensul includerii liber-profesioniştilor în categoria subiecţilor de
Considerăm că
drept cărora se adresează procedura
se impune o
insolvenţei persoanei fizice, evident cu
adaptările de rigoare ale textului de
viitoare
lege, astfel încât şi această categorie să
adaptare a legii
beneficieze de protecţia normei juridice.

“

insolvenţei
particularilor, în
sensul includerii
liber-profesioniştilor în
categoria
subiecţilor de
drept cărora se
adresează
procedura
insolvenţei
persoanei fizice

2. Art. 4 alin. (4) lit. b): procedura
nu se aplică persoanele condamnate
definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală, a unei infracţiuni de fals sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie contra patrimoniului,
prin nesocotirea încrederii
Infracţiunile contra patrimoniului
prin nesocotirea încrederii sunt reglementate în Codul penal, Titlul II, Infracţiuni contra patrimoniului, Capitolul III,
art. 238-248 (abuzul de încredere, abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, bancruta simplă, bancruta frauduloasă, gestiunea frauduloasă, însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare
la făptuitor, înşelăciunea, înşelăciunea
privind asigurările, deturnarea licitaţiilor publice şi exploatarea
patrimonială a unei persoane vulnerabile). O parte dintre aceste
infracţiuni, şi anume bancruta simplă, bancruta frauduloasă şi
gestiunea frauduloasă, au fost reglementate în trecut de Legea
nr. 85/2006, care a fost abrogată la data intrării în vigoare a Legii
nr. 85/2014.
Din formularea legiuitorului s-ar putea înţelege că o condamnare pentru una dintre infracţiunile prevăzute de art. 4
alin. (4) pct. b) ar exclude în totalitate debitorul condamnat de la
beneficiul legii, fără a exista posibilitatea reabilitării judecătoreşti,
în baza căreia debitorul respectiv să beneficieze de aceste
dispoziţii legale.
În situaţia în care persoana condamnată a fost reabilitată,
incapacităţile şi interdicţiile sunt înlăturate.

 INSOLVENŢA PERSOANELOR FIZICE

aferente, va fi asigurat numai pentru debitor, comisiile de insolvenţă, instanţele judecătoreşti, organele de urmărire şi cercetare
penală, autorităţi şi instituţii publice.
Ca urmare, termenul de 5 ani începe să curgă de la
pronunţarea hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii.
De asemenea, cele trei proceduri nu se pot aplica debitorului:
 În cazul căruia una dintre cele trei proceduri enumerate de
lege a fost închisă cu mai puţin de 5 ani anterior formulării
unei noi cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, din motive
ce îi sunt imputabile.
 Care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni de evaziune fiscală, a unei infracţiuni de fals sau a
unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului prin
nesocotirea încrederii.
 Care a fost concediat în ultimii 2 ani din motive ce îi sunt
imputabile.
 Care, deşi apt de muncă şi fără un loc de muncă ori alte
surse de venit, nu a depus diligenţa rezonabilă necesară
pentru a-şi găsi un loc de muncă sau care a refuzat, în mod
nejustificat, un loc de muncă propus ori o altă activitate
aducătoare de venit.
 Care a acumulat datorii noi, prin cheltuieli voluptuoare,
în timp ce ştia sau ar fi trebuit să ştie că este în stare de
insolvenţă.
 Care a determinat sau a înlesnit ajungerea în stare de
insolvenţă, cu intenţie sau din culpă gravă. Se prezumă a fi avut
acest efect:
 contractarea, în ultimele 6 luni anterior formulării cererii
de deschidere a procedurii insolvenţei, a unor datorii care
reprezintă cel puţin 25% din valoarea totală a obligaţiilor,
cu excepţia obligaţiilor excluse.
Conform art. 3 pct. 14 din Legea nr. 151/2015, obligaţiile
excluse sunt obligaţiile debitorului care nu pot fi supuse unor
măsuri de eşalonare, reducere sau ştergere:
1. obligaţiile legale sau convenţionale de întreţinere, ultimele
neputând depăşi un prag de cinci salarii medii pe an;
2. obligaţii rezultate din atragerea răspunderii penale şi
contravenţionale;
 asumarea, în ultimii 3 ani anterior formulării cererii, a unor
obligaţii excesive prin raportare la starea sa patrimonială, la
avantajele pe care le obţine din contract ori la ansamblul
circumstanţelor care au contribuit semnificativ la
incapacitatea debitorului de a-şi plăti datoriile, altele decât
cele datorate de către acesta persoanelor cu care a contractat
astfel;
 efectuarea, în ultimii 3 ani anterior formulării cererii, a unor
plăţi preferenţiale, care au contribuit în mod semnificativ la
reducerea sumei disponibile pentru plata celorlalte datorii;
 transferarea, în ultimii 3 ani anterior formulării cererii, de
bunuri sau valori din patrimoniul său în patrimoniul altei
persoane fizice ori juridice, în timp ce ştia sau ar fi trebuit să
ştie că prin aceste transferuri va ajunge în stare de
insolvenţă;
 care, la data formulării cererii de deschidere a unei
proceduri de insolvenţă, are deja deschisă o altă procedură
de insolvenţă.
Aceste prezumţii sunt relative.
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Dispoziţiile art. 4 alin. (4) lit. b) stabilesc cu exactitate care
sunt infracţiunile care împiedică debitorul să beneficieze de
efectele legii, astfel că un debitor care este condamnat pentru una
sau mai multe dintre infracţiunile prevăzute în Codul penal sau în
legile speciale poate fi subiectul legii insolvenţei fizice, putând fi
considerat un debitor de bună-credinţă.
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3. Art. 4 alin. (4) lit. c): procedura nu se aplică debitorului
care a fost concediat în ultimii 2 ani din motive ce îi sunt
imputabile
Considerăm că ar fi bine-venită renunţarea la această dispoziţie, care limitează accesul la procedură a unor debitori care au
avut neşansa de a-şi pierde locul de muncă, din motive ce nu le
sunt întotdeauna şi în totalitate imputabile.
În situaţia unui angajat care a fost concediat din motive
stabilite de angajator ca fiindu-i imputabile, pot apărea următoarele probleme: în primul rând, împotriva deciziei de concediere
emise de către angajator, angajatul are posibilitatea formulării
unei contestaţii la instanţa de judecată competentă. Ulterior,
procedura în faţa instanţei se poate prelungi în căile de atac, iar în
situaţia casării cauzei cu trimitere spre rejudecare, termenul de
soluţionare a contestaţiei poate depăşi perioada de 2 ani. În toată
această perioadă, angajatul care a fost concediat din motive
considerate imputabile de către angajator nu are posibilitatea de a
se adresa comisiei teritoriale de insolvenţă. Astfel, doar la
finalizarea judecăţii, în situaţia în care instanţa pronunţă o
hotărâre definitivă prin care stabileşte că motivele nu îi sunt
imputabile, angajatul poate formula o cerere de deschidere a
procedurii.
Mai mult, în situaţia în care textul de lege s-ar aplica strict,
într-un mod literal, nu ar putea beneficia de efectele procedurii
nici debitorul care, după ce a fost concediat din motive
imputabile, a încheiat un nou contract de muncă.
Ca propunere de lege ferenda, considerăm că s-ar impune
înlăturarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4) lit. c), întrucât limitează
accesul la procedură a acelor debitori care au fost concediaţi în
ultimii 2 ani din motive imputabile.
4. Art. 4 alin. (4) lit. d): prevede categoria debitorilor
persoane fizice care, deşi apte de muncă, nu au depus diligenţa
rezonabilă necesară pentru a-şi găsi un loc de muncă
Prin dispoziţiile mai sus enunţate, legiuitorul a limitat accesul
la această procedură pentru debitorii persoane fizice care nu au
făcut niciun efort de a-şi găsi un loc de muncă, în situaţia în care
înregistrează datorii.
Legea nu stabileşte ce înseamnă această „diligenţă rezonabilă”, lăsând la aprecierea comisiei de insolvenţă sau a instanţei
de judecată să aprecieze dacă debitorul a depus sau nu diligenţa
rezonabilă de a-şi găsi un loc de muncă.
Astfel, la momentul depunerii cererii de deschidere a
procedurii debitorul are la îndemână următoarele posibilităţi:
 să facă dovada faptului că nu este apt de muncă sau
 că a ocupat un loc de muncă sau
 că a făcut demersuri de a se angaja, inclusiv că este
înregistrat în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de
muncă în raza căreia îşi are domiciliul, fără a i se oferi un
loc de muncă.
Ca urmare, ar fi fost util ca legiuitorul să precizeze cu
exactitate care sunt aceste „diligenţe rezonabile”, astfel încât
textul de lege să dea naştere la cât mai puţine interpretări14.
5. Art. 4 alin. (4) lit. f) pct. 3: prevede categoria debitorilor
persoane fizice care au determinat sau înlesnit ajungerea în stare
de insolvenţă, prin „efectuarea, în ultimii 3 ani anterior

formulării cererii, a unor plăţi preferenţiale, care au contribuit în
mod semnificativ la reducerea sumei disponibile pentru plata
celorlalte datorii”
Textul de lege poate crea confuzii, având în vedere faptul că
orice plată făcută de către debitor are efectul de a reduce suma
disponibilă pentru plata altor datorii. Ca urmare, considerăm că
s-ar impune înlăturarea acestor dispoziţii.
6. Art. 15 alin. (1): administratorii procedurii să fie desemnaţi aleatoriu de comisia de insolvenţă
Administratorul judiciar este desemnat aleatoriu de comisia
de insolvenţă, din rândul practicienilor în insolvenţă, executorilor
judecătoreşti, avocaţilor sau notarilor publici, înscrişi în Lista
administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura
insolvenţei persoanei fizice.
Conform art. 9 alin. (1) pct. a) din H.G. nr. 11/2016 privind
constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial,
printre atribuţiile comisiei de insolvenţă la nivel central se
numără şi întocmirea şi actualizarea listei administratorilor şi
lichidatorilor procedurii, operaţiune care va trebui făcută de cel
puţin două ori pe an, cu sprijinul aparatului tehnic.
Iar conform art. 10 alin. (1) pct. d) din aceeaşi hotărâre,
aparatul tehnic al comisiei de insolvenţă la nivel central are
obligaţia de a centraliza listele membrilor corpurilor profesionale,
care sunt admişi pentru includere în Lista administratorilor
procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei
persoanelor fizice.
Secţiunea a 4-a din Normele metodologice conţine mai multe
dispoziţii cu privire la administratorii procedurii. Astfel,
dispoziţiile alin. (1) al art. 27 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 151/2015 stabilesc faptul că administratorul
procedurii este desemnat din Lista administratorilor procedurii
şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice
şi, dacă este cazul, înlocuit, în mod aleatoriu. În vederea
asigurării desemnării aleatorii, respectiv a înlocuirii, alin. (2)
prevede obligaţia comisiei de insolvenţă la nivel central de a
depune diligenţele necesare pentru dezvoltarea şi implementarea
unei aplicaţii informatice în acest scop.
Legea nu menţionează posibilitatea ca datornicul sau
creditorii să aleagă administratorul, aşa cum se întâmplă în cazul
persoanelor juridice.
Considerăm ca s-ar impune modificarea textului de lege,
astfel încât să-i fie permis debitorului să-şi aleagă singur persoana
care să-i administreze procedura, din Lista administratorilor
procedurii. Pentru debitor ar fi mult mai facilă colaborarea cu o
persoană cunoscută decât cu o persoană străină, având în vedere
şi specificul acestei proceduri, precum şi faptul că impune
cunoaşterea de către administratorul procedurii a unor elemente
de ordin personal cu privire la debitorul persoană fizică.
7. Art. 49 alin. (1): lichidatorul este desemnat aleatoriu de
către instanţă, prin sentinţa de deschidere a procedurii dintre
practicienii în insolvenţă, executorii judecătoreşti, avocaţii sau
notarii publici înscrişi în Lista administratorilor procedurii şi
lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice,
care îşi au sediul profesional în judeţul în care îşi are domiciliul,
reşedinţa principală sau reşedinţa obişnuită debitorul
Şi în această situaţie, la fel ca şi în cazul anterior, considerăm
că s-ar impune modificarea textului de lege astfel încât să-i fie
permis şi debitorului supus procedurii judiciare prin lichidare de
active să aleagă lichidatorul.
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9. Art. 44 alin. (4): legea stabileşte componenţa comisiilor
teritoriale de insolvenţă doar la anumiţi reprezentanţi, fără a lua
în calcul şi categoria creditorilor
Conform art. 44 alin. (4), comisia teritorială de insolvenţă este
alcătuită din reprezentanţi ai:
 Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
 Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (în
prezent, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – n.r.),
 Ministerului Finanţelor Publice.
Astfel, comisia teritorială nu are în componenţă un reprezentant al creditorilor.
S-ar impune modificarea legii, în sensul includerii în rândul
membrilor comisiilor teritoriale şi a unui reprezentant al
creditorilor, dintre creditorii a căror creanţe deţin cea mai mare
pondere la masa credală, dat fiind interesul major pe care aceştia
îl justifică în procedură.
10. Art. 10: alegerea judecătoriilor ca instanţe de fond
competente
Există mai multe opinii în doctrină conform cărora această
reglementare va duce la supraaglomerarea instanţelor respective.
Pentru soluţionarea cererilor în cadrul procedurii, va fi nevoie de
înfiinţarea unor secţii specializate în materia insolvenţei, iar
judecătorii acestor secţii se vor confrunta cu o procedură nouă,
diferită de procedurile judiciare date până la acest moment în
competenţa lor materială.
Secţiile specializate de la tribunal au deja în competenţă
procedura judiciară a insolvenţei profesioniştilor, iar între cele
două proceduri există o serie de similitudini, procedura destinată
particularilor inspirându-se din instituţiile reglementate de Legea
nr. 85/2014 şi reglementările anterioare. Având în vedere faptul
că în cadrul tribunalelor şi a curţilor de apel există secţii specializate în insolvenţă, ar fi fost de preferat alegerea tribunalelor ca
instanţe de fond.
11. Un aspect omis: insolvenţa transfrontalieră
Se impune introducerea unui capitol distinct care să
reglementeze toate aspectele ce privesc conflictul de jurisdicţii şi
procedura de recunoaştere a hotărârilor străine în materia
insolvenţei particularilor.
Beneficiile aduse de lege
În ciuda deficienţelor actuale, Legea aduce şi o serie de
beneficii importante pentru persoanele fizice.
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În primul rând, Legea acordă o nouă şansă datornicilor
rău-platnici de bună-credinţă, oferindu-le posibilitatea ca în
anumite situaţii, strict reglementate de lege, să fie descărcaţi de
datoriile reziduale.
În cazul deschiderii uneia dintre cele trei forme ale procedurii
insolvenţei persoanelor fizice, se vor suspenda executările silite şi
se va stopa calculul penalităţilor.
Iar în situaţia în care se va deschide procedura de insolvenţă
pe bază de plan de rambursare, debitorul persoană fizică poate
propune plata eşalonată şi parţială a datoriilor, prin intermediul
planului.
În cazul debitorului cu o situaţie iremediabil compromisă,
care nu îndeplineşte condiţiile stabilite pentru a putea propune un
plan de rambursare sau care, deşi a propus un astfel de plan, nu a
reuşit să-l ducă la bun sfârşit, lichidarea activelor se va putea
face în anumite limite. Prin măsurile de protecţie stabilite, Legea
încearcă să împiedice aruncarea în stradă a rău-platnicilor de
bună-credinţă. Astfel, Legea instituie un drept de preferinţă a
debitorului persoană fizică la încheierea unui contract de
închiriere a imobilului sau a unei părţi din acesta, la un cuantum
al chiriei stabilit în condiţiile pieţei.
În concluzie, adoptarea unei legislaţii care să reglementeze
insolvenţa persoanelor fizice nu este doar necesară, ci şi
obligatorie, având în vedere faptul că prevederile Regulamentului
(CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind
procedurile de insolvenţă15 impun statelor membre extinderea
procedurilor de insolvenţă şi la persoanele fizice.
În epoca modernă, creditul stă la baza economiei, iar în afara
creditului aceasta nu poate funcţiona, astfel că cei care
contractează un credit pot deveni excesiv de îndatoraţi din cauze
asupra cărora nu au întotdeauna control, gestionarea afacerilor
personale fiind dificil şi uneori chiar imposibil de realizat.
Ca urmare, scopul Legii insolvenţei persoanelor fizice nu
poate fi aplicarea unui stigmat asupra celui care apelează la
beneficiile legii, efectele acesteia putând fi resimţite doar pe
tărâmul accesului la credit şi la instrumentele financiare, şi nu al
limitării accesului la piaţa muncii sau la discreditarea publică a
persoanei fizice16.
Considerăm că legiuitorul ar face un pas important în
eventualitatea unei viitoare modificări a Legii insolvenţei
persoanelor fizice, şi anume dacă, în afară de debitorii persoane
fizice de bună-credinţă, Legea s-ar putea aplica, în anumite
condiţii, şi persoanelor fizice care s-au dovedit de rea-credinţă,
dar care ar putea beneficia de o „nouă şansă”. Să nu uităm că de
această şansă ar putea profita şi familia debitorului de
rea-credinţă, persoanele pe care le are în întreţinere şi, în final,
chiar societatea din care face parte.

Note

1
http://www.economica.net/studiu-london-economics-faliment-personalsupraindatorare-anulare-datorie_51181.html.
2
Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice,
în vigoare de la 1 ianuarie 2018, a fost publicată în M. Of. nr. 464 din 26
iunie 2015 şi cuprinde un număr de 93 de articole.
3
Potrivit art. 3 C. civ.: „(1) Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi
raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice
alte subiecte de drept civil. (2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care
exploatează o întreprindere. (3) Constituie exploatarea unei întreprinderi
exercitarea sistematică, de către una ori mai multe persoane, a unei
activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea
de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop
lucrativ”.
4
O.U.G. nr. 61/2015 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea
termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura
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8. Art. 51 alin. (1): legea impune lichidatorilor o serie de
atribuţii, fără ca acestea să fie detaliate în vreun fel
Astfel, conform dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. p), lichidatorul poate cere denunţarea unor contracte încheiate de către
datornic.
Legea insolvenţei persoanelor fizice nu se completează cu
dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, care reglementează o procedură
specială, permiţând administratorului judiciar să denunţe contractul în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii în vederea
maximizării averii debitorului, ci doar cu Codul civil, care nu
permite denunţarea decât în cazul unei clauze anterioare de
denunţare inserate în contract, şi cu Codul de procedură civilă,
care nu reglementează deloc instituţia aceasta (art. 89 din
Normele de completare).
În această situaţie, lichidatorii s-ar putea afla în imposibilitatea îndeplinirii acestor obligaţii, neavând o clarificare a
limitărilor acestor atribuţii.
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12
Valoarea-prag este definită de pct. 24 al art. 3 din Legea
nr. 151/2015.
13
C. Drăghici, Teză de doctorat: O altă dimensiune a legii insolvenţei –
Falimentul persoanei fizice în contextul modernizării legislaţiei naţionale,
2017, conducător de doctorat prof. univ. dr. Smaranda Angheni, p. 266
(nepublicată).
14
Într-un proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, dispoziţiile art. 2 lit. g) stabileau
următoarele: „Diligenţa rezonabilă necesară pentru a-şi găsi un loc de
muncă – totalitatea eforturilor depuse de debitor în acest scop, pe o durată
de 12 luni anterioare depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor şi/sau prin lichidare de
active, pe durata procedurii, respectiv în perioada ulterioară închiderii
procedurii judiciare de lichidare de active, raportat la capacităţile fizice şi
intelectuale ale debitorului, la pregătirea, vârsta, starea de sănătate, situaţia
materială, starea civilă a debitorului, situaţia economică la nivel naţional şi
local, precum şi la orice alte circumstanţe care au influenţat sau pot
influenţa conduita debitorului; se prezumă că debitorul a depus diligenţa
rezonabilă pentru a-şi găsi un loc de muncă atunci când, în perioadele
menţionate, a urmat cursuri de calificare sau recalificare profesională, s-a
înregistrat în evidenţele agenţiilor de ocupare a forţei de muncă competente, în vederea identificării unui loc de muncă, şi nu a refuzat
nejustificat locurile de muncă oferite”.
15
Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 a fost publicat în JOCE nr. L 160
din 30 iunie 2000 şi a intrat în vigoare la data de 31 mai 2002.
16
https://www.juridice.ro/511606/care-ar-trebui-sa-fie-obiectivele-legiifalimentului-personal-si-care-ar-trebui-sa-fie-efectele-asupra-cetatenilorcare-recurg-la-acesta-lege-prezentare-succinta-din-aceasta-perspectivaevolutiei.html.
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insolvenţei persoanelor fizice a fost publicată în M. Of. nr. 962 din 24
decembrie 2015.
5
H.G. nr. 11/2016 din 13 ianuarie 2016 privind constituirea comisiilor
de insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015
privind procedura insolvenţei persoanelor fizice publicată în M. Of. nr. 50
din 22 ianuarie 2016.
6
O.U.G. nr. 98/2016 din 15 decembrie 2016 pentru prorogarea
termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura
insolvenţei persoanelor fizice a fost publicată în M. Of. nr. 1030 din 21
decembrie 2016.
7
O.G. nr. 6/2017 din 27 iulie 2017 pentru prorogarea termenului de
intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei
persoanelor fizice a fost publicată în M. Of. nr. 614 din 28 iulie 2017.
8
C.B. Nász, Procedura insolvenţei persoanelor fizice, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2016, pp. 42-43.
9
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, publicată în M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014.
10
Într-un proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 151/2015 privind
procedura insolvenţei persoanelor fizice, dispoziţiile art. 2 lit. e) stabileau
următoarele: „Situaţia financiară iremediabil compromisă - este acea stare
caracterizată prin inferioritatea activului patrimonial faţă de valoarea totală
a datoriilor exigibile, fapt ce conduce la imposibilitatea de redresare a
situaţiei financiare a debitorului prin intermediul unui plan de rambursare a
datoriilor”.
11
Conform pct. 12 al art. 3, Definiţii, „insolvenţă este acea stare a
patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor
băneşti disponibile pentru plata datoriilor, pe măsură ce acestea devin
scadente. Insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după
trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenţei, nu a plătit datoria sa
faţă de unul sau mai mulţi creditori. Prezumţia este relativă”.
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BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ – SECŢIUNEA „DEBITORI - PERSOANE FIZICE
CU OBLIGAŢII CE NU DECURG DIN EXPLOATAREA UNEI ÎNTREPRINDERI”
INSOLVENCY PROCEEDINGS BULLETIN – SECTION „DEBTORS - NATURAL PERSONS WITH
OBLIGATIONS THAT ARE NOT RESULTING FROM THE OPERATION OF A BUSINESS”

ABSTRACT
The present article is structured on five sections, as it
follows:
1. Normative documents regulating the Insolvency
Proceedings Bulletin – section „Debtors - natural persons
with obligations that are not resulting from the operation of
a business”.
2. Setting up, regulating and organizing the Insolvency
Proceedings Bulletin – section „Debtors - natural persons
with obligations that are not resulting from the operation of
a business”.
3. Framework of the Insolvency Proceedings Bulletin –
section „Debtors - natural persons with obligations that are
not resulting from the operation of a business” and of the
proceeding documents that are subject to publication.

5. Issuance of copies of Insolvency Proceedings Bulletin –
section „Debtors - natural persons with obligations that are
not resulting from the operation of a business”, copies of the
published proceeding documents and issuance of
information from the Insolvency Proceedings Bulletin –
section „Debtors - natural persons with obligations that are
not resulting from the operation of a business”.

Consilier juridic
VALENTINA BURDESCU
Director general, Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului

KEYWORDS: Insolvency Proceedings Bulletin • decision • notification • sentence
• proceeding documents • framework • publication • electronic system • free title
• on-line • access • informations • copies • internet • rates
1. Acte normative care reglementează Buletinul
procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori - persoane
fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei
întreprinderi”
- Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei
persoanelor fizice;
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- Ordinul nr. 2207/C/2016 al ministrului justiţiei pentru
modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor
registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul
ministrului justiţiei nr. 1.082/C/2014;
- H.G. nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei
persoanelor fizice;
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4. Publication and access to the Insolvency Proceedings
Bulletin – section „Debtors - natural persons with obligations
that are not resulting from the operation of a business”.
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- Ordinul nr. 3338/C/2016 al ministrului justiţiei privind
aprobarea formatului-cadru al secţiunii „Debitori - persoane fizice
cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din
cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, al formatului-cadru
al actelor care se publică în aceasta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare;
- Ordinul nr. 1878/C/2017 al ministrului justiţiei privind
aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe
lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvenţă, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru
furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă.
2. Înfiinţarea, reglementarea şi organizarea Buletinului
procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori - persoane
fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei
întreprinderi”
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Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei
întreprinderi” s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 3
pct. 1 din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei
persoanelor fizice şi este o secţiune a Buletinului procedurilor de
insolvenţă (înfiinţat şi reglementat în conformitate cu prevederile
Legii nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a
falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra
acestei proceduri, cu modificările ulterioare, Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi Legii nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă), publicaţie
editată în sistem electronic de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului, care are drept scop publicarea, cu respectarea
legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, a
deciziilor comisiei de insolvenţă şi a hotărârilor instanţei de
judecată, precum şi a altor acte a căror publicare este prevăzută
expres de lege.
Art. 3. Definiţii
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
1. Buletinul procedurilor de insolvenţă - secţiunea „Debitori
- persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei
întreprinderi” este o secţiune a Buletinului procedurilor de insolvenţă, publicaţie editată, în sistem electronic, de Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului, care are drept scop publicarea, cu
respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter
personal, a deciziilor comisiei de insolvenţă şi a hotărârilor
instanţei de judecată, precum şi a altor acte a căror publicare o
prevede prezenta lege. (…).
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – Direcţia
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă face parte din Comisia de
insolvenţă la nivel central, potrivit prevederilor art. 44 din Legea
nr. 151/2015.
CAPITOLUL IV: Comisia de insolvenţă
Art. 44. Înfiinţare şi structură
(1) Se înfiinţează comisia de insolvenţă, cu structurile sale
descentralizate în teritoriu, la nivelul fiecărui judeţ.
(2) Comisia de insolvenţă la nivel central este alcătuită din
câte un reprezentant al fiecăreia dintre următoarele instituţii:

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,
Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Direcţia Buletinul
procedurilor de insolvenţă. Aceasta este sprijinită, în activitatea
sa, de un aparat tehnic, care funcţionează ca departament în
cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Comisia de insolvenţă este condusă de un preşedinte. Condiţiile
de desemnare şi înlocuire se stabilesc prin norme metodologice,
aprobate prin hotărâre a Guvernului. (…).
Decizia de admitere în principiu a cererii debitorului de
deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare
a datoriilor la comisia de insolvenţă se publică, de îndată, în
Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei
întreprinderi”, potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea
nr. 151/2015. În situaţia în care cererea debitorului se respinge,
decizia comisiei de insolvenţă se comunică debitorului şi nu face
obiectul publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă –
secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din
exploatarea unei întreprinderi”.
Decizia comisiei de insolvenţă, prin care fie a fost admisă în
principiu cererea debitorului, fie aceasta a fost respinsă, poate fi
contestată, la instanţă competentă, în termen de 7 zile de la
comunicare, de către creditori ori, după caz, debitor, în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 151/2015.
În situaţia în care instanţa admite contestaţia împotriva
deciziei comisiei de insolvenţă de respingere a cererii de
deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare
a datoriilor şi pronunţă şi admiterea în principiu a acesteia,
comisia de insolvenţă, primind dosarul transmis de instanţă,
numeşte administratorul procedurii şi efectuează comunicarea şi
publicarea hotărârii de admitere în principiu a cererii debitorului
şi a deciziei de numire a administratorului procedurii, în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 151/2015. Apreciem
că, ori de câte ori hotărârile pronunţate de instanţă impactează
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea
„Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, acestea fac obiectul publicării, pentru o
conformă prezentare a situaţiei persoanelor fizice în cauză şi
informare publică a persoanelor interesate.
Notificarea prin care administratorul procedurii, printre altele,
comunică creditorilor şi numirea sa face obiectul publicării în
Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei
întreprinderi”, potrivit dispoziţiilor art. 21 din Legea
nr. 151/2015.
De la data publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă –
secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din
exploatarea unei întreprinderi” a notificării privind numirea
administratorului procedurii, încep să curgă, potrivit art. 22 şi
art. 23 din Legea nr. 151/2015, următoarele termene:
a) termenul de 30 de zile în care creditorii transmit
administratorului procedurii o informare cu privire la cuantumul
şi tipul creanţei, o evaluare a bunului grevat de o cauză de
preferinţă, dacă creditorul dispune de o astfel de evaluare,
estimând şi măsurile de restructurare a creanţei pe care le-ar putea
accepta;
b) termenul de 60 de zile, în care administratorul procedurii
elaborează tabelul preliminar de creanţe.
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Decizia comisiei de insolvenţă prin care se constată nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, potrivit prevedeschiderea procedurii de insolvenţă pe bază de plan de derilor art. 43 alin. (9) din Legea nr. 151/2015.
rambursare a datoriilor, urmare a aprobării acestuia, se publică în
Sentinţa de deschidere a procedurii de insolvenţă prin lichiBuletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori - darea de active prin care se desemnează şi lichidatorul se publică
persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei în Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori întreprinderi”, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei
nr. 151/2015.
întreprinderi”, potrivit prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea
Decizia comisiei de insolvenţă prin care se constată deschi- nr. 151/2015.
derea procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a
Înlocuirea lichidatorului procedurii, în conformitate cu
datoriilor, urmare a aprobării acestuia, poate fi contestată, la prevederile art. 49 din Legea nr. 151/2015, face obiectul publiinstanţa competentă, în termen de 7 zile de la comunicare, de cării în Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori
către creditorii care au votat împotriva planului, în conformitate - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei
cu prevederile art. 30 din Legea nr. 151/2015. Şi în acest context, întreprinderi”.
apreciem că, ori de câte ori hotărârile pronunţate de instanţă
Hotărârea judecătorească definitivă de închidere a procedurii
impactează publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă – de insolvenţă prin lichidarea de active, în condiţiile art. 64 din
secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din Legea nr. 151/2015, se publică în Buletinul procedurilor de
exploatarea unei întreprinderi”, acestea fac obiectul publicării, insolvenţă – secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce
pentru o conformă prezentare a situaţiei persoanelor fizice în nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”.
În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (4) din Legea
cauză şi informare publică a persoanelor interesate.
În situaţia în care planul de rambursare a datoriilor este nr. 151/2015, hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a
confirmat de către instanţa judecătorească, hotărârea acesteia se procedurii simplificate de insolvenţă se publică în Buletinul
publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori - persoane fizice
„Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, iar
exploatarea unei întreprinderi”, potrivit prevederilor art. 32 încetarea aplicării acestei proceduri, prin decizie a comisiei de
alin. (6) din Legea nr. 151/2015.
insolvenţă, se publică în Buletinul procedurilor de
Decizia de desesizare a comisiei de insolvenţă, în
insolvenţă – secţiunea „Debitori - persoane fizice
condiţiile art. 33 din Legea nr. 151/2015, face obiectul
cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei
publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă –
întreprinderi”, potrivit prevederilor art. 70
secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu
alin. (4) din Legea nr. 151/2015.
Ori de câte ori
decurg din exploatarea unei întreprinderi”, potrivit
Hotărârea judecătorească definitivă prin care
hotărârile
alin. (3) din articolul mai sus menţionat.
instanţa dispune eliberarea debitorului de datoriile
Împotriva măsurilor adoptate de administratorul pronunţate
reziduale, pronunţată în condiţiile art. 71 din Legea
procedurii în aplicarea procedurii de insolvenţă pe bază de instanţă
nr. 151/2015, se publică în Buletinul procedurilor
de plan de rambursare a datoriilor se poate formula
de insolvenţă – secţiunea „Debitori - persoane
plângere la comisia de insolvenţă, în termen de 7 zile de impactează
fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea
la luarea la cunoştinţă, dar nu mai târziu de 30 de zile de publicarea în
unei întreprinderi”, dată de la care debitorul nu mai
la adoptarea măsurii, decizia comisiei de insolvenţă Buletinul
poate fi suspus vreunei interdicţii sau limitări a
urmând a fi comunicată contestatorului şi publicată în
drepturilor sale aflate în legătură cu insolvenţa sa.
procedurilor de
Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea
Cu privire la transmiterea calităţii procesuale în
„Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din insolvenţă –
procedura insolvenţei, în condiţiile art. 78 şi urm.
din Legea nr. 151/2015, apreciem că ori de câte ori
exploatarea unei întreprinderi”, potrivit prevederilor secţiunea
hotărârile pronunţate de instanţă impactează
art. 39 alin. (2) din Legea nr. 151/2015.
„Debitori publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă
Cu privire la administratorul procedurii, apreciem că
– secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii
orice înlocuire a acestuia, în conformitate cu prevederile persoane fizice
ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”,
art. 40 din Legea nr. 151/2015, trebuie să facă obiectul cu obligaţii ce
acestea fac obiectul publicării, pentru o conformă
publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă – nu decurg din
prezentare a situaţiei persoanelor fizice în cauză şi
secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu
exploatarea unei informare publică a persoanelor interesate.
decurg din exploatarea unei întreprinderi”.
La întocmirea actelor notariale referitoare la
Decizia comisiei de insolvenţă de închidere a întreprinderi”,
încheierea unor contracte, notarul public verifică în
procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare acestea fac
Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea
a datoriilor, urmare a executării planului de rambursare,
obiectul
„Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu
se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă –
secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu publicării
decurg din exploatarea unei întreprinderi” dacă
decurg din exploatarea unei întreprinderi”, potrivit
părţile au calitatea de debitor în procedura
prevederilor art. 42 alin. (2) din Legea nr. 151/2015.
insolvenţei, în conformitate cu prevederile art. 91
În cazul neexecutării planului de rambursare, hotărârea alin. (1) din Legea nr. 151/2015.
De asemenea, debitorul va fi radiat din Buletinul procedurilor
judecătorească definitivă prin care se închide procedura de
insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor şi, după caz, de insolvenţă – secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii
se deschide procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” la împlinirea
active face obiectul publicării în Buletinul procedurilor de unui termen de 5 ani de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti
insolvenţă – secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce privind închiderea acestei proceduri, prin încheiere a directorului
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Buletinului procedurilor de insolvenţă, dată de la care accesul la metodologică şi control al oficiilor registrului comerţului de pe
toate actele şi informaţiile publicate cu privire la un debitor, lângă tribunale în domeniul insolvenţei şi domeniile conexe sau
inclusiv prin serviciile on-line aferente, va fi asigurat numai incidente. Directorul direcţiei pronunţă încheierea de radiere a
pentru debitor, comisiile de insolvenţă, instanţele judecătoreşti, debitorilor din Buletinul procedurilor de insolvenţă, secţiunea
organele de urmărire şi cercetare penală, autorităţi şi instituţii dedicată persoanelor fizice cu obligaţii ce nu decurg din
publice, potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea exploatarea unei întreprinderi.
nr. 151/2015.
(2) Direcţia Buletinul procedurilor de insolvenţă publică
Organizarea Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea funcţionează în următoarea structură:
„Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din explo- Serviciul asistenţă juridică Buletinul procedurilor de
atarea unei întreprinderi” în cadrul Oficiului Naţional al Re- insolvenţă;
gistrului Comerţului a fost aprobată prin Ordinul nr. 2207/C/2016
- Serviciul procesare acte de procedură Buletinul proceal ministrului justiţiei pentru modificarea Regulamentului de durilor de insolvenţă;
organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului
- Serviciul editare Buletinul procedurilor de insolvenţă;
Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă
- Serviciul asistenţă tehnică şi publicare Buletinul procetribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei durilor de insolvenţă;
nr. 1.082/C/2014.
- Serviciul furnizare Buletinul procedurilor de insolvenţă;
Astfel, au fost completate activităţile, competenţele şi
- 42 de structuri teritoriale care funcţionează la nivelul
structura Direcţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale. (…).
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a compartimentelor Buletinului procedurilor de insolvenţă de la
Procedurile şi fluxurile operaţionale, instrucnivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângă
ţiunile de lucru şi formulare aferente se aprobă prin
tribunale cu cele care decurg din aplicarea Legii
decizie a directorului general al Oficiului Naţional
nr. 151/2015, fiind alocat un număr de 249 de posturi în
al Registrului Comerţului, în conformitate cu preveacest sens. Pentru o mai bună aplicare a Legii
derile Regulamentului de organizare şi funcţionare
nr. 151/2015, cele 42 de structuri ale Buletinului Procedurile şi
a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a
procedurilor de insolvenţă de la nivelul oficiilor fluxurile
oficiilor registrului comerţului de pe lângă
registrului comerţului de pe lângă tribunale au fost operaţionale,
tribunale, aprobat prin Ordinul nr. 1.082/C/2014 al
organizate în subordinea Direcţiei Buletinului
ministrului justiţiei, cu modificările şi completările
ulterioare.
Procedurilor de Insolvenţă de la nivelul Oficiului instrucţiunile de
lucru şi
În vederea transmiterii/preluării actelor de
Naţional al Registrului Comerţului.
procedură emise de către comisiile de insolvenţă,
formulare
administratorii procedurilor, instanţele judecătoArt. 26
aferente se
reşti şi lichidatorii numiţi, Oficiul Naţional al
(1) Direcţia Buletinul procedurilor de insolvenţă
Registrului Comerţului încheie protocoale de
publică şi furnizează în ansamblu Buletinul procedurilor aprobă prin
colaborare cu comisiile de insolvenţă, instanţele
de insolvenţă, secţiunea prin care se realizează serviciul decizie a
judecătoreşti, Uniunea Naţională a Practicienilor
public de citare a părţilor, comunicare a hotărârilor directorului
în Insolvenţă din România.
judecătoreşti, convocare şi notificare a actelor de
general al
procedură emise de instanţele judecătoreşti/admi3.
Formatul-cadru
al
Buletinului
nistratorii judiciari şi lichidatorii judiciari/alte persoane Oficiului
procedurilor de insolvenţă – secţiunea
autorizate în cadrul procedurii de insolvenţă, conform Naţional al
„Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu
prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările şi Registrului
decurg
din exploatarea unei întreprinderi” şi
completările ulterioare, şi secţiunea „Debitori Comerţului
al
actelor
de procedură care fac obiectul
persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea
publicării
unei întreprinderi”, prin care se realizează publicitatea,
cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu
Formatul-cadru al Buletinului procedurilor de insolvenţă –
caracter personal, deciziilor comisiilor de insolvenţă şi a secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg
hotărârilor instanţelor de judecată, precum şi a altor acte, din exploatarea unei întreprinderi” şi al actelor de procedură
conform prevederilor Legii nr. 151/2015, cu modificările care fac obiectul publicării sunt aprobate prin Ordinul
ulterioare. În cadrul direcţiei se desfăşoară activităţile specifice nr. 3338/C/2016 al ministrului justiţiei privind aprobarea
reglementate prin Legea nr. 85/2014, cu modificările şi formatului-cadru al secţiunii „Debitori - persoane fizice cu
completările ulterioare, şi Legea nr. 151/2015, cu modificările obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”
ulterioare, alte activităţi specifice reglementate prin alte acte din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, al
normative în domeniul insolvenţei şi domenii conexe sau formatului-cadru al actelor care se publică în aceasta şi al
incidente şi se asigură activităţile de coordonare, îndrumare dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare.
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Nr. ........... - ziua, luna, anul
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. ..........., ziua, luna, anul
- Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”
Persoana fizică supusă publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu
decurg din exploatarea unei întreprinderi”
Judeţul ......................
Nume. Iniţiala tatălui. Prenume.
Domiciliul: judeţ: _____________, loc. __________/ sector ____________, str./bd./aleea _________, număr: ________, bloc:
_____, scară: ______, etaj: _____, apartament: ____________, cod poştal: ________
cod numeric personal: _______________
data naşterii: __________________
locul naşterii: judeţ: ______, loc. ___________/ sector _____________.
Acte emise de comisiile de insolvenţă
__________________________________________________
__________________________________________________
Acte emise de instanţele judecătoreşti
__________________________________________________
__________________________________________________
Acte emise de administratorii de procedură/ lichidatori
__________________________________________________
__________________________________________________
Alte acte de procedură
__________________________________________________
__________________________________________________
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COMISIA DE INSOLVENŢĂ .........................
Dosar nr. ....../....
DECIZIE Nr. .....................
din data de ............................
Ca urmare a analizei cererii ........................, formulată de ............................., în calitate de ......................., cod numeric personal
............................., cu domiciliul în .......................... data naşterii ......................., locul naşterii ......................, identificat cu CI seria
..................., număr ..................., eliberată de ................... la data de .................. de către ........................, valabilă până la data de
........................... .
COMISIA,
Asupra cererii de faţă,
.......................................................................................
Constatând că ..............................................................
PENTRU ACESTE MOTIVE
DECIDE:
În temeiul art. .................... din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare,
....................
Cu contestaţie la Judecătoria ........................., în termen de 7 zile de la comunicare.
Emisă astăzi: ..............................
Comisia de insolvenţă,
.............................
Referent,
............................
NOTIFICARE PRIVIND ..........................
Nr. .......................
Data emiterii .........................
1. Date privind dosarul: număr dosar .................... anul ................. Comisia de insolvenţă ...............................
2. Debitor: ..................... (nume, prenume şi iniţiala tatălui) ................................., cod numeric personal ....................., domiciliul
....................... (stradă, număr, bloc, apartament, localitate, sector, judeţ) ................, data naşterii ................ locul naşterii .....................,
identificat cu CI seria ................... număr .........................., eliberată de ........................ la data de ................ de către ..................,
valabilă până la data de ..................., tel./fax .........................., e-mail ..............................
3. Creditor: *) Listă anexă:
*) Lista anexă cu creditorii va cuprinde următoarele date de identificare: nume şi prenume/denumire; cod de identificare fiscală
(cod numeric personal, cod unic de înregistrare, cod de înregistrare fiscală); număr de ordine în registrul comerţului/registrul
societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre; domiciliul/sediul social (stradă număr, bloc, apartament,
localitate, sector, judeţ); telefon/fax; e-mail.
4. Administratorul procedurii .................... (nume şi prenume sau denumire) ..........................., cod de identificare fiscală
.................., domiciliul/sediul social .......................... (stradă, număr, bloc, apartament, localitate, sector, judeţ) .............................,
număr de înscriere în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice ................,
tel./fax ...................., e-mail ..................... .
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NOTIFICARE PRIVIND ............................
Nr. ....................
Data emiterii ...........................
1. Date privind dosarul: număr dosar ................. anul ............... Judecătoria ....................
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa ................... (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) ..................., număr de telefon
..................., programul arhivei/registraturii instanţei .............................
3. Debitor: .................. (nume, prenume şi iniţiala tatălui) ......................, cod numeric personal ......................., domiciliul
...................... (stradă, număr, bloc, apartament, localitate, sector, judeţ) ..........................., data naşterii ..............., locul naşterii
..................., identificat cu CI seria ................... număr ......................, eliberată de ................ la data de ............... de către
........................., valabilă până la data de ...................., tel./fax ...................., e-mail ................................
4. Creditor: *) Listă anexă:
*) Lista anexă cu creditorii va cuprinde următoarele date de identificare: nume şi prenume/denumire; cod de identificare fiscală
(cod numeric personal, cod unic de înregistrare, cod de înregistrare fiscală); număr de ordine în registrul comerţului/registrul
societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre; domiciliul/sediul social (stradă, număr, bloc, apartament,
localitate, sector, judeţ); telefon/fax; e-mail.
5. Lichidator: ....................... (nume şi prenume sau denumire) ......................., cod de identificare fiscală ..................,
domiciliul/sediul social ....................... (stradă, număr, bloc, apartament, localitate, sector, judeţ) ......................, număr de înscriere în
Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice......................, tel./fax ......................,
e-mail ...........................
6. Subscrisa/Subsemnatul(a): ..............................., în calitate de lichidator pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, conform
Sentinţei nr. ................, pronunţată de .................... din Dosarul ......./......, în temeiul art. 52 alin. (1) din Legea nr. 151/2015 privind
procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare,
NOTIFICĂ
7. Desemnarea dlui/dnei ........................ în calitate de lichidator al debitorului.
8. Solicitarea, adresată creditorilor, de a transmite lichidatorului o informare privind cuantumul creanţei, valoarea de piaţă a
bunului grevat de cauze de preferinţă, dacă este cazul, o evaluare a bunului/bunurilor.
9. Termenul pentru depunerea de către creditori a informării prevăzute la pct. 8 este .......
10. Semnătura:
.......................
(numele şi prenumele sau denumirea lichidatorului)
........................
Semnătura ....................
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5. Subscrisa/Subsemnatul(a): ..........................., în temeiul art. 21 din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei
persoanelor fizice, cu modificările ulterioare,
NOTIFICĂ
6. Desemnarea dnei/dlui .............................. în calitate de administrator al procedurii insolvenţei în Dosarul nr. ...................., având
ca obiect cererea debitorului ...................., a cărui cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a
datoriilor a fost admisă în principiu, prin Decizia nr. ................ din data de ..../..../..../ (ziua/luna/anul), emisă de Comisia de insolvenţă
......................... în Dosarul .................../.................
7. Solicitarea, adresată creditorilor, de a transmite către administratorul procedurii o informare privind cuantumul şi tipul
creanţei, o evaluare a bunului/bunurilor grevat/grevate de o clauză de preferinţă, după caz, precum şi eventualele măsuri de
restructurare a creanţei pe care le-ar accepta.
8. Termenul pentru depunerea de către creditori a informării prevăzute la art. 22 din Legea nr. 151/2015 privind procedura
insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, este .......................... .
9. Semnătura:
..............................................
(numele şi prenumele sau denumirea administratorului procedurii)
.............................................
Semnătura ........................
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JUDECĂTORIA ..............................
Dosar nr. ..../.....
SENTINŢĂ/ÎNCHEIERE Nr. ........................
Şedinţa publică din data de ......................
Judecător ........................
Grefier ................................
Pe rol fiind soluţionarea ....................., formulată de ......................, în calitate de ................., prevăzută de Legea nr. 151/2015
privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, faţă de debitorul ..................., cod numeric personal
....................., cu domiciliul în ......................., data naşterii ......................, locul naşterii ......................, identificat cu CI seria ...............
număr ..................., eliberată de ................... la data de .................... de către ......................., valabilă până la data de ....................... .
La apelul nominal au răspuns ...................../lipsit .........................
Procedura completă.
JUDECĂTORUL,
Asupra cererii de faţă,
......................................................
Constatând că
......................................................
PENTRU ACESTE MOTIVE
În numele legii
HOTĂRĂŞTE:
În temeiul art. ........ din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare
.....................
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică azi: ...........................
Judecător,
.....................
Grefier,
......................
TRIBUNALUL .........................
SECŢIA ................................
Dosar nr. ..../....
DECIZIE Nr. .......................
Şedinţa publică din data de ............................
Preşedinte: ..........................
Judecător .............................
Grefier ..................................
Pe rol soluţionarea apelului formulat de ......................, în calitate de ........................., împotriva sentinţei/încheierii pronunţate de
Judecătoria ........................................, prevăzută de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu
modificările ulterioare, faţă de debitorul .........................., cod numeric personal ........................., cu domiciliul în ....................., data
naşterii ....................., locul naşterii ........................., identificat cu CI seria ............ număr ...................., eliberată de ................... la data
de ................... de către ................., valabilă până la data de ......................... .
La apelul nominal au răspuns ................./lipsit ................ .
Procedura completă.
TRIBUNALUL,
Asupra cererii de faţă,
......................................................
Constatând că ......................................................
PENTRU ACESTE MOTIVE
În numele legii
DECIDE:
......................................................
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa publică azi: ............................
Preşedinte,
.....................
Judecător,
.......................
Grefier,
.......................
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Procedura de publicare şi acces la Buletinului procedurilor de
insolvenţă – secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce
nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” este reglementată la
art. 42-47 din H.G. nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura
insolvenţei persoanelor fizice.
CAPITOLUL V: Publicitatea prin Buletinul procedurilor de
insolvenţă - secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce
nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”
Art. 42
(1) Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu
decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului
procedurilor de insolvenţă se constituie în conformitate cu
prevederile art. 92 alin. (5) din Lege, în scopul asigurării
publicităţii, în sistem electronic, cu respectarea legislaţiei în
domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, a următoarelor
tipuri de acte de procedură:
a) decizii ale comisiei de insolvenţă;
b) hotărâri ale instanţei de judecată;
c) acte emise de administratorul procedurii sau, după caz, de
lichidatorul pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice;
d) orice alte acte de procedură prevăzute de lege sau a căror
publicare este dispusă de organele procedurii, în condiţiile Legii.
(2) Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu
decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului
procedurilor de insolvenţă este structurată pe judeţe şi pe
debitori supuşi procedurii de insolvenţă.
(3) Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu
decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului
procedurilor de insolvenţă se publică la nivel naţional de către
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în
continuare ONRC, prin direcţia de specialitate, în sistem
electronic. La nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale funcţionează structuri de specialitate, subordonate
direcţiei de specialitate de la nivelul ONRC. Atribuţiile direcţiei
de specialitate din cadrul ONRC şi a structurilor de specialitate
din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale
se reglementează prin Regulamentul de organizare şi funcţionare
a ONRC, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg
din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului
procedurilor de insolvenţă se publică, cu respectarea legislaţiei în
domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, în vederea
asigurării publicităţii, în sistem electronic, a următoarelor tipuri
de acte de procedură: decizii ale comisiei de insolvenţă, hotărâri
ale instanţei de judecată, acte emise de administratorul procedurii
sau, după caz, de lichidatorul pentru procedura insolvenţei
persoanelor fizice, orice alte acte de procedură prevăzute de lege
sau a căror publicare este dispusă de organele procedurii, în
condiţiile legii.
Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg
din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului
procedurilor de insolvenţă este structurată pe judeţe şi pe debitori
supuşi procedurii de insolvenţă şi se publică la nivel naţional de
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către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin direcţia de
specialitate, respectiv Direcţia Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă, în sistem electronic. Secţiunea „Debitori - persoane
fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”
este numerotată începând cu numărul 1, pentru fiecare an, şi se
arhivează de ONRC pe ani, luni şi numere. Buletinul procedurilor
de insolvenţă se publică într-o singură versiune, care conţine şi
datele cu caracter personal, fiecare număr al publicaţiei urmând
să conţină câte un act de procedură pentru fiecare debitor, cu
excepţia situaţiei când pentru un debitor se solicită publicarea a
două sau mai multe acte de procedură în acelaşi timp, caz în care
acestea se vor publica în acelaşi număr.
Actele de procedură care urmează să fie publicate în secţiunea
„Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de
insolvenţă se transmit de către organele care aplică procedura de
insolvenţă, în formatul-cadru aprobat prin ordin al ministrului
justiţiei, pe cale electronică, dovada îndeplinirii procedurii de
publicare fiind emisă de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului.
Actele de procedură emise de administratorul procedurii şi
lichidatorul pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice,
supuse obligaţiei de publicare în secţiunea „Debitori - persoane
fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, se
publică la cererea acestora.
Actele de procedură emise de comisia de insolvenţă şi
instanţele judecătoreşti, supuse publicării în secţiunea „Debitori persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei
întreprinderi”, din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă,
se publică pe baza borderourilor de predare-primire.
Actele de procedură se transmit
într-o singură versiune, care conţine şi
date cu caracter personal, dacă este
cazul.
Publicarea actelor de procedură se
realizează cu titlu gratuit.
Publicarea
Secţiunea „Debitori - persoane fizice
cu
obligaţii
ce nu decurg din exploatarea
actelor
unei întreprinderi” a Buletinului
de procedură
procedurilor de insolvenţă se publică în
sistem electronic şi este disponibilă
se realizează cu
printr-un serviciu on-line pe pagina de
titlu gratuit
internet a Buletinului procedurilor de
insolvenţă.
Accesul la Buletinul procedurilor de insolvenţă, secţiunea
„Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, se asigură pentru debitor, creditori,
administratorii procedurii şi lichidatorii pentru procedura
insolvenţei persoanelor fizice, cu titlu gratuit, pe fiecare dosar de
insolvenţă în care deţin una dintre aceste calităţi, iar, pentru
comisiile de insolvenţă şi instanţele judecătoreşti care au calitatea
de organ al procedurii, accesul se asigură, cu titlu gratuit, la toate
dosarele de insolvenţă.
Persoanele interesate care nu au una dintre calităţile mai sus
menţionate au acces, la cerere, justificând interesul solicitării, la
informaţii din secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce
nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” a Buletinului
procedurilor de insolvenţă, copii ale acestuia şi copii ale actelor
de procedură publicate, cu respectarea legislaţiei în domeniul
protecţiei datelor cu caracter personal, cu achitarea tarifelor
aferente.
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La cererea instanţelor judecătoreşti, altele decât cele care au
calitatea de organ al procedurii şi care au acces la Buletinul
procedurilor de insolvenţă în condiţiile alin. (2), a organelor de
cercetare şi urmărire penală, a altor instituţii şi autorităţi publice
interesate şi a notarilor publici, furnizarea de informaţii din
secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din
exploatarea unei întreprinderi” a Buletinului procedurilor de
insolvenţă, copii ale acestuia şi copii ale actelor de procedură
publicate se realizează cu titlu gratuit, cu respectarea legislaţiei în
domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
Pe pagina de internet a Buletinului procedurilor de insolvenţă
va fi disponibil un serviciu on-line prin care se publică informaţia
privind numele şi prenumele persoanelor fizice care nu exploatează o întreprindere în sensul art. 3 din Legea nr. 287/2009,
republicată, cu modificările ulterioare, faţă de care s-a deschis o
procedură de insolvenţă, precum şi localitatea şi judeţul în care îşi
au stabilite domiciliul/reşedinţa. Persoanelor care justifică un
interes şi dispun de informaţii privitoare la debitor de natura datei
şi locul naşterii/CNP/alte informaţii relevante li se pot furniza, cu
titlu gratuit, la cerere, următoarele informaţii despre persoanele
fizice faţă de care s-a deschis o procedură de insolvenţă: forma
procedurii de insolvenţă, numărul dosarului de insolvenţă,
comisia de insolvenţă, instanţa judecătorească, numele/denumirea
administratorului procedurii/lichidatorului pentru procedura
insolvenţei persoanelor fizice, sediul administratorului
procedurii/lichidatorului pentru procedura insolvenţei persoanelor
fizice, numărul BPI în care sunt publicate acte de procedură,
numărul şi data hotărârii privind deschiderea procedurii,
denumirea, numărul de înregistrare şi data actelor de procedură
publicate, numărul şi data hotărârii privind închiderea procedurii,
menţiuni de supraveghere post-procedură de insolvenţă.
5. Eliberarea de copii ale Buletinului procedurilor de
insolvenţă – secţiunea „Debitori - persoane fizice cu
obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”,
copii certificate ale actelor de procedură publicate şi
furnizarea de informaţii

 INSOLVENŢA PERSOANELOR FIZICE

Eliberarea de copii ale Buletinului procedurilor de insolvenţă
– secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg
din exploatarea unei întreprinderi”, copii certificate ale actelor de
procedură publicate şi furnizarea de informaţii sunt reglementate
prin Ordinul nr. 1878/C/2017 al ministrului justiţiei privind

aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe
lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de
insolvenţă, copii certificate ale actelor de procedură publicate,
pentru furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor de
insolvenţă:
a. Cerere eliberare informaţii – denumire, formă juridică,
cod de identificare fiscală, număr de înregistrare, registrul în care
este înregistrată persoana juridică, date de identificare a debitorului persoană fizică: nume, prenume, domiciliu, date de
identificare a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar:
denumire, formă juridică, cod de identificare fiscală, numărul
matricol din Tabloul practicienilor în insolvenţă; date de
identificare a administratorului procedurii/lichidatorului: denumire, cod de identificare fiscală, domiciliu/sediul social, număr
de înscriere în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor
pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice; alte informaţii:
număr şi an dosar, comisia de insolvenţă/instanţa judecătorească,
tip procedură de insolvenţă, termene de judecată, numerele de
buletin în care sunt publicate acte de procedură, actele de
procedură publicate, date de identificare a creditorilor, alte
informaţii – 3 lei/debitor;
b. Cerere eliberare certificat constatator – dacă un act de
procedură este sau nu este înregistrat şi publicat în Buletinul
procedurilor de insolvenţă/raport istoric despre un debitor (de la
deschiderea procedurii de insolvenţă până la data solicitării
raportului sau pe anumite perioade) – 30 lei;
c. Cerere eliberare date statistice şi informaţii pentru
serii de debitori grupate în funcţie de un criteriu*) –
3 lei/criteriu/debitor;
d. Cerere copii certificate de pe actele de procedură publicate – 4 + 0,2 lei/pagină certificate;
e. Cerere copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă
– 0,2 lei/pagină copie
*) Pentru seriile de debitori grupate în funcţie de un criteriu
se vor furniza informaţii privind identificarea debitorului
(denumire, număr de înregistrare din registrul în care este
înmatriculat/înregistrat, cod unic de înregistrare fiscală, sediul
social pentru debitorul persoană juridică, nume, prenume şi
judeţ/localitate în care este stabilit domiciliul pentru debitorul
persoană fizică) şi informaţia utilizată drept criteriu de selecţie:
- între 11 şi 100 de debitori/creditori: 30%; - între 101 şi 1.000 de
debitori/creditori: 60%.
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COMMITTEE OF BLOCKAGES AND LEGISLATOR’S HELPLESSNESS: NATURAL PERSON’S INSOLVENCY

ABSTRACT
This article aims to analyze the main
attributions of the famous insolvency
committee, an institution that is established
for the first time in Romania along with the
Law of Natural Persons Insolvency
Procedure. The insolvency committee will
have various jurisdictions with the purpose of
overseeing the debtor and ultimately
achieving the purpose of the law: the recovery
of the bona fide debtor, the defrayal, as much
as possible, of its liabilities and the discharge
of debts.

CRISTINA IENCIU
Head of Legal CITR Group

1. Aspecte introductive
Începând cu anul 2015 s-au discutat multe despre
insolvenţa persoanei fizice, despre oportunitatea ei, dacă
mediul din România este pregătit pentru o astfel de lege şi
despre criteriile sociale care au stat la baza adoptării ei. Atât
de multe încât în momentul în care a intrat în vigoare s-a şi
uitat că această lege există, că cineva va trebui să o aplice şi,
cel mai important, trebuia reglementat cadrul pentru
aplicabilitatea ei. Şi nu ne referim aici doar la debitorii care ar
putea solicita protecţia şi creionarea clară a drumului care ar
trebui parcurs pentru atingerea scopului procedurii, ci şi la:
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constituirea comisiilor de insolvenţă, atribuţiile instanţelor de
judecată, administratorii/lichidatorii de procedură, creditorii
implicaţi etc.
2. Parcursul legislativ
Parcursul legislativ al acestei prevederi legale este cât se
poate de interesant. Legea nr. 151/2015 privind procedura
insolvenţei persoanelor fizice a fost publicată în M. Of.
nr. 464 din 26 iunie 2015, urmând să intre în vigoare în 6 luni de
la publicare, respectiv la data de 26 decembrie 2015. Datorită
faptului că paşii de implementare nu au fost parcurşi, Guvernul
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emite O.U.G. nr. 61/2015, prin care se amâna intrarea în vigoare
pentru 31 decembrie 2016.
Prin Hotărârea nr. 11 din 13 ianuarie 2016, Guvernul emite
actul normativ privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel
central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind
procedura insolvenţei persoanelor fizice şi părea că lucrurile se
îndreaptă spre direcţia cea bună.
Însă tot Guvernul aprobă O.U.G. nr. 98/2016, prin care se
decide prorogarea termenului până la 1 august 2017 a intrării în
vigoare a Legii nr. 151/2015. La acel moment, Guvernul1,
conform comunicatului de presă, argumenta că: „Neprelungirea
termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 ar determina
imposibilitatea aplicării procedurii administrative de insolvenţă
pe bază de plan de rambursare şi a procedurii simplificate de
insolvenţă, în condiţiile inexistenţei, respectiv subdimensionării
structurilor administrative de implementare”.
În data de 9 iunie 2017, Guvernul României aprobă prin H.G.
nr. 419 Normele metodologice pentru aplicarea Legii
nr. 151/2015, prin care sunt stabilite: repere pentru stabilirea
nivelului de trai, primele măsuri, modalitatea de desfăşurare a
şedinţelor de conciliere, modul de comunicare cu debitorul şi
creditorii, aspecte legate de planul de rambursare, tipurile de
onorarii pentru administratorul procedurii şi lichidator, precum şi
cuantumul minim şi maxim al acestor onorarii.
În data de 27 iulie 2017, tot Guvernul prorogă printr-o nouă
ordonanţă termenul de intrare în vigoare a legii pentru data de 1
ianuarie 2018.
Deşi şi după această prorogare a termenului de intrare în
vigoare au fost discuţii cu privire la o nouă amânare, aceasta nu a
mai avut loc, astfel că, la 1 ianuarie 2018, Legea a intrat în
vigoare şi este pe deplin aplicabilă. În teorie, deoarece în practică,
cu resursele din acest moment, nu putem vorbi despre o
aplicabilitate a ei.
Prin prezentul material ne propunem să analizăm una dintre
principalele instituţii noi care se naşte în dreptul românesc ca
urmare a acestei legi noi – comisia de insolvenţă, atribuţiile
acesteia, precum şi termenii legaţi de aceasta cu care nu suntem
familiarizaţi din procedura insolvenţei persoanei juridice.
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3. Comisia de insolvenţă
Înainte de a începe orice analiză cu privire la ce înseamnă
comisa de insolvenţă, trebuie distins între termenii „comisie de
insolvenţă la nivel central” şi „comisie de insolvenţă la nivel
teritorial”. La art. 3 punctele 9 şi 10 din Lege aflăm sensurile celor
doi termeni, comisia de insolvenţă la nivel central fiind organul
administrativ care monitorizează şi coordonează activitatea
comisiilor de insolvenţă la nivel teritorial în derularea procedurilor
de insolvenţă, iar comisia de insolvenţă la nivel teritorial este
structura descentralizată în teritoriu a comisiei de insolvenţă la
nivel central. Comisia la nivel teritorial îndeplineşte atribuţii
efective de aplicare a Legii, respectiv:
- atribuţii decizionale, de control şi supraveghere în procedura
insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor;
- atribuţii de supraveghere în procedura simplificată de
insolvenţă;
- atribuţii de control şi supraveghere în perioada de supraveghere postprocedură judiciară de insolvenţă prin lichidare de active.

4. Comisia de insolvenţă la nivel central
Sediul materiei îl regăsim în art. 44 alin. (2), art. 45 alin. (1)
din Lege şi art. 1-9 din H.G. nr. 11/2016 privind constituirea
comisiilor de insolvenţă.
Această comisie, conform art. 44 alin. (2) din Lege, trebuie să
fie alcătuită din 5 membri – câte un reprezentant al: Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului
Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (în prezent,
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – n.r.), Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului –, este condusă de un preşedinte şi
sprijinită în îndeplinirea atribuţiilor de către aparatul tehnic.
Fiecare dintre cele cinci instituţii trebuie să îşi desemneze şi un
membru supleant care să asigure exercitarea atribuţiilor în cazul
în care membrul titular se află în imposibilitate obiectivă de
exercitare. Comisia de insolvenţă la nivel central funcţionează
prin întrunirea membrilor în cadrul unor şedinţe la sediul
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, prezidate,
prin rotaţie, de membrii fiecărei instituţii.
În urma acestor şedinţe se adoptă decizii cu majoritatea
tuturor membrilor, însă nu este prevăzut dacă aceste decizii vor
putea fi contestate şi cine are calitate procesuală activă pentru
contestarea lor.
Astfel, comisia de insolvenţă la nivel
central reprezintă doar un organ administrativ, neavând nicio atribuţie în aplicarea în concret a Legii insolvenţei
persoanelor fizice2, însă neconstituirea
Comisia de
ei şi neîndeplinirea atribuţiilor bloinsolvenţă la
chează întreaga activitate.
nivel central
Şi de ce afirmăm asta? Dacă ne
reprezintă
uităm la art. 8 din H.G. nr. 11/2016, se
arată că această comisie întocmeşte şi
doar un organ
actualizează Lista administratorilor şi
administrativ,
lichidatorilor procedurii, aprobă formuneavând nicio
larul tipizat şi alte formulare necesare în
atribuţie în
implementarea Legii, elaborează structura şi curricula de formare profesională
aplicarea în
a membrilor comisiilor de insolvenţă la
concret a Legii
nivel teritorial.
insolvenţei
Or, până în acest moment niciuna
persoanelor
dintre aceste atribuţii primordiale nu a
fost îndeplinită. Deşi au existat inforfizice
maţii că membrii comisiei de insolvenţă
la nivel central au fost numiţi, până la momentul redactării
prezentului articol nu se cunoaşte public componenţa comisiei. În
plus, deşi corpurile profesionale ale profesiilor care pot îndeplini
atribuţii în domeniul insolvenţei persoanei fizice (practicieni în
insolvenţă, avocaţi, executori judecătoreşti şi notari publici) au
transmis listele cu persoanele pentru funcţia de administrator sau
lichidator, acestea nu au fost preluate şi validate de către comisie
la nivel central pentru a constitui lista comună. Totodată, nu se
cunoaşte nici structura comisiilor la nivel teritorial unde vor
funcţiona efectiv acestea şi care este gradul de profesionalizare al
membrilor acestora şi cum vor fi numiţi.
Deşi această comisie centrală are doar atribuţii de coordonare
a structurilor sale descentralizate, neîndeplinirea din timp a
acestora a blocat aplicarea Legii insolvenţei persoanelor fizice. În
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continuare, având în vedere că activitatea comisiei centrale (în
momentul în care se va desfăşura o astfel de activitate) va fi axată
pe partea administrativă şi mai mult cu uşile închise, considerăm
că este important să ne concentrăm pe comisia de insolvenţă la
nivel teritorial şi atribuţiile acesteia.
5. Comisia de insolvenţă la nivel teritorial
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supraveghere, fiind sprijinită în îndeplinirea acestora de administratorul procedurii;
b) în perioada postînchidere procedură judiciară de insolvenţă
prin lichidare de active, comisia de insolvenţă îndeplineşte
atribuţiile de îndrumare, control şi supraveghere, fiind sprijinită în
îndeplinirea acestora de lichidator;
c) în procedura simplificată de insolvenţă, comisia teritorială
îndeplineşte atribuţiile de supraveghere.

Aplicarea efectivă a legii şi desfăşurarea şedinţelor cu debitorii şi creditorii se face de către comisiile de insolvenţă la nivel
5.1. Competenţa comisiei de insolvenţă la nivel teritorial
teritorial. Aceste comisii ar trebui să funcţioneze în fiecare judeţ,
la sediul comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor, este competentă să soluţioÎn cuprinsul legii (astfel cum rezultă din art. 3 pct. 10) aceste
neze cererile debitorului comisia de insolvenţă în a cărei
comisii sunt numite în mod simplu comisii de insolvenţă, astfel,
circumscripţie şi-a avut debitorul domiciliul, reşedinţa sau
ori de câte ori se face referire la comisia de insolvenţă, se va
reşedinţa obişnuită cel puţin 6 luni înaintea depunerii cererii de
înţelege comisia de insolvenţă la nivel teritorial.
deschidere a unei proceduri de insolvenţă. Însă ce înseamnă
Sediul materiei îl regăsim în art. 44 alin. (4), art. 45 alin. (2)
reşedinţa obişnuită? Dacă ne uităm în Codul civil la art. 2570, se
din Lege şi art. 10-15 din H.G. nr. 11/2016.
detaliază sensul noţiunii de reşedinţă obişnuită: „Reşedinţa
Comisiile de insolvenţă, conform art. 44 alin. (4) din Lege vor
fi alcătuite din câte 3 membri, respectiv reprezentanţi ai structu- obişnuită a unei persoane fizice acţionând în exerciţiul activităţii
rilor deconcentrate în teritoriu ale Autorităţii Naţionale pentru sale profesionale este locul unde această persoană are stabiliProtecţia Consumatorilor, Ministerului Muncii, Familiei, mentul său principal”. Astfel, putem considera că debitorul are
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (în prezent, Ministerul reşedinţa obişnuită în România dacă locuieşte în mod statornic în
Muncii şi Justiţiei Sociale – n.r.) şi Ministerului Finanţelor România, chiar dacă nu a îndeplinit formalităţile legale de înre4
Publice, conduse de către un preşedinte şi sprijinite în înde- gistrare, dacă are bunuri şi/sau realizează venituri în România .
Pentru evitarea „turismului judiciar” şi a posibilităţii
plinirea atribuţiilor de către aparatul tehnic3.
de
schimbare şi de alegere a instanţei, comisia de
În îndeplinirea atribuţiilor, comisia de
insolvenţă
iniţial învestită rămâne competentă să
insolvenţă la nivel teritorial adoptă decizii cu
deruleze
procedura,
indiferent de schimbările ulterioare
majoritatea voturilor şi în prezenţa tuturor
de
domiciliu,
reşedinţă
sau reşedinţă obişnuită a
membrilor. Voturile exprimate vor putea fi doar
debitorului.
„pentru” sau „împotrivă”, iar decizia va fi semnată
Comisia de
de către preşedintele comisiei. Deciziile comisiei de
5.2. Atribuţiile comisiei de insolvenţă
insolvenţă vor putea fi contestate la judecătorie, de insolvenţă iniţial
învestită
rămâne
către persoanele interesate şi cărora legea le recuAtribuţiile comisiei sunt enumerate în cadrul art. 45
noaşte calitate procesuală activă în funcţie de competentă să
alin. (1) din Lege, însă această enumerare nu are caracter
fiecare etapă procedurală, fără ca aceste acte să deruleze
limitativ, ci doar exemplificativ, deoarece în cuprinsul
poată fi considerate acte administrative.
procedura,
legii regăsim şi alte atribuţii. În continuare, vom proceda
Dacă analizăm modul de funcţionare a acestor
indiferent
de
la analiza fiecăreia dintre aceste atribuţii, încercând să
comisii, putem constata o asemănare mare cu
subliniem
chestiunile cele mai importante legate de
schimbările
funcţionarea unei instanţe. Ceea ce nu rezultă
aceasta.
foarte clar este dacă şedinţele sunt publice sau ulterioare de
a) Soluţionează cererile debitorilor de deschidere
private. Sau sunt publice doar în parte, respectiv domiciliu,
a
procedurii
de insolvenţă pe bază de plan de rampentru participanţii la o anumită procedură reşedinţă sau
bursare
a
datoriilor
de insolvenţă. Ar fi interesant de văzut dacă
reşedinţă
Potrivit legii, debitorul care se află în stare de
infrastructura sediilor judeţene pentru protecţia
obişnuită
a
insolvenţă
în sensul art. 2 pct. 12 şi consideră că situaţia
consumatorului permit susţinerea unor şedinţe
sa
e
redresabilă
poate să depună la comisia de insolvenţă
publice, dacă dispun de logistică în acest sens, debitorului
o cerere de deschidere a procedurii pe bază de plan de
precum şi de posibilitatea de arhivare a docurambursare a datoriilor. Această procedură de redresare
mentelor.
Atribuţiile principale ale comisiilor de insolvenţă sunt pre- pe bază de plan de rambursare este asemănătoare celei de
văzute la nivel de principii în art. 14 din Hotărâre, de unde se reorganizare judiciară din procedura de insolvenţă a persoanei
poate constata că acestea au şi atribuţii administrative [lit. b)-h)], juridice. Cererea, conform legii, reprezintă un formular tipizat
dar cel mai important, dincolo de toate, este cel de îndeplinire a pus la dispoziţia debitorilor de către comisiile de insolvenţă cu
unor atribuţii jurisdicţionale [lit. a)]. Astfel, coroborat cu art. 7 titlu gratuit şi în cadrul căruia debitorul trebuie să furnizeze o
din Lege, comisia de insolvenţă la nivel teritorial reprezintă unul sumedenie de informaţii legate de starea sa patrimonială şi la care
dintre organele care aplică procedura de insolvenţă a persoanei trebuie anexate înscrisurile prevăzute la art. 13 alin. (6) din Lege.
În termen de maximum 30 de zile, comisia de insolvenţă
fizice.
Atribuţiile sunt diferite în funcţie de formele procedurii de trebuie să îşi verifice competenţa, să analizeze cererea, să asculte
debitorul şi să emită:
insolvenţă aplicabile, astfel:
- o decizie de admitere în principiu a cererii de deschidere a
a) în procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a
datoriilor, comisia îndeplineşte atribuţii decizionale, de control şi procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a
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datoriilor, prin care desemnează şi un administrator al procedurii
şi în care indică şi dacă sunt necesare măsuri provizorii,
fie
- o decizie prin care constată că situaţia financiară a debitorului este iremediabil compromisă şi prin care, după obţinerea
acordului debitorului, sesizează instanţa pentru deschiderea
procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active,
fie
- în cazul în care se constată că debitorul îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea procedurii simplificate de insolvenţă,
comisia de insolvenţă, cu acordul debitorului, va proceda la
sesizarea instanţei în vederea deschiderii procedurii simplificate,
fie
- o decizie de respingere a cererii de deschidere a procedurii
pe bază de plan de rambursare.
b) Avizează formularul de cerere de deschidere a
procedurii completat de debitor
Formularul tipizat de cerere se aprobă prin decizie a
preşedintelui comisiei de insolvenţă la nivel central, comisia de
insolvenţă analizând, anual, şi necesitatea revizuirii acestuia. Deşi
legea prevede că este obligatoriu acest formular pentru depunerea
cererii, considerăm că, chiar şi în lipsa elaborării lui, nicio
comisie de insolvenţă nu ar putea respinge o cerere de deschidere
a procedurii pe motiv că nu e pe un anumit tipizat, ci va trebui să
procedeze la soluţionarea ei.
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c) Emite deciziile de admitere în principiu a cererii
debitorului şi de deschidere a procedurii de insolvenţă pe
bază de plan de rambursare a datoriilor
După cum s-a indicat şi mai sus, comisia de insolvenţă este
competentă să decidă admiterea de principiu a cererii şi
deschiderea procedurii pe bază de plan de rambursare. Ulterior,
decizia se comunică debitorului, creditorilor cunoscuţi,
administratorului procedurii desemnat şi se publică în Buletinul
procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori - persoane fizice
cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”.
d) Desemnează şi înlocuieşte, pentru motive temeinice,
administratorul procedurii, în condiţiile prezentei legi
Administratorul procedurii, potrivit art. 15 alin. (1), este
desemnat aleatoriu prin decizia de admitere în principiu a cererii
de deschidere a procedurii de insolvenţă pe bază de plan de
rambursare. Numirea se face dintre administratorii procedurii
înscrişi pe Lista administratorilor şi lichidatorilor care îşi au
sediul profesional în judeţul în care îşi are domiciliul, reşedinţa
principală sau reşedinţa obişnuită debitorul. Desemnarea s-ar
putea să nu fie întotdeauna aleatorie deoarece, dacă se află în curs
o executare silită, comisia de insolvenţă desemnează ca administrator pe executorul judecătoresc care efectuează executarea
silită în curs. Stabilirea onorariului administratorului procedurii
se face tot de către comisia de insolvenţă şi va consta într-un
onorariu lunar între 100 şi 500 lei, TVA inclus.
e) Confirmă procesul-verbal întocmit de administratorul
procedurii privind neaprobarea planului de rambursare
Potrivit art. 31 alin. (3) din Lege, comisia verifică
procesul-verbal privind neaprobarea planului şi ulterior îl confirmă sau, după caz, infirmă. În cazul infirmării, procesul-verbal
se retransmite administratorului procedurii, pentru reluarea

votului asupra planului de rambursare sau pentru completarea
procesului-verbal. În cazul confirmării, procesul-verbal şi planul
de rambursare neaprobat se comunică debitorului.
f) Supraveghează executarea planului de rambursare şi
verifică, din oficiu ori la sesizarea administratorului procedurii sau a oricărui creditor, dacă debitorul, prin acţiunea
sau omisiunea lui, pune în pericol executarea planului
În vederea exercitării acestor atribuţii de supraveghere,
potrivit art. 38 alin. (2), comisia de insolvenţă:
i. avizează rapoartele bianuale ale administratorului
procedurii privind executarea planului de rambursare;
ii. aprobă contractarea de noi împrumuturi;
iii. verifică îndeplinirea de către administratorul procedurii a
atribuţiilor ce îi revin acestuia potrivit prezentei legi;
iv. aprobă cererea de modificare a planului de rambursare în
condiţiile art. 41 alin. (4);
v. înlocuieşte, dacă există motive temeinice, administratorul
procedurii.
g) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în
derularea procedurii de insolvenţă pe bază de plan de
rambursare
O parte dintre celelalte atribuţii în cadrul procedurii pe bază
de plan de rambursare sunt enumerate mai jos. Alte atribuţii, în
opinia noastră, pot să apară şi în practica judiciară în funcţie de
evoluţia fiecărei proceduri de insolvenţă.
h) Constată închiderea procedurii de insolvenţă ca
urmare a executării de către debitor a planului de rambursare a datoriilor
Potrivit art. 42 alin. (1), dacă planul de rambursare nu este
respectat, comisia de insolvenţă, sesizată de administratorul
procedurii cu raportul final, constată îndeplinirea măsurilor şi
plata obligaţiilor potrivit clauzelor planului şi dispune închiderea
procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a
datoriilor. Astfel, comisia are un rol extrem de important de
verificare a plăţilor şi respectare a obligaţiilor asumate de debitor.
i) Sesizează instanţa în vederea închiderii procedurii de
insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor şi
deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare
de active
Dacă, din motive neimputabile debitorului, planul nu mai
poate fi dus la îndeplinire, se poate depune la comisie o cerere de
închidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare
şi de deschidere a procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare
de active. Comisia de insolvenţă, constatând că planul nu mai
poate fi executat, înaintează cererea debitorului către instanţa
competentă în vederea soluţionării, instanţa fiind singura
competentă să soluţioneze o astfel de cerere.
j) Verifică bianual registrele publice pentru identificarea
eventualelor modificări ale situaţiei patrimoniale a debitorului, care ar justifica modificarea planului de rambursare a
datoriilor
k) Îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 66 alin. (2),
art. 69 şi art. 70, în derularea procedurii simplificate de
insolvenţă
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l) Îndeplineşte atribuţiile prevăzute de prezenta lege
privind supravegherea debitorului după închiderea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active
În cazul în care debitorul consideră că situaţia sa financiară
este iremediabil compromisă şi un plan de rambursare a datoriilor
nu poate fi elaborat şi pus în executare, acesta poate solicita direct
instanţei judecătoreşti competente deschiderea procedurii
judiciare de insolvenţă prin lichidare de active. În cadrul acestei
proceduri, comisia nu exercită nicio atribuţie, derularea
procedurii de lichidare fiind în sarcina lichidatorului desemnat,
sub controlul instanţei de judecată.
Ulterior închiderii procedurii de lichidare de active şi până la
data eliberării de datorii reziduale a debitorului, comisia de
insolvenţă exercită însă un rol foarte important, concretizat prin
trei atribuţii principale:
i. de evaluare – astfel, comisia va constitui un dosar al
debitorului pentru care s-a închis procedura pe bază de lichidare
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de active şi va evalua bianual proporţia din veniturile urmăribile
care trebuie destinată acoperirii pasivului. În acest mod, există un
control asupra veniturilor debitorului şi ulterior închiderii
procedurii, astfel încât orice venit suplimentar să fie destinat
recalculării proporţiei şi plăţii către creditori, comisia de
insolvenţă având atribuţia de a emite o decizie de suplimentare în
acest scop;
ii. de verificare a cotei de acoperire a creanţelor şi a
intervalului de timp în care aceste cote au fost plătite – la
expirarea termenelor de la art. 72 alin. (2), (3) şi (4) (între 1 şi 5
ani), în cadrul cărora debitorul are obligaţia de efectuare a
distribuirilor în proporţia stabilită (cotele sunt între 40% şi 50%),
comisia de insolvenţă trebuie să emită o decizie prin care să
constate care e cota de acoperire a creanţelor şi să efectueze o
evaluare a debitorului privind respectarea atribuţiilor. Fără
decizia comisiei de insolvenţă în acest sens, debitorul nu va putea
depune la instanţă cererea de eliberare a datoriilor reziduale;
iii. de înlocuire a lichidatorului judiciar, pentru motive
temeinice.
m) Soluţionează cererile privind incompatibilitatea administratorilor procedurii şi lichidatorilor
5.3. Alte atribuţii
Analizând legea pe cuprinsul ei, putem observa că sunt şi alte
atribuţii în sarcina comisiei pe care nu le regăsim expres
enumerate. Vom încerca să indicăm mai jos şi alte atribuţii
identificate din analiza legii:
- solicitarea, cu titlu gratuit, de informaţii despre patrimoniul
debitorului;
- aplicarea de sancţiuni administratorului judiciar;
- aprobarea listei bunurilor neurmăribile şi veniturilor
neurmăribile, precum şi sursele din care se acoperă cheltuielile
pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil în cadrul procedurii
pe bază de plan de rambursare;
- dispunerea efectuării unei expertize pentru evaluarea
bunurilor;
- evaluarea fezabilităţii planului de rambursare a datoriilor;
- stabilirea cuantumului chiriei atunci când imobilul locuinţă a
familiei urmează să fie valorificat pentru acoperirea pasivului şi
debitorul rămâne să folosească activul până la valorificare;
- emiterea acordului de contractare noi împrumuturi de către
debitor pe perioada de executare a planului de rambursare;
- soluţionarea plângerilor împotriva măsurilor administratorilor adoptate în aplicarea prezentei proceduri;
- soluţionarea cererilor de modificare a planului de rambursare a datoriilor;
- aplicarea de contravenţii persoanelor fizice sau juridice care
condiţionează eliberarea unui act necesar pentru introducerea
cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă ori a altor
înscrisuri solicitate în procedura de insolvenţă de achitarea unei
datorii către emitent. După cum se poate observa din alin. (3) al
acestui articol, dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 se aplică în mod
corespunzător astfel încât decizia comisiei de insolvenţă va trebui
contestată la instanţa de drept comun. Considerăm că în mod
legitim, în cadrul prezentei legi, şi decizia privind constatarea
contravenţiei ar fi trebuit supusă contestaţiei tot instanţei
competente în materia insolvenţei persoanei fizice.
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Cea de-a doua procedură în derularea căreia comisia de
insolvenţă exercită atribuţii încă de la deschidere este procedura
simplificată, care, datorită condiţiilor destul de restrictive, nu o să
fie des întâlnită în practică. Astfel, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ şi următoarele:
i. cuantumul total al obligaţiilor sale este de cel mult 10 salarii
minime pe economie;
ii. nu are bunuri sau venituri urmăribile;
iii. are peste vârsta standard de pensionare sau şi-a pierdut
total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă.
Derularea şi conducerea procedurii
simplificate va fi tot apanajul comisiei
de insolvenţă. Astfel, comisia de insolvenţă va analiza cererea şi actele
debitorului şi va aprecia dacă poate să
fie sau nu aplicată procedura simDerularea şi
plificată. În caz afirmativ, va proceda la
sesizarea instanţei în vederea deschi- conducerea
derii procedurii simplificate. Decizia de procedurii
deschidere a procedurii simplificate se simplificate
comunică şi comisiei de insolvenţă, iar
în 15 zile de la rămânerea definitivă a va fi tot
sentinţei, comisia de insolvenţă trebuie apanajul
să procedeze la notificarea debitorului, comisiei de
căruia îi pune în vedere că pe parcursul
insolvenţă
unui termen de 3 ani trebuie să îndeplinească anumite obligaţii, respectiv:
să-şi plătească creanţele curente scadente, să nu contracteze noi
împrumuturi, să informeze comisia cu privire la veniturile
suplimentare şi dobândirea de noi bunuri cu o valoare mai mare
decât venitul minim pe economie, să furnizeze constant informaţii cu privire la situaţia sa patrimonială.
La finalul celor 3 ani de zile de supraveghere, dacă debitorul
şi-a îndeplinit obligaţiile, comisia constată acest lucru şi emite o
decizie privind încetarea aplicării procedurii simplificate şi
eliberarea de datorii reziduale.
În cazul contrar, de neîndeplinire a condiţiilor, comisia emite
o decizie prin care încetează procedura simplificată, doar că
debitorul nu va fi eliberat de datoriile reziduale şi va fi ţinut să
achite creanţele anterioare depunerii cererii sale, inclusiv
dobânzile şi penalităţile care s-ar fi născut dacă suspendarea nu ar
fi operat.
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6. Concluzii

1
Pentru detalii, a se vedea: http://gov.ro/ro/print?modul=comu
nicate&link=comunicat-de-presa-edinta-de-guvern-termene-noi-pentru-int
rarea-in-vigoare-a-procedurii-insolventei-persoanelor-fizice-i-pentru-intro
ducerea-caselor-de-marcat-cu-jurnal-electronic#null.
2
În doctrină s-a arătat: „Comisia centrală are însă trei obligaţii care ţin
în mod direct de aplicarea în concret a Legii privind procedura insolvenţei
persoanelor fizice, respectiv să elaboreze formularul de cerere pentru
deschiderea procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare,
precum şi celelalte formulare necesare în implementarea acestui act
normativ, să emită criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai
rezonabil, precum şi criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale
debitorilor şi ale familiilor acestora, cu luarea în considerare şi a
prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare”. A se vedea C.B. Nász, Procedura insolvenţei
persoanelor fizice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 97.
3
Atribuţiile aparatului tehnic se regăsesc în cadrul art. 15 din Hotărârea
nr. 11/2016 şi au rolul de a sprijini comisia de insolvenţă în îndeplinirea
atribuţiilor, fiind prin esenţă chestiuni administrative.
4
A se vedea, în acest sens, şi Cauza C-461/11, Ulf Kazimierz
Radziejewski c. Kronofogdemyndigheten i Stockholm.
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Prin prezentul articol am dorit să ridicăm atenţia şi să
subliniem importanţa comisiei în procedura de insolvenţă,
care o să îndeplinească un rol jurisdicţional (înlocuind instanţa
de judecată în cadrul unor proceduri), astfel încât considerăm
că numirea membrilor ei (precum şi a celor din aparatul
tehnic) trebuie făcută cu multă grijă şi cu un nivel maxim de
profesionalism, pentru a nu lăsa loc de abuzuri din partea
debitorilor.
Ceea ce putem să deducem în continuare e că, deşi încă nu
a fost aplicată, cu certitudine în viitorul apropiat aceasta va fi
pusă în practică, astfel încât toţi cei implicaţi/posibili implicaţi
trebuie să analizeze efectele şi să fie pregătiţi pentru cazurile
practice care vor urma.

Note
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MOMENTUL NAŞTERII CREANŢEI (PARTEA A II-A)

THE MOMENT OF CLAIM’S BIRTH (PART II)

ABSTRACT
What is the date of birth of the insolvency claim is
the most important question of the procedure. The
answer affects the whole process: from
reorganization to bankruptcy. However, the subject
is not addressed by the doctrine. I started from
defining sources of obligations, often using plastic
images, to help the reader visualize the concept of
debt. The whole study attempts to address
unconventionally the definition of some theoretical
concepts, towards an in-depth understanding of
abstract concepts. I then went on to make the
boundaries between the conditional and the
underpaid receivables, the eventual claim and the
future claim, the tax and the civil claim. Finally, we
approached 12 of the most common dilemmas in
practice, providing guidelines for quickly
establishing the moment of the claim's birth.

Avocat
ADRIAN ŞTEFAN CLOPOTARI
Membru UNPIR,
filiala CLUJ

(Partea I a articolului a fost publicată în nr. 62 al revistei.)
5. Doar creanţele constând în dreptul de a pretinde o
sumă de bani se înscriu la masa credală
Dacă dreptul de creanţă înseamnă întotdeauna dreptul de a
pretinde ceva, din perspectiva debitorului asta înseamnă că este
obligat să transfere proprietatea (dare), să facă ceva (facere) sau
să nu facă ceva (non facere).
Distincţia este importantă, întrucât în insolvenţă drepturile
băneşti care pot fi înscrise la masa credală înseamnă doar
obligaţia de a face (subcapitolul datorarea unei sume de bani).
Cea de a da semnifică doar situaţia în care debitorul este obligat
să transfere sau să constituie un drept real, în timp ce cea de a nu
face reprezintă o obligaţie negativă. Nu excludem ipoteza în care
o obligaţie de a da este înlocuită cu o obligaţie de a face, precum
IANUARIE-MARTIE 2018

situaţia în care debitorul, în calitate de promitent vânzător, obligat
la încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică pentru transferul proprietăţii, refuză să-şi execute obligaţia,
fiind activată răspunderea contractuală. Faptul neexecutării se
petrece mereu ulterior contractării, ceea ce atrage posibilitatea ca
obligaţia de plată să fie calificată drept una curentă, dacă are loc
după deschiderea procedurii. În condiţiile în care antecontractele
sunt executate de practicianul în insolvenţă doar dacă sunt
îndeplinite anumite condiţii legale1, care nu au fost avute în
vedere la data contractării, legitim ne putem întreba dacă mai
există vreo vinovăţie a debitorului în conduita neexecutării şi
dacă nu cumva este exonerat de răspundere. Există cazuri în care
cu siguranţă putem să răspundem pozitiv, debitorul având o
„justificare”2 pentru neexecutare, fiindcă el, nici dacă şi-ar dori,
legal tot nu ar putea, atribuţia de executare fiind preluată şi adusă
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la îndeplinire exclusiv de practician. Spre exemplu, de ce-ar caz contrar, lipseşte obiectul socotelii, lichidatorul neavând ce să
răspunde debitorul pentru neexecutare dacă insolvenţa nu este adune în cazul altui tip de obligaţie decât cea monetară. Evident,
culpabilă şi bunul este necesar unei reorganizări? Legea obligă3 la o obligaţie de a preda un bun sau o obligaţie de a nu face nu se
neexecutare (1353 C. civ.)! Discuţia ne îndepărtează de la temă4, transformă într-o obligaţie de plată a unei sume de bani în baza
dar întăreşte ideea principală că o obligaţie de a da nu face legii insolvenţei sau a unui calcul al lichidatorului, ci în baza unei
opţiuni exprese a creditorului, decizie luată după momentul faptei
obiectul înscrierii la masa credală.
Separaţia creanţelor în cele de a da, a face sau a nu face sună de neexecutare a contractului. În lipsa unei proceduri de
preţios, dar insolvenţa nu pare să facă mofturi. Textul este insolvenţă deschise, dacă debitorul nu-şi îndeplineşte obligaţia
generos, singurul adjectiv care arată ce fel de creanţe se înscriu la contractuală, faptul neexecutării nu determină stingerea obligaţiei
contractuale, creditorul având în continuare dreptul de a pretinde
masa credală fiind „toate” (cu excepţia
şi de a obţine executarea aşa cum s-a convenit9.
salariaţilor, ale căror creanţe vor fi înregistrate de
administratorul judiciar conform evidenţelor
6. Acţiunile privind realizarea unor obligaţii de a
contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe
face,
a da sau a nu face nu se suspendă la data
sunt anterioare datei de deschidere a procedurii,
deschiderii
procedurii
vor depune cererea de admitere a creanţelor în
termenul fixat în hotărârea de deschidere a În lipsa unei
Deschiderea procedurii insolvenţei blochează posibiliprocedurii5). Totuşi, milostenia legiuitorului proceduri de
tatea executării silite a creanţelor, astfel că se pune
nediscriminatoriu este balansată de prevederile
întrebarea firească dacă de la acest moment toate
conform cărora în tabelul de creanţe se înscriu insolvenţă
creanţele sunt convertite de drept în obligaţii de plată a
doar obligaţiile cu valoare monetară6. Aşadar, deschise, dacă
unor sume de bani.
indiferent că suntem în prezenţa unei creanţe debitorul nu-şi
Raportat la motivarea precedentă, credem că răspunconstând într-o obligaţie de a da (obligaţia de a
sul este negativ, în primul rând pentru că interesul printransfera dreptul de proprietate asupra unei îndeplineşte
cipal al oricărui creditor este ca obligaţia să fie executată
pisici), a face, alta decât obligaţia de a plăti o obligaţia
aşa cum a fost contractată, înlocuirea acestuia cu plata
sumă de bani (obligaţia de a preda o pisică), sau
unei sume de bani nefiind în interesul acestuia (raportat
contractuală,
a nu face (obligaţia de a nu da mâncare de peşti
la cauza de la data contractării). Să ne imaginăm cazul în
pisicii nou achiziţionate), în tabel nu pot figura faptul
care debitorul este furnizor de rochii de mirese, în timp ce
decât creanţe de tipul celor de a face, cu neexecutării nu
creditorul este viitoarea soţie. Procedura insolvenţei se
subcapitolul obligaţii de plată a unor sume de
deschide cu două zile înainte de data nunţii. Debitorul
determină
bani. De altfel, întreaga procedură este declanvrea şi poate să-şi onoreze obligaţia, contractul fiind
şată şi derulată având drept cauză plata unor stingerea
catalogat ca fiind în derulare, în timp ce nenorocita
datorii pecuniare.
ghinionistă evident nu-şi doreşte ca în loc de articolul
obligaţiei
Remarca ridică trei chestiuni: o creanţă care
vestimentar să primească o hârtie de la administratorul
contractuale
nu presupune obligaţia debitorului de a plăti o
judiciar cum că a fost înscrisă în tabelul creanţelor.
sumă de bani, aşadar una de a da, a face (cu
Creditorul are interesul să-i fie executată obligaţia de a
excepţia celor de plată) sau de a nu face, constituie obiectul face (de a primi rochia), iar nu să-i fie preschimbată creanţa
cererii de înscriere la masa credală? Creditorii titulari ai unor într-o sumă de bani.
astfel de creanţe sunt obligaţi sub sancţiunea decăderii să ceară
Sfărâmarea unicităţii timpului declanşată de deschiderea
înscrierea la masa credală, urmând ca lichidatorul să le procedurii izolează pe o insulă doar creanţele anterioare constând
transforme în obligaţii pecuniare? Dacă nu, aceşti creditori îşi mai în dreptul de a pretinde o sumă de bani de la debitoare. Celelalte
pot realiza creanţele după deschiderea procedurii, având în vedere creanţe, chiar dacă anterioare, nu vor avea acelaşi regim, putând
efectul suspensiv7?
fi pretinse în continuare individual de creditori. Efectul suspensiv
Pentru a adânci enigma, facem vorbire şi despre conţinutul al procedurii blochează doar executarea silită a creanţelor
art. 107 din Legea nr. 85/2014, care arată: „Creanţele constând în constând în dreptul de a pretinde sume de bani, celelalte, a face, a
obligaţii care nu au fost calculate în valoare monetară (…) vor fi da, a nu face, nefiind afectate, creditorii având dreptul la
calculate de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar şi executarea acestora benevol.
înscrise în tabelul de creanţe cu valoarea nominală pe care o
Art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 arată: „De la data
aveau la data deschiderii procedurii. (…)”.
deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile
Prima concluzie, falsă, ce se desprinde din lectura textului judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru
este că un creditor titular al unei creanţe, alta decât dreptul de a realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea
pretinde o sumă de bani, e obligat să formuleze declaraţie de drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii
creanţă, după care să-i paseze practicianului sarcina cuantificării insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor”.
în bani a obligaţiei. Lichidatorul îşi îndeplineşte, astfel, sarcina
ancestrală de lichidare a masei pasive, jucând rolul unui
7. Creditorul contractual, deţinător al unei creanţe alta
evaluator, chiar reprezentant al creditorului, titular al dreptului decât dreptul de a pretinde o sumă de bani, poate să ceară
său de opţiune între dreptul de a obţine obligaţia aşa cum a fost înscrierea în tabel?
contractată sau dreptul de a obţine o executare prin echivalent:
Convertirea obligaţiei, alta decât a plăti o sumă de bani, într-o
daune-interese. Chiar dacă această judecată a fost exprimată în
obligaţie
de plată a unei sume de bani semnifică o executare prin
8
doctrină , nu o împărtăşim.
echivalent,
deci activarea răspunderii contractuale, cu bifarea
Pentru a exercita acţiunea de calcul, practicianul trebuie să fie
cumulativă
a tuturor elementelor: faptul neexecutării, raport
învestit cu o cerere de creanţă constând în obligaţia de plată a
10
cauzalitate,
prejudiciu
, culpă. Cât timp debitorul nu a deraiat de
unei sume de bani, nedeterminată, însă determinabilă conform
la
executarea
obligaţiilor
contractuale, nu se poate vorbi despre
documentelor justificative depuse în probaţiune de creditor. În
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prejudiciu, neexistând fapta ilicită. Aşa cum deschiderea proce- femeia deprimată de faptul nelivrării rochiei îşi poate dovedi
durii nu are darul de a bloca de drept executarea obligaţiilor prejudiciul moral suferit chemând ca martor o prietenă burlăciţă?
convenţiilor curente, aşa nici practicianul nu are vreun drept Cât timp creanţa n-a născut şi e anterioară, creditorul e obligat s-o
potestativ de a modifica unilateral contractele debitoarei prin ceară şi, chiar dacă practicianul nu are competenţa administrării
înlocuirea obligaţiilor asumate de debitoare.
altor probe decât înscrisuri, credem că soluţia corectă ar trebui să
Creditorul contractual al debitorului deţinător al unei creanţe, fie înscrierea sub condiţia suspensivă a dovedirii prejudiciului.
alta decât dreptul de a pretinde o sumă de bani, nu dobândeşte o Creditorul are la dispoziţie o acţiune în constatarea prejudiciului
creanţă ce poate fi înscrisă în tabel, decât în anumite condiţii. Să în faţa judecătorului-sindic, întrucât, pe de o parte, deschiderea
sintetizăm soluţiile:
procedurii blochează doar acţiunile în realizarea creanţelor, iar,
1. înscrierea unei creanţe pecuniare pure şi simple dacă: i) pe de altă parte, creditorul nu-şi poate realiza creanţa direct în faţa
faptul neexecutării contractului este anterior deschiderii proce- practicianului.
durii; ii) s-a făcut proba răspunderii contractuale (fiind dovedit şi
Capitolul II. Practica naşterii
lichidat prejudiciul); iii) creditorul nu mai are dreptul la
executarea obligaţiei iniţiale;
Izvoarele creanţelor reprezintă particulele elementare ale
2. înscrierea unei creanţe pecuniare sub condiţia stabilirii
obligaţiilor în demersul identificării momentului naşterii. Hăţişul
prejudiciului de către judecător dacă: i) faptul neexecutării
practicii oferă o doză considerabilă de aroganţă oricărui
contractului este anterior deschiderii procedurii; ii) s-a făcut
practician care se încumetă a afla de când există, fără a şti ce
proba răspunderii contractuale, dar este necesară stabilirea
caută. Labirintul poate fi transformat într-o matriţă dacă
prejudiciului de către judecător; iii) creditorul nu mai are dreptul
întrebările sunt puse în ordine: Care este izvorul creanţei (actul
la executarea obligaţiei iniţiale;
sau faptul)? Dreptul creditorului este pur şi simplu sau
3. înscrierea unei creanţe pecuniare sub condiţia suspencondiţionat ori doar eventual? Care este data neexecutării
sivă a neexecutării obligaţiei principale dacă: i) faptul neexecontractului? Care este data cauzării prejudiciului?
cutării contractului este anterior deschiderii procedurii; ii) s-a
Chiar dacă în teoria naşterii am făcut infuzie de practică,
făcut proba răspunderii contractuale; iii) creditorul doreşte
exemplele au fost mai degrabă abstracte, menite să deseneze
executarea obligaţiei iniţiale;
creanţa, vizualizând-o ca şi când ar fi un lucru palpabil, iar nu un
4. respingerea creanţei ca neîntemeiată dacă: i) faptul
drept imaginar, născocit de om. Practica cere soluţii simple, clare
neexecutării contractului este ulterior deschiderii procedurii sau
şi la obiect, astfel că ne-am rezervat dreptul de a expune
ii) nu s-a făcut proba răspunderii contractuale.
schematizat în cele ce urmează câteva ipoteze comune, dar
Soluţiile propuse sunt generale şi trebuie adaptate fiecărei
problematice privind momentul naşterii creanţei. Câteva, fiindcă
situaţii în parte.
lista nu poate fi epuizată şi oricum asta n-ar reprezenta niciodată
În primul rând, în cazul răspunderii contractuale
un scop: o enumerare cât mai voluminoasă, cu cât
prejudiciul trebuie dovedit. Preliminar, arătăm că, în
mai multe cazuri gata soluţionate. Scopul prezentului
principiu, dacă nu vorbim de daune morale cauzate de
material este atins dacă expunerea din teoria naşterii
şocul neexecutării, nu orice neexecutare contractuală
se dovedeşte a fi într-atât de clară încât parcurgerea
se traduce într-un prejudiciu. Revenind la exemplul
ulterioară a practicii naşterii se prezintă ca inutilă.
măritişului, dacă rochia de mireasă era programată
pentru livrare la ora 08:00, iar obligaţia este încălcată, În principiu,
1. Hotărârile judecătoreşti prin care debifiind îndeplinită doar seara la 21:00, iar femeia dacă nu
torul e obligat la plata unor sume de bani
oricum nu avea program în respectiva zi cu articolul
a) hotărârea judecătorească nu constituie
mult râvnit, prejudiciul nu s-a produs. Aşadar, vorbim
niciodată izvor de creanţă, prin urmare, data naşterii
debitorul nu are ce să repare. Pe de altă parte, dacă de daune
creanţei nu va fi data hotărârii, ci data actului sau
părţile au evaluat deja consecinţele neexecutării
faptului generator de obligaţie; judecătorul doar
anterior faptului neexecutării, însăşi neexecutarea morale
constată existenţa unui raport obligaţional, naşterea
prezumă existenţa unui prejudiciu, deşi faptul cauzate
acestuia în trecut, aşadar, practicianul va trebui să
executării şi prejudiciul sunt condiţii distincte pentru de şocul
identifice în cadrul considerentelor acţiunea care a
invocarea răspunderii contractuale. Art. 1537 C. civ.
determinat naşterea unei obligaţii pecuniare în
decretează că „dovada neexecutării obligaţiei nu îl neexecutării,
sarcina debitorului;
scuteşte pe creditor de proba prejudiciului, cu excep- nu orice
b) verificarea momentului naşterii unei creanţe
ţia cazului în care prin lege sau prin convenţia părţilor
neexecutare
constatate printr-o hotărâre judecătorească are relese prevede altfel”.
vanţă când aceasta a fost pronunţată ulterior deschiDovada prejudiciului nu este atât de simplă pe cât contractuală
derii procedurii de insolvenţă, întrucât dacă acest
pare în procedura insolvenţei, întrucât administratorul se traduce
moment este anterior, creanţa va fi mereu anterioară;
judiciar poate administra o probaţiune limitată doar la
c) amenda are ca izvor de creanţă un fapt ilicit
înscrisuri. Într-adevăr, acesta nu poate apela la într-un
săvârşit de debitor, prin urmare, este necesară idenmartori, interogatorii sau expertize la momentul prejudiciu
tificarea momentului săvârşirii conduitei culpabile;
verificării creanţelor pentru a constata existenţa şi
d) cheltuielile de judecată şi taxa de timbru au ca
întinderea prejudiciului. Observaţia ridică chestiunea
izvor de creanţă faptul licit, prin urmare, trebuie
dacă creditorul a cărui creanţă pretinsă nu este
probată doar cu înscrisuri mai are obligaţia să ceară înscrierea identificată data achitării acestora de creditor;
e) pentru procedura insolvenţei, taxa de timbru şi cheltuielile
acesteia şi, dacă da, administratorul judiciar poate da altă soluţie
decât respingerea ca nedovedită? Art. 104 alin. (2) din Legea de judecată generate de înregistrarea declaraţiei de creanţă vor
nr. 85/2014 limitează probaţiunea la înscrisuri – „la cerere vor fi urma regimul creanţei principale, fiind accesorii unei creanţe
anexate documentele justificative ale creanţei (…)”. Altfel spus, anterioare.
IANUARIE-MARTIE 2018
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2. Creanţele fiscale
a) creanţa fiscală se naşte la momentul constituirii bazei de
impunere, relevantă fiind data actului sau faptului juridic de care
legea fiscală leagă naşterea unei obligaţii fiscale. Spre exemplu,
obligaţia de plată a TVA se naşte la data încheierii contractului de
vânzare-cumpărare;
b) creanţa fiscală se naşte indiferent dacă debitorul a informat
statul asupra existenţei sau, invers, statul l-a informat pe contribuabil;
c) prin urmare, data depunerii declaraţiilor fiscale sau data
emiterii deciziei de impunere este irelevantă, aceste înscrisuri
doar constatând existenţa unor obligaţii fiscale deja născute;
d) prevederea de la art. 102 din Legea nr. 85/2014 – „sunt
creanţe anterioare şi creanţele bugetare constatate printr-un raport
de inspecţie fiscală întocmit ulterior deschiderii procedurii, dar
care are ca obiect activitatea anterioară a debitorului” – nu
reprezintă o excepţie de la dreptul comun al naşterii creanţelor, în
lipsa acestuia soluţia fiind identică; textul a fost introdus preventiv de legiuitor, pentru a frâna avalanşa de cereri de
plată curente11, întemeiate pe acte sau fapte anterioare
săvârşite de debitoare.

 RUBRICA PRACTICIANULUI

3. Dreptul de a deduce şi a ajusta TVA

h) dreptul de deducere se pierde automat la data la care
societăţii îi este anulat codul TVA (nu justifică intenţia şi
capacitatea de desfăşura activitate), prin urmare, de la această
dată se naşte obligaţia de ajustare negativă.
4. Data facturii sau data contractului?

a) doar contractul este izvor de obligaţii, întrucât factura nu
reprezintă un acord de voinţe, ci doar un document contabil emis
unilateral de o parte, a cărui valabilitate nu este condiţionată de
acceptarea de către cealaltă parte12 (semnarea nu este obligatorie);
b) în situaţia în care contractul se perfectează verbal şi
singurul document emis care probează raportul obligaţional este
factura, aceasta din urmă tot nu are calitatea de izvor de obligaţii,
prin urmare, este irelevantă data facturii, fiind mereu ulterioară
perfectării contractului;
c) practica stornării unor facturi anterioare deschiderii procedurii insolvenţei şi emiterii unor facturi curente nu determină
modificarea datei naşterii creanţei, întrucât atât factura stornată,
cât şi cea nou emisă constată aceeaşi creanţă,
izvorâtă dintr-un contract unic;
d) nu întotdeauna data contractului în sens de
înscris echivalează cu data naşterii creanţei,
întrucât acordul poate să facă referire atât la
Nu întotdeauna
creanţe eventuale, cât şi la creanţe certe; spre
data contractului exemplu, în cazul unui contract cu prestări
succesive, cum ar fi cel de furnizare de utilităţi,
în sens
obligaţia de plată a creanţelor se naşte succesiv.

“

a) nu reprezintă o creanţă, ci doar un drept de a plăti
mai puţin din TVA datorată la stat;
b) TVA este o datorie fiscală care se naşte la data
realizării operaţiunii taxabile;
c) art. 265 C. fisc. defineşte taxa pe valoarea adăugată de înscris
ca fiind „un impozit indirect datorat la bugetul statului şi echivalează
5. Daunele-interese
care este colectat conform prevederilor prezentului titlu”;
a) dacă izvorul obligaţiei este faptul ilicit
cu data naşterii
d) este indirect, fiindcă TVA cuprinsă în preţul unei
delictuală), momentul naşterii
(răspunderea
pâini nu este plătită de cumpărător direct la stat, ci este creanţei,
dreptului la reparaţie pecuniară este data
plătită către un intermediar, vânzătorul pâinii, care are întrucât acordul
producerii prejudiciului;
obligaţia de a o vira către stat. Altfel spus, agenţii
b) dacă izvorul obligaţiei este faptul
poate
să
facă
economici înregistraţi în scopuri de TVA sunt agenţi ai
neexecutării
(răspunderea
contractuală),
referire atât la
statului, care colectează TVA pentru acesta;
momentul naşterii dreptului la reparaţie este data
e) s-a recurs la acest mecanism de intermediere creanţe
neexecutării obligaţiei contractuale;
întrucât vânzătorul pâinii nu doar colectează TVA, ci
c) chiar dacă prejudiciul este evaluat de părţi
eventuale,
plăteşte la rândul lui TVA când cumpără făină pentru
prin
contract (clauza penală), obligaţia de
procesul de fabricare. Astfel, dacă un agent are atât un cât
reparaţie nu se naşte de la data contractului,
drept de a încasa, cât şi o obligaţie de a plăti TVA, şi la creanţe
situaţia fiind similară cu ipoteza în care
intervine un soi de regularizare, compensare conprejudiciul este evaluat legal (dobânda legală)
certe
venţională,
numită
fiscal
„ajustare”.
Concret,
sau judiciar (de un judecător);
intermediarul nu mai plăteşte întreaga TVA încasată de la
d) o aplicaţie a regulii conform căreia oblicumpărătorul pâinii, ci, scăzând-o cu cea de plată, transferă o
gaţia de reparaţie a prejudiciului contractual se naşte la data
sumă diminuată la stat;
apariţiei prejudiciului, iar nu la data contractării sub condiţie este
i. dacă există drept de deducere = ajustare pozitivă (se
dată de art. 123 alin. (4) din Legea nr. 85/2014;
plăteşte mai puţină TVA la stat decât cea colectată,
e) dacă daunele-interese sunt cominatorii, atunci urmează
fiindcă se scade din TVA colectată);
regimul obligaţiei principale contractuale neexecutate ale cărei
ii. dacă se pierde dreptul de deducere = ajustare negativă (se
accesorii sunt, deci vor fi catalogate ca anterioare deschiderii
plăteşte TVA la stat aşa cum s-a colectat, nemaiexistând
procedurii, iar dacă sunt compensatorii, atunci data naşterii
un drept de deducere);
obligaţiei la despăgubire este data neexecutării contractului.
f) raportat la art. 297 alin. (1) C. fisc., dreptul de scădere
TVA, deci dreptul de deducere, ia naştere la momentul
6. Contractul de împrumut
exigibilităţii taxei. Potrivit art. 280 alin. (2) C. fisc., exigibilitatea
a) obligaţia de a returna împrumutul acordat se naşte la data
taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită,
în baza legii, să solicite plata de către persoanele obligate la plata încheierii contractului, chiar dacă obligaţia de rambursare a fost
stabilită în tranşe;
taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată;
b) obligaţia de returnare a împrumutului este nescadentă, iar
g) astfel, dreptul de deducere se naşte la data la care TVA este
nu condiţionată, fiindcă nu există niciun element exterior de care
exigibilă (ajustare pozitivă);
să depindă naşterea datoriei13.
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a) suntem în prezenţa unui contract cu executare succesivă;
b) în general, dacă chiria se plăteşte lunar, atunci obligaţia de
plată se naşte lunar, pe măsura asigurării folosinţei bunului;
obligaţia de plată a chiriei nu se naşte dintr-odată, la data
contractării, ca nescadentă. Spre exemplu, dacă avem un contract
de închiriere a unui apartament încheiat pe 12 luni, cu o chirie de
300 euro/lună, atunci vom avea o datorie de 300 euro născută la
data contractării, şi nu o datorie de 300 euro născută şi o datorie
de 3.300 euro nescadentă (300 euro x 11 luni);
c) o aplicaţie a acestei reguli o face Legea nr. 85/2014 la
art. 105 alin. (4), când vorbeşte de tratamentul creanţelor
provenind dintr-un contract de leasing financiar (contract de
vânzare în rate)14, chiar dacă norma ar fi mai potrivită unui
leasing operaţional (contract de închiriere cu posibilitate de
cumpărare): „în cadrul contractului de leasing financiar în
derulare la data deschiderii procedurii şi menţinut, în condiţiile
art. 123 alin. (12), creanţele curente nu vor fi înscrise în tabelul de
creanţe, fiind plătite la scadenţă”.
8. Creanţele salariale
a) izvorul creanţei salariale este contractul, acesta fiind
obligatoriu încheiat în scris;
b) creanţa salarială se naşte la data prestării muncii, aşadar,
chiar dacă există un contract, creanţa nu se naşte dacă munca nu a
fost prestată;
c) creanţa salarială nu se naşte la data contractuală de plată a
salariului, aceasta fiind doar scadenţa;
d) în acest sens, art. 159 C. mun. decretează: „(1) Salariul
reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza
contractului individual de muncă. (2) Pentru munca prestată în
baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul
la un salariu exprimat în bani”;
e) dacă procedura insolvenţei se deschide la jumătatea lunii,
la masa credală nu va fi înscrisă contravaloarea muncii prestate
pentru toată luna, ci doar cea aferentă zilelor lucrate până la
deschiderea procedurii.
9. Creanţa fideiusorului/cesionarului/celui care face o
plată pentru altul
a) la data achitării creanţei creditorului, fideiusorul nu dobândeşte o creanţă nouă faţă de debitor, ci preia prin subrogaţie
creanţa creditorului faţă de debitor, ce are ca izvor contractul
perfectat între creditor şi debitor;
b) la data cesiunii de creanţă, cesionarul preia o creanţă deja
născută aflată în patrimoniul cedentului, pe care acesta o are faţă
de debitorul cedat;
c) similar, în cazul subrogaţiei prin plată, cel care face o plată
în locul debitorului preia creanţa deja născută a creditorului.
10. Garanţia de bună execuţie
a) creanţa beneficiarului reprezentând dreptul de a executa
garanţia de bună execuţie se naşte la data faptului neexecutării
contractului de către executant;
b) creanţa executantului reprezentând dreptul la restituirea sau
eliberarea garanţiei de bună execuţie se naşte la data încheierii
contractului (obligaţie afectată de o modalitate);
c) beneficiarul are o obligaţie de a face constând în eliberarea
garanţiei de bună execuţie sau emiterea unui acord către banca
depozitară a garanţiei, pentru eliberarea lichidităţilor sau o
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obligaţie de plată în cazul în care lichidităţile intră în propriul
patrimoniu.
11. Creanţa asociatului din aportul social
a) de la momentul constituirii capitalului social, asociatul (sau
acţionarul) are doar un drept eventual de creanţă contra societăţii,
constând în dreptul de a pretinde o plată dacă firma înregistrează
profit. Asociatul nu dobândeşte o creanţă condiţionată de
existenţa profitului la data constituirii societăţii, ci titluri de
participare. Societatea este obligată să-i plătească un procent
proporţional cu cota de beneficii dintr-un eventual profit;
b) izvorul creanţei este contractul de societate sau acţiunea, ca
înscris autonom care încorporează o obligaţie;
c) creanţa constând în dreptul de a primi o sumă de bani se
naşte doar la momentul la care societatea înregistrează profit,
raportat la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Cota-parte din
profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend. Raportat
la art. 548 alin. (4) C. civ., dividendele au natură juridică de
fructe civile;
d) creanţele asociaţilor provenind din aportul social (sau
acţiuni) nu se înscriu la masa credală, fiindcă nu participă la
procedura insolvenţei, deschisă strict pentru satisfacerea
creanţelor creditorilor societari. Art. 256 alin. (1) din Legea
nr. 31/1990 arată că „lichidatorii nu pot plăti asociaţilor nici o
sumă în contul părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea
achitării creditorilor societăţii”;
e) creanţele asociaţilor care nu provin din aportul social sau
acţiuni (acte sau fapte juridice comune) se înscriu la masa
credală, dar aceste creanţe au un regim de îndestulare inferior
(fiind o aplicare a principiului conform căruia asociaţii nu pot
încasa bani de la societate înaintea plăţii tuturor datoriilor).
Exemplu: un asociat încheie un contract de împrumut cu
societatea.
12. Creanţa prevăzută într-un bilet la ordin, cambie sau
CEC
a) titlurile comerciale de valoare sunt definite ca înscrisuri în
temeiul cărora posesorul legitim este îndrituit să exercite, la o
dată determinată, dreptul arătat în înscris. Înscrisurile au caracter
constitutiv, dreptul fiind încorporat în titlu, şi poate fi exercitat
numai în temeiul titlului15;
b) punând în context, dacă la data de 15 septembrie 2016 A
vinde lui B o maşină contra unui preţ de 1.000 euro, urmând ca
plata să se realizeze printr-un bilet la ordin, iar acest înscris este
emis de B la data de 1 decembrie 2017, avem de-a face cu două
obligaţii de plată diferite, cu momente de naştere distincte;
c) caracterul autonom al dreptului de creanţă ce izvorăşte din
titlul comercial impune ca dreptul şi obligaţia corelativă născute
din titlu să fie independente faţă de actul juridic din care decurg16
(contractul iniţial);
d) prin urmare, plata ulterioară a obligaţiei născute din
contractul din 15 septembrie 2016 nu determină stingerea
raportului cambial, creanţa născută la data de 1 decembrie 2017
fiind în continuare neachitată;
e) cu toate acestea, plata biletului la ordin duce la stingerea
raportului obligaţional original17; la momentul emiterii biletului
la ordin, obligaţia originală îşi păstrează fiinţa, dar devine
subsidiară noii obligaţii, executarea acesteia fiind condiţionată de
neexecutarea obligaţiei cambiale. Acţiunea ce derivă din raportul
fundamental este, astfel, suspendată18;
f) dacă la data de 16 septembrie 2016 se deschide procedura
de insolvenţă, atunci emiterea ulterioară a unui bilet la ordin
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pentru plata obligaţiei născute în baza contractului din 15
septembrie 2016 este lovită de nulitate (fiind, practic, o evadare
de la caracterul concursual al procedurii).
* Cu cât un studiu este mai voluminos, cu atât probabilitatea
de eroare este mai ridicată. Mi-o asum. Articolul constituie o
invitaţie la critică. O soluţie la o problemă de drept se prezintă
ca întemeiată nu pentru că cineva zice, ci pentru că cineva se
contrazice. Eşecul în argumentare e un succes în soluţionare, iar
prin intermediul prezentului am dorit să-mi expun optica asupra
cărămizilor ce compun fundaţia unor probleme de drept ce m-au
măcinat multă vreme.

Note
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1
Art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Obligaţiile rezultând dintr-o
promisiune bilaterală de vânzare cu dată certă, anterioară deschiderii
procedurii, în care promitentul-vânzător intră în procedură, vor fi executate de
către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar la cererea promitentului-cumpărător, dacă: a) preţul contractual a fost achitat integral sau poate fi
achitat la data cererii, iar bunul se află în posesia promitentului-cumpărător; b)
preţul nu este inferior valorii de piaţă a bunului; c) bunul nu are o importanţă
determinantă pentru reuşita unui plan de reorganizare; d) în cazul imobilelor,
promisiunile sunt notate în Cartea funciară”.
2
Art. 1530 C. civ.: „Creditorul are dreptul la daune-interese pentru
repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa
directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a
obligaţiei” (s.n.).
3
Art. 1353 C. civ.: „Cel care cauzează un prejudiciu prin chiar
exerciţiul drepturilor sale nu este obligat să îl repare, cu excepţia cazului în
care dreptul este exercitat abuziv”.
4
Dar merită cu siguranţă aprofundată printr-un studiu separat.
5
Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.
6
Art. 5 pct. 69 din Legea nr. 85/2014 descrie conţinutul tabelului
preliminar, arătând că „vor fi menţionate atât suma solicitată de către
creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de prioritate”. Prevederea este
reluată la definirea tabelului definitiv, suplimentar şi definitiv consolidat.
7
Art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 arată că „de la data deschiderii
procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii
debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul
procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor”.
8
Sau comentată insuficient. Autoarea arată că „dispoziţiile art. 69 au în
vedere obligaţii ale debitorului care, potrivit convenţiei sau legii, nu au fost
exprimate în bani: obligaţii de a face, obligaţii de întreţinere ale debitorului
persoană fizică, obligaţii rezultate dintr-un contract de schimb etc. În cazul
acestora, administratorul va trebui să facă evaluarea lor bănească şi să
dispună înscrierea creditorului cu suma corespunzătoare în tabelul
preliminar. Creditorul va putea să conteste evaluarea făcută de administrator, urmând ca judecătorul-sindic să se pronunţe asupra contestaţiei”.

N. Ţăndăreanu, Insolvenţa în reglementarea Legii nr. 85/2006,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 282.
9
Art. 1516 C. civ.: „Drepturile creditorului. (1) Creditorul are dreptul
la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei. (2) Atunci când, fără
justificare, debitorul nu îşi execută obligaţia şi se află în întârziere,
creditorul poate, la alegerea sa şi fără a pierde dreptul la daune-interese,
dacă i se cuvin: 1. să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a
obligaţiei; 2. să obţină, dacă obligaţia este contractuală, rezoluţiunea sau
rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei obligaţii corelative;
3. să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege
pentru realizarea dreptului său”.
10
Trebuie avut în vedere că nu orice neexecutare creează automat un
prejudiciu – putând fi imaginate multiple situaţii când acest raport de
egalitate nu este prezent (spre exemplu, obligaţia de a înscrie în cartea
funciară ipoteca executată cu întârziere – în condiţiile în care un terţ nu şi-a
înscris după momentul scadenţei o ipotecă de rang 1).
11
Practica este unitară şi bogată, însă alăturarea acestor atribute nu
trebuie să bucure, fiindcă diagnostichează un viciu al dreptului pozitiv în
materie, ce permite reiterarea unor acţiuni cu o problemă de drept
inexistentă sau deja soluţionată. Din această pricină, soluţia supralegiferării
adoptată este salutară, chiar dacă este de evitat.
12
Art. 319 alin. (29) C. fisc.: „Semnarea şi ştampilarea facturilor nu
constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină factura”.
13
Pentru dezvoltări, a se vedea S.M. Miloş, Creanţele sub condiţie
suspensivă versus creanţele nescadente. Dreptul de a participa la
procedura insolvenţei, în Phoenix nr. 38/2011, pp. 4-8.
14
Art. 2 lit. d) din O.U.G. nr. 51/1997: „rata de leasing reprezintă: - în
cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi
dobânda de leasing, care se stabileşte pe baza ratei dobânzii convenite prin
acordul părţilor; - în cazul leasingului operaţional, chiria se stabileşte prin
acordul părţilor”.
15
St.D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2009, p. 626.
16
Ibidem, p. 627.
17
Art. 64 din Legea nr. 58/1934: „dacă din raportul carte a dat naştere
emisiunii sau transmisiunii cambiei, derivă o acţiune cauzală, aceasta
rămâne în fiinţă cu toată emiterea sau transmisiunea cambiei, afară de cazul
când se dovedeşte novaţiunea. O asemenea acţiune nu poate fi însă
exercitată decât după ce se dovedeşte cu protestul lipsa de acceptare sau de
plată. Posesorul cambiei nu poate exercita acţiunea cauzala decât oferind
debitorului restituirea cambiei, depunând-o la grefa instanţei competente,
justificând în acelaşi timp îndeplinirea formalităţilor necesare pentru
conservarea faţă de debitor a acţiunilor de regres ce-i pot aparţine”.
18
S-a subliniat că „trebuie însă să observăm că acţiunea ce derivă din
raportul fundamental este suspendată până la scadenţa cambiei: dacă atunci
cambia e plătită, raportul fundamental, cum şi acţiunea respectivă se sting;
dacă nu e plătită la scadenţă, posesorul are alegere între acţiunea cambială
şi acţiunea ce derivă din vechea datorie. Această ultimă acţiune se mai
numeşte şi acţiune ex causa. Aceleaşi efecte le putem explica zicând că
remiterea unei cambii produce o stingere condiţionată a vechii creanţe”.
I.N. Finţescu, Curs de drept comercial, vol. II, Bucureşti, 1929, p. 33.
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COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIA INSOLVENŢEI.
O PERSPECTIVĂ JUDICIARĂ (PARTEA A II-A)

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE AREA OF INSOLVENCY.
A JUDICIAL PERSPECTIVE (PART II)
ABSTRACT
In the condition of increasing activity of corporate entities
operating cross-border businesses, connections between
insolvency laws and economic aspects in different nations,
the aims of this paper are to foster a critical and
comprehensive analysis of international insolvency
provisions applicable in Romania in the matter of judicial
cooperation, recognition and assistance of foreign
insolvency proceedings.
Some procedural issues in cross-border insolvency and
methods of solving them are emphasised: judicial
competence; the concept of representative in the insolvency
proceeding; court access and the management of the
cross-border insolvency cases; language of notification and
communication; accessible insolvency information.
The study of the international law and the practices is
made in conjunction with the European Insolvency
Regulation, the UNCITRAL Model Law on Cross-Border
Insolvency and national legislation, to assist practitioners
and judges in promoting the dialogue and communication
in international insolvency cases in a manner more
practical and flexible, to find efficient solutions for specific
and unique circumstances of each case.

Judecător
NICOLETA MIRELA NĂSTASIE1
Tribunalul Bucureşti,
Secţia a VII-a civilă

(Partea I a articolului a fost publicată în nr. 62 al revistei.)
1

5. Recunoaşterea
executarea hotărârilor

procedurilor

de

insolvenţă

şi

5.1. Legea Model UNCITRAL
5.1.1. Principii
Capitolul III al Legii Model UNCITRAL se referă la
recunoaşterea procedurii străine.
IANUARIE-MARTIE 2018

Reprezentantul străin poate depune o cerere de recunoaştere
(art. 15) fără alte condiţii, cu excepţia cerinţelor impuse de
ordinea publică (art. 6).
Procedura străină este recunoscută ca fiind o procedură
străină principală (centrul intereselor principale) sau ca o
procedură secundară (sediu).
Conceptul de COMI are originea în UE, dar „îndeplineşte
funcţii diferite în ambele sisteme”: COMI determină ce jurisdicţie
poate deschide procedura de insolvenţă în interpretarea
Regulamentului UE, dar ajută la identificarea naturii procedurii
străine conform Legii Model, care nu reglementează stabilirea
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competenţei de deschidere a procedurii de insolvenţă2. Conform
art. 18 din Legea Model UNCITRAL, reprezentantul străin are
datoria de a informa instanţa de recunoaştere asupra oricărei
modificări a situaţiei procedurilor străine.
5.1.2. Efecte
Se pot dispune măsuri provizorii ce pot include suspendarea
procedurilor de executare locală, posibilitatea ca reprezentantul
străin să administreze sau să realizeze activele locale ale
debitorului, pentru protejarea sau păstrarea valorii activelor,
suspendarea dreptului debitorului de a transfera active.
Se poate decide suspendarea automată şi imediată a
acţiunilor, a procedurilor, a executărilor, a transferurilor sau a
dispoziţiilor privind activele, în cazul unei proceduri principale
străine recunoscute (art. 20), ori o suspendarea limitată, aplicabilă
bunurilor care ar trebui să fie administrate, în cazul unei
proceduri judiciare străine recunoscute, în conformitate cu
reglementările locale.
Se recunoaşte dreptul reprezentantului străin de a participa în
cadrul oricărei proceduri în care este implicat debitorul, în
condiţiile legii locale.
În doctrină s-a afirmat ideea că Legea Model UNCITRAL
privind insolvenţa transfrontalieră ar trebui încorporată în
Regulamentul European, cu argumentul că sistemul său de
recunoaştere este capabil să asigure protecţia intereselor tuturor
părţilor. În alte opinii, această măsură ar fi o eroare. Explicaţia
este că un număr însemnat de state membre au stabilit deja un
cadru pentru legislaţia internaţională în materie de insolvenţă în
raport cu state din afara UE, cu diferenţe semnificative, şi numai
o directivă ar fi instrumentul adecvat pentru armonizarea
legislaţiilor statelor membre în raport cu alte proceduri de
insolvenţă3.
5.2. Uniunea Europeană
5.2.1. Principii

“

5.2.2. Excepţii
Orice stat membru poate refuza să recunoască procedurile de
insolvenţă deschise într-un alt stat membru sau să execute o
hotărâre pronunţată în astfel de proceduri, dacă recunoaşterea sau
executarea ar fi în mod vădit contrară ordinii publice din statul
respectiv, în special principiilor sau drepturilor fundamentale şi
libertăţilor individuale garantate de Constituţie [art. 33 din
Regulamentul (UE) nr. 848/2015].
Există cazuri excepţionale, potrivit celui din hotărârea
Krombach, C-7/98, UE:C:2000:1645: „o ingerinţă inacceptabilă
pentru ordinea juridică a statului în care se solicită executarea,
astfel încât să se încalce un principiu fundamental”. Ingerinţa
trebuie să constituie „o încălcare vădită a unei norme de drept
considerate esenţială în ordinea juridică a statului membru în care
se solicită executarea sau un drept recunoscut ca drept
fundamental în ordinea juridică respectivă”6.
Unele exemple pot fi subliniate: dreptul la un proces echitabil,
dreptul de a fi notificat, dreptul de a fi audiat, dreptul creditorilor
şi al reprezentanţilor acestora de a participa la încheierea unui
acord, principiul egalităţii armelor, hotărârea care ar putea
conduce la o limitare a libertăţii individuale sau a secretului
corespondenţei. Un exemplu îl găsim în cauza Daisytek CA
Versailles 20037. Nu sunt considerate motive pentru problemele
legate de ordinea publică jurisdicţia sau calitatea debitorului.
Analizând dispoziţiile Regulamentului UE privind insolvenţa,
se poate concluziona că este puţin posibil refuzul recunoaşterii
pentru alte considerente decât „politica publică”. Orice stat
membru poate refuza recunoaşterea procedurilor de insolvenţă
deschise într-un alt stat membru sau executarea unei hotărâri în
cazul în care ar fi vădit contrar politicilor publice ale statului
respectiv, în special principiile sale fundamentale sau drepturile şi
libertăţile constituţionale8.
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5.2.3. Efectele recunoaşterii
Decizia de deschidere a procedurii principale produce,
fără alte formalităţi, în orice alt stat membru efectele pe
care le conferă legea statului de deschidere, cu excepţia
cazului în care Regulamentul prevede altfel şi în măsura în
care nu este deschisă în celălalt stat membru o procedură
secundară. Efectele procedurii secundare nu pot fi
contestate în alte state membre. Orice limitare a drepturilor
creditorilor, în special suspendarea plăţii sau remiterea
datoriei, se poate opune în cazul bunurilor situate pe
teritoriul altui stat membru numai dacă creditorii în cauză
şi-au exprimat consimţământul9.

Principiul aplicabil este că orice hotărâre de
deschidere a procedurii de insolvenţă de către o deschidere a
instanţă dintr-un stat membru competentă în unei proceduri
temeiul art. 3 din Regulamentul (UE) de insolvenţă de
nr. 848/2015 este recunoscută în toate celelalte
state membre. Instanţele nu au nicio marjă de către o instanţă
apreciere pentru a schimba recunoaşterea, având a unui stat
în vedere principiul recunoaşterii automate
membru
expres reglementat.
5.2.4. Recunoaşterea şi executarea altor hotărâri
Centrul intereselor principale şi sediul sunt competentă este
concepte-cheie în Regulamentul UE. Curtea recunoscută în
Hotărârile pronunţate de instanţa de deschidere a
Europeană de Justiţie a stabilit în Re Eurofood
toate celelalte
procedurii în cursul şi pentru închiderea insolvenţei sunt,
IFSC (2006) 1 Ch 508 că COMI trebuie să fie
de asemenea, recunoscute fără alte formalităţi (art. 19,
identificat prin referire la criterii obiective şi state membre
art.
32). Principiile recunoaşterii se aplică în conformitate
verificabile, pentru a stabili instanţa competentă imediat ce intră
cu art. 32-52, cu excepţia art. 33 din Regulament.
pentru deschiderea procedurii de insolvenţă.
Acest principiu este actual şi în cazul hotărârilor care
Ca regulă generală, orice decizie de în vigoare în
decurg direct din procedura de insolvenţă şi care sunt
deschidere a unei proceduri de insolvenţă de statul de
strâns legate de aceasta, chiar dacă au fost pronunţate de o
către o instanţă a unui stat membru competentă deschidere
altă instanţă, precum şi în situaţia deciziilor privind măsueste recunoscută în toate celelalte state membre
rile de conservare adoptate după cererea de insolvenţă.
imediat ce intră în vigoare în statul de
Recunoaşterea şi executarea altor hotărâri sunt reglementate
deschidere. Recunoaşterea acţiunii principale nu împiedică
deschiderea unei proceduri secundare de către o instanţă dintr-un de Regulamentul (CE) nr. 44/2001 [actualul Regulament (UE)
nr. 1215/2012].
alt stat membru4.
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În aplicarea art. 19 alin. (1) şi a art. 32 din Regulamentul (UE)
nr. 848/2015, hotărârea de deschidere a unei proceduri de
insolvenţă într-un stat membru trebuie să fie recunoscută în mod
automat în România, produce aceleaşi efecte ca şi cele prevăzute
de legea statului de deschidere a procedurii. Aceasta este expresia
principiului privind încrederea reciprocă dintre statele membre10.
Practicianul în insolvenţă străin poate să exercite toate
competenţele care îi sunt conferite prin legea statului membru de
deschidere a procedurii şi să retragă activele debitorului de pe
teritoriul statului membru în care sunt situate. Nu sunt permise
măsuri locale de executare referitoare la activele debitorului
situate în România, dacă legea străină care reglementează
tratamentul bunurilor situate în alte state membre nu prevede
astfel de măsuri11.
5.3. Reglementări naţionale
Legea nr. 85/2014 se completează, în măsura în care este
compatibilă, cu prevederile Cărţii VII din Codul civil, privind
dreptul internaţional privat.
5.3.1. Recunoaştere
În cazurile în care Regulamentul nr. 848/2015 nu este aplicabil, instanţa va întreprinde măsurile de cooperare şi coordonare
prevăzute la art. 297-299 din Lege.
Recunoaşterea procedurilor străine
este de competenţa instanţei naţionale,
ţinând cont de originea internaţională a
normei, de necesitatea de a promova
uniformitatea aplicării sale şi de respecInstanţa română
tarea bunei-credinţe (art. 276, art. 279,
poate refuza
art. 280 din Lege).
Instanţa română poate refuza recunoaşterea
recunoaşterea unei proceduri străine sau unei proceduri
a unei hotărâri străine pronunţate în străine sau a
astfel de proceduri dacă decizia este
unei hotărâri
rezultatul unei fraude comise în
procedura desfăşurată în străinătate sau străine
este contrară ordinii publice a dreptului pronunţate în
internaţional privat din România astfel de
(art. 278).
proceduri dacă
Procedura va fi recunoscută ca decizia este
procedură principală sau procedură
rezultatul unei
secundară străină.

“

5.3.2. Măsuri de protecţie a activelor
debitorului (art. 291-292 din Lege)

fraude comise în
procedura
desfăşurată în
străinătate sau
este contrară
ordinii publice a
dreptului
internaţional
privat din
România

Este reglementată posibilitate adoptării unor măsuri temporare, de extremă
necesitate pentru a proteja bunurile
debitorului sau interesele creditorilor.
În cazul procedurilor străine principale, se poate dispune prevenirea şi
suspendarea automată a cererilor şi
acţiunilor, judiciare sau extrajudiciare,
creanţe, operaţiuni, alte măsuri individuale privind proprietatea, drepturile şi obligaţiile debitorului.
La cererea reprezentantului străin, instanţa naţională poate
aproba orice acţiune de salvgardare a activelor debitorului sau a
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intereselor creditorilor: suspendarea acţiunilor, măsurile de
executare, administrarea probelor referitoare la proprietate, actele
juridice, drepturile sau obligaţiile, asigurarea de probe.
Reprezentantul străin poate introduce acţiuni în anularea
actelor juridice semnate de debitor în detrimentul drepturilor
creditorilor.
5.3.3. Jurisprudenţă
În cauza 2051/107/2015, Tribunalul Alba a respins, la 25
iunie 2015, ca fiind lipsită de interes cererea creditorului de a
încuviinţa executarea sentinţei civile nr. 287/F/2013 în
conformitate cu art. 17, art. 25 din Regulamentul nr. 1346/2000.
În hotărârea din 29 martie 2010, Tribunalul Sibiu a declarat ca
inadmisibilă cererea reprezentantului debitorului, societate pe
acţiuni, în procedura principală de reorganizare deschisă la
Curtea Comercială din Paris, pentru o procedură de insolvenţă
secundară în România de reorganizare judiciară, cu argumentul
că procedurile secundare pot fi doar proceduri de lichidare12.
În cauza 4241/93/2013, decizia din 23 iunie 2014, Tribunalul
Ilfov a decis că cererea formulată de creditor pentru procedura
secundară în temeiul art. 3 alin. (4) din Regulamentul
nr. 1346/2000 este admisibilă, dar nu îndeplineşte condiţiile de
deschidere a procedurii din dreptul naţional, art. 1 şi art. 3
secţiunea 5 din Legea nr. 85/2006. În cauza nr. 2774/93/2013, în
şedinţa publică din 24 iunie 2014, Tribunalul Ilfov a admis
cererea reprezentantului unei societăţi străine cu un sediu în
România pentru procedura de lichidare secundară, în temeiul
art. 3 par. 2 al Regulamentului nr. 1346/200013.
6. Aspecte procedurale14
6.1. Reprezentant al procedurii de insolvenţă: definiţie;
atribuţii
În Legea Model UNCITRAL şi în art. 2 din Ghidul
Legislativ, reprezentantul în materie de insolvenţă este definit ca
persoană sau organism, inclusiv unul numit în mod provizoriu,
autorizat în procedurile de insolvenţă pentru administrarea
reorganizării sau lichidării insolvenţei sau pentru a acţiona ca
reprezentant al procedurii străine.
Termenul de „reprezentant străin” este legat de noţiunea de
„procedură străină”; prin determinarea caracteristicilor necesare
pentru ambele concepte, domeniul de aplicare a Legii Model
UNCITRAL se limitează la acele proceduri şi la reprezentanţii
care au atributele prevăzute de lege15.
Autorizarea de a acţiona în numele unei proceduri străine în
cadrul statului care a adoptat Legea Model este permisă de legea
străină aplicabilă16.
Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 menţionează „lichidatorul”
drept categorie de practician în materie de insolvenţă, având ca
sarcini administrarea sau lichidarea activelor unui debitor sau
supravegherea administrării activităţii sale17.
În Regulamentul (UE) nr. 848/2015, termenul „lichidator”
este înlocuit cu acela de „practician în insolvenţă”. În conformitate cu art. 1 alin. (5), „practician în insolvenţă” înseamnă orice
persoană sau organism a cărui funcţie, inclusiv provizorie, este de
a: (i) verifica şi admite cererile prezentate în procedurile de
insolvenţă; (ii) reprezenta interesul colectiv al creditorilor; (iii) a
administra, integral sau parţial, activele debitorului; (iv) lichida
activele menţionate la punctul (iii); sau (v) supraveghea
administrarea activităţii debitorului. Lichidatorii sunt definiţi în
art. 2 lit. b) şi sunt enumeraţi în anexa B la Regulamentul (UE)
nr. 848/2015.
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Lipsa unei definiţii uniforme a termenului „instanţă” sau a
În temeiul Regulamentului (UE), atribuţiile practicianului în
insolvenţă, reglementate de legea statului în care se deschide unui statut profesional armonizat al judecătorilor, diversitatea
procedura principală, pot fi exercitate în oricare alt stat membru. persoanelor definite ca „judecători” prin statut şi funcţii,
În Recital 21 se prevede: „Practicienii în insolvenţă desemnaţi diferenţele instituţionale judiciare, internaţionalizarea sistemului
fără implicarea unui organ judiciar ar trebui, în conformitate cu judiciar au determinat un interes sporit faţă de ghidurile
legislaţia naţională, să fie reglementaţi şi autorizaţi în mod transnaţionale de tip soft law în domeniul insolvenţei, ca
corespunzător să acţioneze în cadrul procedurilor de insolvenţă. instrumente ce ar putea conduce cel puţin către aproximare în
Cadrul naţional de reglementare ar trebui să prevadă dispoziţii interpretarea conceptelor.
EU JudgeCo Principiul 13 (GP 20) se referă la accesul în
adecvate pentru a face faţă eventualelor conflicte de interese”.
S-a observat că noile dispoziţii sunt neclare şi nu pot face instanţă al practicienilor care reprezintă procedura principală de
posibil procesul de armonizare a selecţiei şi numirii practicienilor insolvenţă, sub două direcţii: sub un aspect, necesitatea accesului
direct la orice instanţă dintr-un stat membru şi, sub al doilea
în insolvenţă din jurisdicţiile naţionale din Uniunea Europeană18.
Ce se întâmplă atunci când dispoziţiile procedurale locale ale aspect, în aceleaşi condiţii ca cele stabilite pentru practicienii în
altor state sunt insuficient dezvoltate sau reprezintă obstacole insolvenţă locali25.
reale în exercitarea puterilor legale de către practicienii în
insolvenţă?19 Accesul direct poate reprezenta: posibilitatea ca
6.3. Verificarea competenţei: aplicabilitatea normelor
practicianul reprezentant străin să iniţieze şi să participe la internaţionale în timp, teritorial şi după materie
procedurile locale în orice instanţă din statele membre; dreptul de
a acţiona fără autorizarea prealabilă din partea instanţei care a
Litigiile transfrontaliere implică determinarea instanţei comdesemnat practicianul în procedura străină; asigurarea aceloraşi petente pentru soluţionarea litigiului (jurisdicţia în dreptul intercondiţii pentru reprezentantul străin, aşa cum acestea sunt oferite naţional privat), identificarea dreptului procedural aplicabil şi
practicienilor locali, chiar dacă nicio procedură internă concretă soluţionarea apoi a conflictului de legi (determinarea legii
nu a fost deschisă; asigurarea posibilităţii de a primi
aplicabile raportului juridic dedus judecăţii)26.
Judecătorul care se confruntă cu o cerere cu
notificări şi decizii publicate/înregistrate, chiar dacă
elemente transfrontaliere trebuie să soluţioneze
legislaţia locală nu conţine astfel de prevederi20.
Spre deosebire de prevederile din actualul
conflictele de competenţă şi apoi conflictul de legi în
Regulament, care restricţionează categoria de
baza normelor dreptului său internaţional privat.
practicieni în insolvenţă la practicienii în Judecătorul
Elementele care fac obiectul verificării sunt:
insolvenţă, „reglementaţi”, propunerea de Directivă care se
aplicabilitatea în timp ratione temporis; aplicabilitatea
din 201621 introduce un nou concept de „practician confruntă cu o
ratione loci; aplicabilitatea ratione materiae27.
în domeniul restructurării” (PIFOR), fără a se
Judecătorul român îşi va verifica competenţa în
propune criterii de nominalizare şi standarde cerere cu
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 848/2015, dacă
profesionale, o altă problemă de dezbatere pentru elemente
legătura se află pe teritoriul UE, sau cu Legea
organul legislativ al UE şi pentru practicieni.
nr. 85/2014, dacă aceasta se află pe teritoriul unui stat
transfrontaliere
terţ. El ar trebui să verifice tipul procedurii, dacă
trebuie să
procedura de insolvenţă este principală sau secundară.
6.2. Ce reprezintă instanţa în insolvenţă
soluţioneze
Judecătorul ar trebui să analizeze tipul acţiunii, dacă
transfrontalieră?
conflictele de
acţiunea aparţine sferei conceptelor de faliment,
Art. 2 al Legii Model UNCITRAL defineşte competenţă şi
insolvenţă sau face parte din categoria acţiunilor
instanţa străină drept autoritatea judiciară sau de apoi conflictul
juridice civile sau comerciale. După stabilirea
altă natură competentă să exercite controlul sau să
competenţei instanţei române, judecătorul va aplica
supravegheze o procedură străină. Funcţiile legate de legi în baza
legea română în această chestiune28.
normelor
Pentru a identifica ce litigiu transfrontalier de
de recunoaşterea şi cooperarea cu instanţele străine
insolvenţă se supune legislaţiei UE, hotărârea Curţii de
sunt de competenţa instanţelor sau autorităţilor dreptului său
Justiţie a UE din 14 ianuarie 2014 (Cauza C-328/12,
competente să îndeplinească aceste funcţii în statul internaţional
Schmid v. Hertel) ar putea fi relevantă. În acest caz, s-a
de punere în aplicare22.
În conformitate cu principiile Legii Model privat
stabilit că instanţa germană competentă în legătură cu o
UNCITRAL, o sarcină a autorităţii judiciare este
procedură de insolvenţă în curs de desfăşurare în
aceea de a identifica imparţial problemele persoanelor care Germania poate decide asupra unei acţiuni de anulare a unei
apelează la justiţie, „ceea ce înseamnă că, în absenţa tranzacţii, chiar dacă pârâtul are sediul social sau domiciliul în
circumstanţelor excepţionale, toate părţile interesate ar trebui să Elveţia (nu în UE)29.
aibă posibilitatea de a fi audiate în toate problemele”. Ar trebui să
6.4. Comunicarea citaţiilor, convocărilor şi notificărilor30
ne amintim definiţia termenului „judecător” ca „autoritate
judiciară sau altă persoană desemnată să exercite competenţa unei
6.4.1. Reglementări naţionale
instanţe sau a unei alte autorităţi care are jurisdicţie conform
legislaţiei bazate pe Legea Model”. Această diferenţă impune
Conform art. 42 din Legea nr. 85/2014, în cadrul procedurii
îndatorirea autorităţii judiciare de a acţiona în mod independent şi
contencioase, numai părţile ale căror drepturi sau interese sunt
imparţial23.
În concepţia Regulamentului (UE) reformat, instanţa supuse analizei judecătorului-sindic sunt citate ca părţi în
înseamnă organul judiciar sau orice alt organism competent procedură. Părţile vor fi citate şi oricare altă procedură se va
dintr-un stat membru „împuternicit să deschidă proceduri de realiza prin intermediul BPI (Buletinul procedurii de insolvenţă).
insolvenţă, să confirme deschiderea sau să ia decizii în cadrul Instanţele vor trimite, din oficiu, documentele de procedură în
unei astfel de proceduri”24.
cauză pentru a fi publicate în BPI.
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6.4.2. Comunicarea citaţiilor, convocărilor şi notificărilor
către participanţii care locuiesc în UE
Comunicarea în această situaţie se supune prevederilor
Codului de procedură civilă, dispoziţiilor Regulamentului (UE)
nr. 848/2015 privind procedurile de insolvenţă.
Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea şi
comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, începând cu 13 noiembrie 2008, se aplică în mod prioritar Codului de procedură civilă.
Pentru persoana fizică, comunicarea se face la adresa unde
acesta locuieşte [art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1393/2007]; pentru persoana juridică, prevederile art. 155
alin. (1) pct. 3 C. pr. civ. sunt aplicabile, în sensul în care pârâtul
este citat la sediul central, conform art. 227 C. civ.
Metode de comunicare a documentelor31
Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 se aplică în mod prioritar
dispoziţiilor art. 153-173 C. pr. civ. Procedurile de comunicare, în
conformitate cu Regulamentul, sunt prevăzute în art. 4-15: prin
intermediul agenţiilor de transmitere şi de recepţie desemnate
(art. 4-11); prin servicii de curierat (art. 14); prin canale consulare
sau diplomatice sau prin intermediul agenţilor diplomatici sau
consulari (art. 12-13); direct de către parte (art. 15).
Nu există o ierarhie între metodele prevăzute în Regulament
(CJUE, hotărâre în Cauza Plumex, C-473/04, UE:C:2006:96).
Instanţa are dreptul de a decide cea mai practică metodă de
comunicare, în raport cu circumstanţele cazului, sau chiar
utilizarea a două sau mai multe metode simultan.
Atunci când comunicarea este realizată prin intermediul
agenţiei de primire, trebuie completat formularul disponibil pe
site-ul internet al e-Justice.
În situaţia comunicării către pârât prin serviciile de curierat,
prevederile Codului de procedură civilă din România se aplică în
ceea ce priveşte forma actului.
Art. 155 pct. 13 C. pr. civ., „locul citării”, şi art. 156 C. pr. civ.,
„obligaţia alegerii locului citare”, sunt de asemenea aplicabile.
În cazul în care adresa persoanei căreia îi este comunicat actul
nu este cunoscută, Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului
nu se aplică, ci art. 167 C. pr. civ., „citarea prin publicitate”.
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6.4.3. Comunicarea citaţiilor, convocărilor şi notificărilor
către participanţii care au reşedinţa în state terţe
Este aplicabilă Legea nr. 189/200332 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, care se aplică
în mod prioritar Codului de procedură civilă român.
În ceea ce priveşte notificarea şi comunicarea în străinătate a
actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială,
România este parte în cadrul următoarelor convenţii multilaterale: Convenţia privind comunicarea în străinătate a documentelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau
comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965 (la care
România a aderat prin Legea nr. 124/2003, publicată în M. Of.
nr. 265 din 16 aprilie 2003); Convenţia privind procedura civilă
adoptată la Haga la 1 martie 1954, la care România a aderat prin
Decretul nr. 81/1971, poate fi, de asemenea, aplicată în relaţia cu
următoarele ţări terţe care nu sunt părţi contractante la Convenţia
de la Haga din 1965 şi cu care România nu a încheiat un tratat
bilateral: Armenia, Kârgâzstan, Liban, Muntenegru, Surinam,
Uzbekistan, Vatican.
În absenţa unui instrument juridic bilateral sau multilateral în
domeniul asistenţei judiciare în materie civilă şi comercială,
cererile de asistenţă judiciară formulate de autorităţile judiciare
române/străine privind comunicarea documentelor judiciare sau
extrajudiciare persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul în
România/ţară terţă pot fi depuse prin intermediul Ministerului
Justiţiei din România pentru soluţionarea pe cale diplomatică
(consulară). În această situaţie, asistenţa judiciară se acordă pe
baza curtoaziei internaţionale, sub rezerva principiului
reciprocităţii, principiu exprimat în art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie
civilă şi comercială. Existenţa reciprocităţii de fapt se dovedeşte
conform prevederilor art. 2561 alin. (2) C. civ.
Conform art. 5 din Legea nr. 189/2003, Ministerul Justiţiei
este autoritatea centrală prin care autorităţile române solicitante
efectuează comunicarea documentelor în străinătate. După caz,
autorităţile române solicitante sunt instanţele, notarii, executorii
judecătoreşti, precum şi alte autorităţi care au, potrivit legii,
competenţe în comunicarea documentelor.
6.5. Notificarea creditorilor
Art. 40 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 848/2015 exprimă
obligaţia instanţei sau a practicanţilor în materie de insolvenţă de
a informa „imediat creditorii cunoscuţi care au reşedinţa
obişnuită, domiciliul sau sediul social în celelalte state membre”,
de îndată ce procedura este deschisă.
Pentru a asigura tratamentul egal al tuturor creditorilor şi
accesul real la procedura de insolvenţă, ar trebui să ţinem cont de
faptul că nu toţi creditorii sunt operatori de afaceri cu o vastă
experienţă în comerţ. Distanţa, diferenţele dintre cerinţele
procedurale, instrumentele de comunicare existente în legile
procedurale interne ar putea constitui obstacole în calea
creditorilor străini interesaţi să participe activ la o procedură de
insolvenţă.
Un dezavantaj pentru creditorul străin este faptul că de multe
ori este necesară o traducere a declaraţiei de creanţă şi a
documentelor în una dintre limbile oficiale sau în limba statului
în care se află procedura în desfăşurare. Acesta este un cost
neeconomic şi o cheltuială nejustificată, în special în cazul unei
creanţe de valoare mică.
Unele soluţii sunt prevăzute la art. 53-55 din Regulamentul
european: creditorii trebuie notificaţi printr-un formular standard
de notificare; statele ar trebui să indice dacă acceptă o limbă
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În toate celelalte cazuri, se aplică dispoziţiile Codului de
procedură civilă referitoare la procedura necontencioasă, în
măsura în care acestea nu contravin dispoziţiilor expres prevăzute
de legea specială [art. 42 alin. (2)].
În mod excepţional, procedura înainte de deschiderea
insolvenţei şi notificarea privind deschiderea procedurii se vor
realiza în conformitate cu Codul de procedură civilă. Creditorii
care nu au fost notificaţi conform art. 99 alin. (3) vor fi
consideraţi de drept în termenul prevăzut pentru depunerea unei
declaraţii de creanţe prin depunerea declaraţiilor lor de creanţă
[art. 42 alin. (3)].
Prin derogare de la regula citării prin BPI, prima citaţie şi
comunicarea actelor de procedură către persoanele împotriva
cărora care se îndreaptă o acţiune după deschiderea procedurii de
insolvenţă se efectuează în conformitate cu prevederile Codului
de procedură civilă şi BPI [art. 42 alin. (4)].
Creditorii care au înregistrat declaraţiile de admitere a
creanţelor sunt presupuşi că au cunoştinţă de termenele prevăzute
de art. 100 ori de art. 146 sau art. 147, după caz, şi nu vor mai fi
citaţi [art. 42 alin. (8)].
Publicarea actelor de procedură sau, după caz, a deciziilor
judecătoreşti în BPI înlocuieşte, de la data publicării, citarea,
comunicarea şi notificarea actelor de procedură prezentate
individual participanţilor la proces, care se presupune că sunt
îndeplinite la data publicării [art. 42 alin. (10)].
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oficială a UE pentru declaraţie; creditorul ar trebui să aibă cel
puţin 30 de zile pentru depunerea cererii; nu este necesară
depunerea cererii pentru a da posibilitate creditorului să fie
reprezentat de un avocat; împreună cu notificarea, creditorul ar
trebui să primească formularul standard de creanţă disponibil la
nivelul UE; creditorii ar trebui să aibă posibilitatea de a furniza
„dovezi suplimentare” dacă creanţele lor sunt contestate33.
O sugestie importantă este aceea ca instanţele, manifestând
discreţie în limitele dreptului procedural, să demonstreze o mai
mare flexibilitate în aplicarea unor dispoziţii procedurale interne
inadecvate34.
Încercările de stabilire a unor principii generale în procedura
de notificare reprezintă, de asemenea, răspunsul la diferenţele
existente între sistemele juridice în această problemă.
În conformitate cu principiile 5.1 şi 5.2 din ALI/UNIDROIT
Principles, o notificare prin metode eficiente ar trebui să fie
transmisă părţii la începutul unei proceduri, împreună cu
acţiunea, toate în limba forumului şi în limba statului în care
beneficiarul îşi are reşedinţa obişnuită sau locul principal de
desfăşurare a activităţii. Principiul 5.3 stabileşte necesitatea de
notificare după începerea procedurii a oricăror „iniţiative şi cereri
ale altor părţi şi hotărâri ale instanţei”. Posibilitatea ca părţile să
utilizeze alte metode de comunicare, cum ar fi telecomunicaţiile,
este recunoscută de Principiul 5.735.
Principiul 18 (GP 25), „notificarea”, propus de JudgeCo
Project36, analizează modul de creare pentru creditorul străin
cunoscut a oportunităţilor reale de recuperare a creanţelor sale în
procedurile de insolvenţă. În primul rând, noţiunea de „creditor
străin cunoscut” este legată de registrele sau evidenţa activităţii
debitorului, de unde pot fi colectate informaţii despre aceşti
creditori. În al doilea rând, se subliniază importanţa furnizării
unei notificări reale a creditorului străin, inclusiv prin publicarea
anunţurilor în Monitorul Oficial, publicaţie echivalentă sau pe
internet37.
6.6. Informaţii accesibile privind insolvenţa: un sistem
online de registre de insolvenţă la nivel european

creditorii38. Şi alte informaţii pot fi incluse în registrele
electronice.
Au fost introduse anumite norme de protecţie referitoare la
datele cu caracter personal, deoarece regulamentul actual se
aplică şi în cazul procedurilor deschise împotriva persoanelor
care nu desfăşoară o activitate independentă sau profesională.
Considerentul 80 vizează respectarea dreptului creditorului de a
depune cereri prin aceea că impune statelor membre să se asigure
că informaţiile relevante sunt furnizate creditorilor prin notificare
individuală şi că cererile creditorilor care nu au primit
informaţiile necesare nu sunt afectate de procedură.
6.7. Probele în insolvenţa transfrontalieră39
6.7.1. Legea aplicabilă
România, în domeniul obţinerii de probe în materie civilă cu
statele membre ale UE (cu excepţia Danemarcei), aplică
Regulamentul nr. (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001, iar în
raporturile cu statele terţe, Convenţia privind obţinerea de probe
în străinătate în materie civilă sau comercială adoptată la Haga la
18 martie 1970 (la care România a aderat prin Legea
nr. 175/2003, publicată în M. Of. nr. 331 din 15 mai 2003). În
baza art. 2 al Convenţiei, Ministerul Justiţiei a fost desemnat ca
autoritate centrală competentă în România pentru primirea şi
transmiterea cererilor de comisie rogatorie de către autorităţile
judiciare.
În domeniul asistenţei judiciare, în scopul obţinerii de probe
prin comisii rogatorii, se aplică şi prevederile convenţiilor/tratatelor bilaterale încheiate de România cu alte state. În
relaţia dintre România şi statele părţi la Convenţia de la Haga din
18 martie 1970, dar cu care au fost încheiate convenţii/tratate
bilaterale în domeniul asistenţei judiciare în materie civilă sau
comercială, transmiterea cererilor de asistenţă juridică având ca
obiect obţinerea probelor de către comisia rogatorie se realizează
pe baza Convenţiei de la Haga sau pe baza convenţiei/tratatului
bilateral (în funcţie de opţiunea statului parte), dar cu respectarea
procedurii prevăzute în convenţie/tratat.

6.7.2. Observaţii
Regulamentul (UE) nr. 848/2015 prevede norme privind
interconectarea registrelor de insolvenţă (art. 24 şi art. 25),
În procedurile transfrontaliere de insolvenţă ar trebui luate în
costurile de interconectare pentru UE (art. 26), informaţii în
sistemul de interconectare (art. 27), publicarea în alt stat membru considerare principiile generale ale procedurii transnaţionale
a unei hotărâri de deschidere a procedurii de numire a
ALI/UNIDROIT. Regulile interne de procedură ar
practicianului (art. 28), înregistrarea în registrele publice
trebui să includă dispoziţii care să faciliteze
(art. 29), considerarea costurilor necesare pentru
accesul la „dovezi relevante şi neprivilegiate”.
aplicarea art. 28 şi art. 29, care sunt costurile suportate în
Instanţele judecătoreşti ar trebui să aibă
cadrul procedurii (art. 30).
posibilitatea de a dispune divulgarea dovezilor
Statele membre trebuie să stabilească registre Scopul
relevante aflate în posesia unei părţi nepartielectronice accesibile publicului care să conţină
actualului
cipante, cu protecţia persoanei neparticipante
informaţii privind cazurile transfrontaliere (art. 24).
împotriva
consecinţelor expunerii informaţiilor
regulament
Toate registrele naţionale vor fi interconectate între ele
confidenţiale;
instanţele ar trebui să facă „o
prin intermediul portalului european e-Justice (art. 25). european este
evaluare
independentă
a probelor, fără a acorda o
Acest regim este menit să protejeze dreptul creditorilor de a îmbunătăţi
valoare
specială,
pozitivă
sau negativă, oricărui tip
străini de a depune cereri şi să împiedice deschiderea
publicitatea
40
unor proceduri paralele.
de dovezi relevante” .
Scopul actualului regulament european este de a procedurilor de
În domeniul probelor, Codul de procedură
îmbunătăţi publicitatea procedurilor de insolvenţă. insolvenţă
civilă român oferă garanţia unei divulgări
Crearea unui sistem de registre electronice libere şi
restrânse a probelor, sub supravegherea instanţei.
accesibile a impus reglementarea unor cerinţe vizând
Declaraţia părţii este admisibilă ca dovadă, dar
includerea de informaţii referitoare la instanţa de deschidere a
evaluarea relevanţei acesteia se face în coroborare cu celelalte
procedurii, datele importante, tipul de procedură, debitorul,
practicienii numiţi în proceduri şi alte informaţii pentru a ajuta dovezi.
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În dreptul naţional, presupunerea este că toţi cetăţenii au
datoria de a cunoaşte legea, judecătorul trebuie să-o cunoască de
asemenea.
Spre deosebire de dreptul intern, în cazul dreptului internaţional, acesta trebuie să fie cunoscut pentru a fi aplicat. Prin
urmare, sarcina de a dovedi dreptul străin este împărţită între
judecător şi părţi, principiu care rezultă din noile dispoziţii ale
Codului civil. Art. 2562 alin. (1) C. civ. prevede în ceea ce
priveşte sarcina probei, atunci când aplică legea străină:
„Conţinutul legii străine se stabileşte de instanţa judecătorească
prin atestări obţinute de la organele statului care au edictat-o, prin
avizul unui expert sau printr-un alt mod adecvat”. Cu toate
acestea, judecătorul poate impune parţii care invocă legea străină
obligaţia de a-i dovedi conţinutul.
Legislaţia aplicabilă este Legea nr. 189/2003 privind asistenţa
judiciară internaţională în materie civilă şi comercială; H.G.
nr. 153/1991 privind aderarea României la Convenţia europeană
în domeniul informaţiei asupra dreptului străin, semnată la
Londra la 7 iunie 1968, şi la Protocolul adiţional la convenţie,
semnat la Strasbourg la 15 martie 1978.
Cererea de informaţii va trebui întotdeauna să fie emisă de o
autoritate judiciară, chiar dacă nu a fost formulată de aceasta.
Cererea se va face numai atunci când un proces a început deja.
Cererea de informaţii va fi adresată direct statului primitor al
statului solicitat de către un organism de transmitere sau, în
absenţa unui astfel de organ, de către autoritatea judiciară din care
provine.
Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală care furnizează
informaţii cu privire la dreptul intern în materie civilă şi comercială celorlalte ministere de justiţie din alte state, la cererea
acestora, şi care solicită informaţii la cererea instanţelor din
România, în cazurile judiciare existente.
Din rezultatele unei cercetări comparative42 privind aplicarea
legislaţiei străine în materie civilă în statele membre ale UE se
poate concluziona că procedurile diplomatice prin ministerele de
justiţie sau de afaceri externe nu sunt considerate mecanisme
relevante pentru cooperarea internaţională în chestiunea stabilirii
dreptului străin. Având în vedere răspunsurile primite, raportul a
arătat că profesioniştii din domeniul juridic, inclusiv din
România, consideră necesar să pună în aplicare noi mecanisme
de cooperare judiciară sau de diversificare a celor existente,
pentru a minimiza termenii procedurilor conexe în obţinerea de
informaţii despre străini legislaţie; să crească nivelul de
publicitate al surselor de informare şi să permită accesul mai larg
al profesioniştilor din domeniul juridic şi publicului la aceste
surse de informaţii43.
Trebuie să înţelegem că, în cadrul procedurii transfrontaliere,
factorul temporal este uneori esenţial pentru măsuri practice şi
eficiente, poate pentru întreaga evoluţie a procedurilor şi salvarea
afacerii, respectiv a bunurilor debitorilor.
Atunci când se analizează practicile şi dificultăţile generate de
costuri şi de timp, se impune o îmbunătăţire a sistemului existent,
inclusiv în domeniul informaţiilor despre legislaţia străină, prin
dezvoltarea de surse electronice, mecanisme instituţionale noi şi
extinderea reţelelor existente, educaţie.
8. Observaţii finale
Din diverse motive, România a avut până acum o expunere
limitată la problematica şi procedurile legate de insolvenţa
transfrontalieră. Astfel, există încă practică judiciară restrânsă pe
IANUARIE-MARTIE 2018

41

această temă. Oferirea unor exemple ale interpretării modului de
aplicare a principiilor insolvenţei transfrontaliere în practica
judiciară devine, prin urmare, o cerinţă deloc uşoară. În lipsa unei
orientări jurisprudenţiale naţionale, practicienii şi instanţele din
România, în interpretarea legislaţiei internaţionale, cel mai
probabil, folosesc pentru asistenţă practica instanţelor străine.
Credem că este necesară o creştere a formelor de educaţie cu
privire la legislaţia europeană şi internaţională în materia
insolvenţei transfrontaliere, pentru depăşirea obstacolelor actuale,
cum ar fi dreptul procedural naţional formalist şi detaliat,
preocuparea instanţelor cu privire la nedepăşirea graniţelor
imparţialităţii, neliniştea în legătură cu utilizarea unor termeni şi
concepte juridice, pornind de la experienţa internaţională existentă şi soluţiile testate în cazurile transfrontaliere de insolvenţă.
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