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București, 15 decembrie 2020 

 

 

  În data de 15 decembrie 2020 a avut loc Întâlnirea preşedinților secțiilor specializate (foste 

comerciale) ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel, întâlnire dedicată discutării 

aspectelor de practică judiciară neunitară în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței. 

Întâlnirea a fost organizată on-line, pe platforma GoogleMeet. 

Institutul Național al Magistraturii a fost reprezentat de doamna judecător Oana Maria 

Dumitrescu, formator cu normă întreagă la disciplina Drept comercial și domnul profesor Florin 

Moţiu, formator colaborator al INM, care au elaborat, pe baza propunerilor primite de la curțile de 

apel, punctajul de discuții al întâlnirii. Pentru fiecare problemă supusă dezbaterii a fost indicat 

punctul de vedere al Catedrei de drept comercial din cadrul INM.  

Curțile de apel au fost reprezentate, în principal, de preşedinții secțiilor specializate, de 

judecători din cadrul acestor secții şi vicepreşedinți ai instanței. Din partea Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție a participat doamna procuror Luminița Nicolescu, șef Birou 

recursuri civile în interesul legii.  

 În deschiderea întâlnirii, domnul procuror Viorel Badea, director adjunct INM, responsabil 

cu formarea profesională continuă, a subliniat importanța și utilitatea acestor întâlniri pentru 

unificarea practicii judiciare.  

            În urma dezbaterilor, referitor la temele puse în discuție, s-au conturat concluziile expuse în 

cele ce urmează. 
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A) PROCEDURA INSOLVENŢEI. PROBLEME ÎN APLICAREA LEGII NR. 85/2006 

și a LEGII NR. 85/2014 

 

 

1. Titlul problemei de drept: Compatibilitatea instituției chemării în garanție 

reglementată de art. 72-74 Cod procedură civilă cu cererea de angajare a răspunderii 

întemeiată pe dispozițiile art. 169 din Legea nr. 85/2014 (Curtea de Apel Cluj) 

 

Materia: civil 

Subcategoria: insolvență şi preinsolvenţă 

Obiect ECRIS: cerere atragere răspundere pentru intrarea în insolvenţă 

Acte normative incidente: art.169 din Legea nr.85/2014 (art. 138 din Legea nr. 85/2006), 

art. 72-74 Cod procedură civilă; 

Cuvânt cheie: cerere de chemare în garanție, atragerea răspunderii pentru intrarea în 

insolvenţă 

 

Într-o primă opinie, în sensul admisibilităţii cererii de chemare în garanţie, s-a apreciat că 

acţiunea în regres este posibilă în toate ipotezele în care fostul administrator este responsabil de 

drept pentru neregulile constatate şi pentru prejudiciul astfel creat, însă în fapt este responsabilă o 

altă persoană căreia exercitarea concretă a atribuţiilor i-a fost delegată. Un exemplu dat în acest 

sens este ţinerea contabilităţii cu încălcarea dispoziţiilor legale aplicabile, faptă pentru care este 

responsabil administratorul statutar conform art. 73 din legea nr. 31/1990, text care stabileşte că 

administratorii sunt solidari răspunzători faţă de societate pentru existenţa registrelor cerute de lege 

şi corecta lor ţinere, precum şi art. 10 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, text 

potrivit căruia răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului. 

Dacă în fapt contabilitatea este ţinută de un contabil/societate de contabilitate, administratorul se 

poate întoarce în regres pentru recuperarea prejudiciului la repararea căruia a fost obligat, fie 

printr-un proces ulterior separat, fie printr-o cerere de chemare în garanţie în acelaşi dosar.  

În sens contrar, s-a susţinut că răspunderea celui vinovat pentru producerea stării de 

insolvenţă a debitorului supus procedurii este personală, bazată pe obligaţii legale, iar acesta nu se 

poate îndrepta împotriva unei alte persoane pentru chemarea în garanţie în cadrul aceluiaşi dosar 

sau ulterior, pentru recuperarea sumei plătite. Un astfel de demers ar echivala cu înlăturarea 

propriei responsabilităţi.  

 

Opinia Institutului Național al Magistraturii 

Problema care se impune a fi analizată în cadrul acestui punct este cea a admisibilităţii 

cererii de chemare în garanție în litigiul având ca obiect cererea de atragere a răspunderii pentru 

intrarea în insolvenţă în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014, analiza fiind similară şi în 

contextul aplicării art. 138 din Legea nr. 85/2006. 

Potrivit art. 72 Cod procedură civilă, "partea interesată poate să cheme în garanţie o terţă 

persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanţie sau în 

despăgubiri". 
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Conform art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014: "La cererea administratorului judiciar sau 

a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al 

debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în 

legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere 

şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la 

starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: (…)" 

Fostul art. 138 din Legea nr. 85/2006 prevedea că: "În cazul în care în raportul întocmit în 

conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă 

apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, 

judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare 

de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul 

societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una 

dintre următoarele fapte: (…)" 

Din perspectiva problemei analizate, diferenţa dintre cele două texte nu prezintă relevanţă. 

Analizând argumentele formulate în susţinerea celor două opinii exprimate, se poate 

constata că acestea se concentrează asupra identificării unor cazuri concrete în care fostul 

administrator a cărui răspundere se urmăreşte a fi antrenată ar putea formula o cerere în 

despăgubiri împotriva altei persoane. Având de analizat admisibilitatea unei cereri de chemare în 

garanţie în cadrul unui asemenea litigiu, apreciem că se impune verificarea compatibilităţii 

dispoziţiilor art. 72-74 Cod procedură civilă cu procedura insolvenţei din perspectiva art. 342 din 

Legea nr. 85/2014 (art. 149 din Legea nr. 85/2006). 

Deşi grevată pe o formă de răspundere civilă delictuală, acţiunea în atragerea răspunderii 

pentru intrarea în insolvenţă are în vedere o serie de condiţii speciale referitoare la conţinutul 

obiectiv al faptei ilicite, justificarea calităţii procesuale, modalitatea de calcul a termenului de 

prescripţie şi, deopotrivă, se judecă după o procedură ce are drept scop acoperirea cu celeritate a 

prejudiciului suferit de societatea în insolvenţă, suma recuperată intrând în averea debitoarei și 

servind acoperirii pasivului. 

Formularea unei cereri de chemare în garanţie ar lărgi cadrul procesual prin introducerea 

în cauză și a unui posibil neparticiapant la procedură, fără ca acest demers să slujească scopului 

procedurii insolvenței astfel cum acesta este ilustrat în art. 2 din Legea nr. 85/2014 (art.2 din Legea 

nr. 85/2006), respectiv acoperirii pasivului debitoarei, ci exclusiv interesului autorului cererii. 

Pe de altă parte, dacă o asemenea cerere ar fi soluționată în cadrul litigiului deja declanșat, 

pârâtul chemat în garanție ar urma cursul specific al acestei proceduri, fiind lipsit de o serie de 

drepturi procesuale de care ar fi beneficiat în cazul unei acțiuni judecate potrivit dreptului comun, 

deși antrenarea răspunderii sale nu ar servi scopului general al procedurii insolvenței pentru a 

justifica tratament diferit.  

Totodată, nu trebuie omis faptul că cererea de antrenare a răspunderii conform art. 169 

din Legea nr. 85/2014 (art. 138 din Legea nr. 85/2006) poate fi formulată nu numai împotriva 

membrilor organelor de conducere / administrare, ci și împotriva oricărei persoane care ar fi cauzat 

starea de insolvență prin săvârșirea faptelor enunțate de lege, astfel că eventuala persoană, la 

rându-i vinovată ar trebui să figureze în proces în calitate de pârât, nu de chemat în garanție.  
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În raport de cele enunțate, apreciem că formularea unei cereri de chemare în garanție este 

incompatibilă cu procedura insolvenței și, prin urmare, inadmisibilă în cadrul unui litigiu având ca 

obiect antrenarea răspunderii pentru intrarea în insolvență. 

Doar în subsidiar se impune a fi subliniate argumentele referitoare la caracterul personal 

al răspunderii instituite de art. 169 din Legea nr. 85/2014 (art. 138 din Legea nr. 85/2006), 

rezultând din încălcarea unor obligații ce reveneau anumitor persoane potrivit legii și actului 

constitutiv, de natură a contribui la starea de insolvență.  

 

În concluzie, opinia INM este în sensul inadmisibilităţii cererii de chemare în 

garanţie formulate în cadrul unui litigiu privind atragere a răspunderii pentru intrarea în 

insolvenţă în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014, respectiv art. 138 din Legea nr. 85/2006. 

 

 

Opiniile exprimate în cadrul dezbaterilor 

 Problema a fost discutată în cadrul unei şedinţe de secţie a Curţii de Apel Cluj şi, cu 

unanimitate, s-a ajuns la concluzia compatibilităţii între instituţia chemării în garanţie şi 

procedura insolvenţei. Exemplul care s-a oferit este acela al administratorului statutar 

care cheamă în garanţie contabilul sau administratorul de fapt care a exercitat efectiv 

(total sau parţial) atribuţiile specifice acestei calităţi; 

 Prin considerarea ca admisibilă a unei astfel de cereri s-ar ajunge la lărgirea cadrului 

procesual prin introducerea în cauză a unui posibil neparticipant la procedura insolvenţei, 

ceea ce nu slujeste scopurilor prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura 

insolvenţei; 

 Pot fi avute în vedere şi dispoziiile art. 10 din Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, care 

stabileşte faptul că răspunderea se află în sarcina administratorului. Potrivit dispozițiilor 

legale anterior menţionate, răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității 

revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația 

gestionării entității respective. În consecinţă, răspunderea revine administratorului, el 

fiind cel care angajează contabilul, care coordonează şi avizează documentele şi îşi asumă 

activitatea contabilă; 

 Poate fi luată în considerare varianta în care o astfel de cerere să nu fie considerată 

inadmisibilă de plano, admisibilitatea sau inadmisbilitatea urmând a fi analizate de la caz 

la caz. În sprijinul acestei soluţii poate fi luată în considerare ipoteza în care există o 

răspundere solidară, existând doi administratori care au administrat societatea în acelaşi 

timp şi cărora le-ar putea fi imputabilă o faptă dintre cele prevăzute de lege, însă 

practicianul în insolvenţă/ceilalţi subiecţi activi ai cererii introduce acţiunea doar 

împotriva unuia dintre cei doi administratori. În această ipoteză, în cazul în care este 

angajată răspunderea administratorului chemat în judecată, acesta ar avea posibilitatea 

introducerii unei acţiuni în regres separate împotriva celuilalt administrator prin care să 

solicite suportarea, partial sau în întregime, a prejudiciului de către acest din urmă 

administrator (chiar dacă potrivit legii răspunderea este solidară). Într-o astfel de situaţie, 

există posibilitatea invocării excepţiei procesului rău condus, demonstrând că, dacă ar fi 

fost introdus în litigiul în care a fost pusă în discuţie atragerea răspunderii, ar fi putut să 
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paralizeze prin apărările pe care le-ar fi putut invoca pretenţiile reclamantului. Poate fi, 

de asemenea, luată în calcul şi ipoteza în care, desi sunt chemaţi în judecată ambii 

administratori, unul dintre ei formulează o cerere de chemare în garanţie împotriva 

celuilalt cu scopul stabilirii, între ei, a unei răspunderi conjuncte; 

 Printr-o astfel de cerere se depăşeşte cadrul normativ stabilit prin Legea insolvenţei 

întrucât, cererea de chemare în garanţie are drept consecinţă introducerea în cauză a unui 

alt pârât ( o altă persoană chemată să răspundă). În consecinţă, deşi legea insolvenţei 

prevede că reclamantul poate fi reprezentat doar de acele persoane expres prevăzute de 

lege, s-ar realiza o lărgire a cadrului procesual;  

 Având în vedere faptul că nu există un text de lege care să stabilescă fără echivoc 

incompatibilitatea acestei instituţii cu procedura insolvenţei, nu poate fi considerată, de 

plano, inadmisibilă. În măsura în care legea insolvenţei nu conţine prevederi clare în acest 

domeniu, analiza urmează a fi făcută prin raportare la dispoziţiile Codului de procedură 

civilă. 

 

Participanții și-au însușit cu majoritate opinia formatorilor INM (4 voturi împotrivă), cu 

precizarea că ar putea fi făcută o nuanţare în sensul că, de principiu,  cererea de chemare în 

garanţie formulată în cadrul unui litigiu privind atragere a răspunderii pentru intrarea în 

insolvenţă în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014, respectiv art. 138 din Legea nr. 85/2006 

este inadmisibilă, însă admisibilitatea sau inadmisibilitatea trebuie apreciată de la caz la caz. 

 

 

2. Titlul problemei de drept: Soluția instanței de apel în situația în care apreciază 

întemeiată calea de atac cu caracter devolutiv declarată împotriva hotărârii 

judecătorului sindic de respingere a cererii de trecere a debitorului la faliment, 

formulată de un creditor sau de administratorul judiciar în conformitate cu art. 143 

alin. 1 din Legea nr. 85/2014 (Curtea de Apel Cluj) 

 

Materia: civil 

Subcategoria: insolvență şi preinsolvenţă 

Obiect ECRIS: faliment 

Acte normative incidente: art.43 alin. 7, art. 143 din Legea nr.85/2014; 

Cuvânt cheie: apel, procedura insolvenței, intrarea în faliment 

 

O primă soluţie a fost propusă în sensul anulării sentinţei apelate şi trimiterii dosarului la 

judecătorul sindic cu dispoziţie de trecere a debitorului în faliment, invocându-se aplicarea prin 

analogie a dispoziţiilor art. 43 alin. 7 din Legea nr. 85/2014.  

1. În cea de a doua opinie, s-a apreciat că dispoziţiile art. 43 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 

instituie o excepţie și sunt de strictă interpretare, neputând fi aplicate prin analogie. S-a 

susținut inexistența unui caz de anulare a sentinţei apelate și legalitatea unei soluții de 

schimbare a acesteia în condiţiile art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, deoarece 

judecătorul sindic s-a pronunţat pe fondul cererii de trecere a debitorului în faliment, nu s-a 

desesizat prin admiterea unei excepţii, aşa încât nu pot fi aplicate dispoziţiile art. 480 alin. 
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3 Cod procedură civilă. În ipoteza schimbării sentinţei, se admite cererea de trecere a 

debitorului în faliment şi se numeşte lichidator judiciar cu titlu provizoriu. Dacă nu s-ar 

proceda în acest fel, procedura ar intra într-un blocaj, deoarece dispoziţia de trecere a 

debitoarei în faliment este executorie, iar lichidatorul judiciar provizoriu ar fi desemnat de 

către judecătorul sindic, însă doar câteva săptămâni sau chiar luni mai târziu.   

 

Opinia Institutului Național al Magistraturii 

 

Problema care se impune a fi analizată în cadrul acestui punct este aceea a soluției ce o va 

pronunța instanța de apel în cazul în care apreciază ca nelegală și/sau netemeinică soluția 

judecătorului sindic de respingere a cererii de intrare în faliment formulată în temeiul art. 143 alin. 

1 din Legea nr. 85/2014. 

Pentru a obține un răspuns, considerăm că ar trebui să urmărim originea actualei 

reglemetări din art. 43 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, care, în esență, transpune efectele Deciziei nr. 

5/2011 pronunțate într-un recurs interesul legii privitor la aplicarea dispozițiilor art. 11(1) și art. 12 

din Legea nr. 85/2006 în contextul căii de atac a recursului prevăzute de Codul de procedură civilă 

1865. În cadrul legislativ anterior, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că, "în aplicarea 

dispozițiilor art. 11 alin. (1) și art. 12 din Legea nr. 85/2006 coroborate cu dispozițiile art. 312 alin. 

2-4 din Codul de procedură civilă, curtea de apel, învestită cu soluționarea recursului declarat 

împotriva hotărârii judecătorului sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii 

insolvenței, admițând recursul, va casa hotărârea și va trimite cauza judecătorului sindic pentru 

deschiderea procedurii insolvenței". 

În adoptarea acestei soluții de unificare a practicii judiciare, s-a avut în vedere aplicarea 

prevederilor art. 312 alin. 2-4 din Codul de procedură civilă nu în litera lor, ci în mod 

circumstanțiat, în măsura compatibilității lor cu specificul procedurii insolvenței de a fi etapizată 

legal și succesiv. S-a reținut că atribuțiile pe care legea le prevede pentru fiecare dintre 

participanții la procedura insolvenței sunt de competență exclusivă, ele neputând fi îndeplinite de 

un alt participant la procedură și că "pronunțarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii și, 

după caz, de intrare în faliment atât prin procedura generală, cât și prin procedura simplificată" 

revine în mod exclusiv judecătorului sindic. În concluzie, Înalta Curte de Casație și Justiție a 

exclus posibilitatea ca prin decizia de casare instanța de recurs să pronunțe deschiderea procedurii 

și să trimită cauza judecătorului sindic pentru dispunerea celorlalte măsuri pe care le impune 

această fază distinctă a procedurii. 

Odată cu adoptarea Legii nr. 85/2014 și în contextul modificării regimului căilor de atac 

prin intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă 2010, efectele obligatorii ale Deciziei nr. 

5/2011 au fost transpuse în noua lege. Trebuie subliniat faptul că soluția adoptată prin Decizia nr. 

5/2011 a fost rezultatul aplicării dispozițiilor procedurale de drept comun de o manieră considerată 

compatibilă cu procedura specială a insolvenței, ce se impune a fi menținută și în actualul cadru 

legislativ cât timp rațiunile avute în vedere în considerentele acestei decizii în interesul legii nu au 

suferit modificări. 

Prin urmare, chiar dacă dispozițiile art. 43 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 au în vedere doar 

stadiul soluționării cererii de deschidere a procedurii insolvenței, o normă similară nefiind reluată 

cu prilejul reglementării intrării în faliment, apreciem că soluția trebuie aplicată și în acest caz 

https://lege5.ro/Gratuit/geydamruga/legea-nr-85-2006-privind-procedura-insolventei?d=2020-03-03
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chiar dacă ea nu corespunde întocmai soluțiilor propuse de art. 480 Cod procedură civilă. Și 

aceasta întrucât, în aplicarea principiului "ubi eadem este ratio, eadem solutio esse debet", 

pronunțarea soluției de intrare în faliment revine deopotrivă în atribuția judecătorului sindic, iar 

această competență, apreciată ca fiind exclusivă, a constituit argumentul aplicării circumstanțiate a 

dispozițiilor procedurale de drept comun.  

 

În concluzie, soluția propusă de INM este în sensul anulării sentinţei apelate şi 

trimiterii dosarului la judecătorul sindic cu dispoziţie de trecere a debitorului în faliment. 

 

Opiniile exprimate în cadrul dezbaterilor 

 Problema în discuţie poate viza, pe lângă dispoziţiile art. 143 alin. (1), şi dispoziţiile art. 

143 alin. (3), şi în ipoteza în care judecătorul sindic confirmă un plan de reorganizare iar 

instanţa de apel admite apelul formulat de către un creditor reţinând faptul că nu sunt 

îndeplinite condiţiile confirmării unui plan de reorganizare (art. 139 alin. 1 şi urm.); 

 Prin întârzierea momentului la care se dispune trecerea la faliment sau a momentului la 

care se dispune deschiderea procedurii falimentului se ajunge la micşorarea perioadei de 

timp în care se realizează verificarea actelor suspecte (indiferent de cât de repede se 

soluţionează). Un argument în plus în favoarea acestei abordări este dat de faptul că, în 

actuala reglementare, legiuitorul a redus termenul maxim cu privire la actele suspecte;  

 Formularea unei acţiuni în anularea actelor frauduloase se poate face indiferent dacă 

debitorul se află în reorganizare sau în faliment;  

 La nivelul Curții de Apel Cluj a fost iniţiat un RIL cu privire la această problemă, 

documentele urmând a fi transmise ÎCCJ; 

 Se impune formularea unor propuneri de modificare a textului de lege, în sensul stabilirii 

și pentru această ipoteză a soluției anulării sentinţei apelate şi trimiterii dosarului la 

judecătorul sindic cu dispoziţie de trecere a debitorului în faliment. 

 

Participanții și-au însușit cu unanimitate opinia formatorilor INM, cu precizarea că 

vor fi făcute propuneri de modificare a textului de lege şi formulare a unui RIL. 

 

 

3. Titlul problemei de drept: Competența de soluționare a contestațiilor împotriva 

executărilor silite fiscale demarate de organele fiscale după deschiderea procedurii 

insolvenței pentru creanțe născute după deschiderea procedurii insolvenței în temeiul 

art. 143 alin. 1 teza finală din Legea nr. 85/2014 (Curtea de Apel Bacău și Parchetul 

de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) 

 

Materia: civil 

Subcategoria: insolvență şi preinsolvenţă 

Obiect ECRIS: contestație executare silită individuală 

Acte normative incidente: art.143 din Legea nr.85/2014; 

Cuvânt cheie: executare silită individuală, contestație, instanța competentă 
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Într-o opinie, s-a considerat că sunt inadmisibile cererile prin care se solicită anularea 

actelor de executare sau suspendarea executării silite fiscale dispuse în temeiul art. 143 alin. 1 din 

Legea 85/2014, pe temeiuri din legea insolvenţei, nefiind enumerate printre cererile şi acţiunile pe 

care le judecă judecătorul sindic aşa cum sunt acestea prevăzute la atribuţiile judecătorului sindic 

în art. 45 din acelaşi act normativ, și nefiind acceptată ideea introducerii pe calea dreptului comun 

(respectiv pe calea formulării unei contestaţii la executarea silită).  

În a doua opinie, ce se regăsește și în soluții pronunțate de instanțe de pe raza Curții de 

Apel Bacău, s-a reținut că judecătorul sindic nu este competent să analizeze validitatea actelor de 

executare silită fiscală demarate conform art. 143 alin. 1 din Legea 85/2014. S-a apreciat că 

judecătorul sindic nu poate cenzura actele creditorului care demarează o executare individuală 

permisă de legea insolvenţei, acestea fiind susceptibile de analiză exclusiv în faţa instanţelor de 

executare potrivit dreptului comun, pe calea contestaţiei la executare. Drept consecinţă, cererile 

având ca obiect anularea actelor de executare silită şi / sau suspendarea executării silite fiscale au 

fost calificate ca fiind contestaţii la executarea silită şi s-a dispus declinarea competenţei de 

soluţionare a cauzelor în favoarea instanţei de executare. În acest sens, au fost pronunţate sentinţa 

civilă nr. 14/2019 din 17.01.2019 în dosarul nr. 5253/110/2017/a3, sentinţa civilă nr. 287/2019 din 

16.05.2019 pronunţată în dosarul nr. 3320/110/2016/a8. 

 

Opinia Institutului Național al Magistraturii 

 

Problema care se impune a fi analizată în cadrul acestui punct privește admisibilitatea 

cererilor referitoare la anularea actelor de executare silită fiscală demarate conform art. 143 alin. 1 

din Legea 85/2014, strâns legată de stabilirea instanței competente să soluționeaza cereri cu acest 

obiect, precum și cereri incidentale privind suspendarea unei asemenea executări silite. 

Dispozițiile art. 143 alin. 1 teza finală din Legea nr. 85/2014, astfel cum a fost modificată 

prin OUG nr. 88/2018, au oferit posibilitatea executării silite individuale împotriva debitorului în 

insolvență pentru creditorii care sunt titularii unor creanțe curente născute în procedura de 

reorganizare, mai vechi de 60 de zile. Aceasta constituie o excepție de la caracterul colectiv al 

procedurii insolvenței și de la regula suspendării măsurilor de executare silită asupra averii 

debitorului, ca efect al deschiderii procedurii insolvenței, conform art. 75 din Legea nr. 85/2014. 

Instituirea acestui posibil demers nu lipsește însă creditorul de posibilitatea de a alege să solicite 

judecătorului sindic trecerea la faliment dacă sunt întrunite condițiile srt. 143 alin. E din Legea nr. 

85/2014. 

Faptul că recunoașterea executării silite individuale nu a fost însoțită de reglementări 

specifice privitoare la procedura execuțională și judiciară de urmat a generat în mod legitim 

problema de drept avansată și în cadrul acestei întâlniri.  

În acest cadru, subliniem cu prioritate, că absența unei norme exprese nu poate lipsi partea 

de o cale judiciară de contestare a actelor de executare silită realizate în aceste condiții.  

Problema care rămâne este stabilirea instanței compente să soluționeze o asemenea 

contestație.  

Apreciem că judecătorului-sindic îi revine competența de a soluționa contestațiile și 

cererile de suspendare a executării silite, întrucât executarea silită la care se referă art. 143 alin. 1 

teza finală din Legea nr. 85/2014 nu se confundă cu executarea silită de drept comun, ci reprezintă 



 

 

12 

 

o operațiune prevăzută de Legea nr. 85/2014, aflându-se sub administrarea practicianului în 

insolvență desemnat și sub controlul de legalitate al judecătorului sindic. 

Posibilitatea executării silite individuale introdusă de art. 143 alin. 1 teza finală din Legea 

nr. 85/2014 nu poate fi interpretată ca reprezentând un caz de încetare a efectelor procedurii 

insolvenței, respectiv de executare silită inițiată în paralel cu derularea procedurii de insolvență, ci 

constituie o ipoteză specială în care creditorii cu creanțe curente își pot recupera individual creanța, 

în cadrul procedurii colective. 

Evoluția legislaţiei insolvenței în România a dus la un regim juridic privilegiat în privința 

creditorilor cu creanțe curente, aceștia având drepturi și o protecție suplimentară în vederea 

recuperării creanțelor.  

Așa cum s-a reținut în Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 5/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 237 din 27 martie 

2019: 

“62. Titularii creanțelor curente sunt, în acord cu prevederile art. 5 pct. 21, creditori 

curenți, adică acei creditori ce dețin creanțe certe, lichide și exigibile, născute în timpul procedurii 

de insolvență, și care au dreptul de a li se achita cu prioritate creanța, integral și imediat, conform 

documentelor din care rezultă.  

63. Această regulă rezultă atât din art. 5 pct. 21, cât și din art. 102 alin. (6) din Legea nr. 

85/2014, potrivit căruia creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de 

observație sau în procedura reorganizării judiciare, vor fi plătite conform documentelor din care 

rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală.  

64. Prin urmare, titularii acestui tip de creanțe au prioritate la plată și nu intră în concurs 

cu creditorii îndreptățiți să participe la procedură (titularii creanțelor anterioare deschiderii 

procedurii contra debitorilor, înscriși în tabelele de creanțe), art. 102 alin. (6) din Legea nr. 

85/2014 preluând principiul plății imediate și integrale consacrat de art. 64 alin. (6) din vechea 

Lege a insolvenței nr. 85/2006.  

65. Regimul juridic privilegiat aplicabil creanței curente, care derogă de la principiile 

fundamentale ale procedurii insolvenței (procedură colectivă, concursuală și egalitară), se justifică 

prin imperativul continuării activității debitorului după data deschiderii procedurii insolvenței, 

pentru evitarea intrării debitorului în faliment”. 

Aceste regim juridic privilegiat este însă subsumat prevederilor Legii nr. 85/2014 și 

drepturile creditorilor cu creanțe curente pot fi valorificate doar în cadrul procedurii insolvenței, 

sub controlul de legalitate al judecătorului sindic, și nu în afara acestuia, prin raportare la 

prevederile Codului de procedură fiscală și cu soluționarea contestațiilor la executare de către 

instanța de drept comun.   

Raportat la prevederile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 („atribuţiile judecătorului-

sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al 

lichidatorului judiciar şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei”) 

considerăm că suntem în situaţia unei cereri aferente procedurii insolvenţei, dat fiind că executarea 

silită formulată de creditor a fost iniţiată în baza art. 143 din Legea nr. 85/2014. 

Ori de câte ori măsurile de executare individuală ale deținătorilor de creanțe curente, care 

pot proceda la executare silită individuală în condițiile art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

vizează bunurile debitoarei ne aflăm în prezența unei acțiuni care se desfășoară în procedura de 
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insolvență a debitorului. Aceste acțiuni pot fi contestate de către participanții la procedură în 

condițiile Legii nr. 85/2014, acțiuni care se subsumează sintagmei „procese și cereri de natură 

judiciară aferente procedurii insolvenței“ care revin, în temeiul art. 45 alin. (2) din lege, în 

competența judecătorului-sindic. 

În acest sens, prin Decizia nr. 28/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea 

de Apel Cluj - Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal cu privire la dezlegarea unei 

chestiuni de drept, decizie publicată în Monitorul Oficial nr. 506 din 20 iunie 2018, ÎCCJ a reținut 

că:  

“Recuperarea creanțelor împotriva unui debitor în insolvență este guvernată de 

dispozițiile legii speciale, care reglementează o procedură colectivă, concursuală și egalitară care 

are în vedere recuperarea tuturor creanțelor, inclusiv recuperarea creanțelor fiscale. 

Atât legea insolvenței, cât și codul fiscal conțin dispoziții cu caracter special, fiecare 

având însă propriul domeniu de reglementare, dar, în condițiile în care la procedura colectivă, 

egalitară și concursuală a insolvenței participă toți creditorii, inclusiv creditorii bugetari, aceștia 

trebuie să se supună prevederilor legii insolvenței în procesul de realizare a creanței”. 

Astfel, judecătorul sindic, în baza art. 45 (1) lit. r), art. 45 alin. 2 și art. 342  din Legea nr. 

85/2014 este competent să soluționeze asemenea cereri, întrucât acestea derivă în mod direct 

dintr‑ o procedură de insolvență și se află în strânsă legătură cu aceasta. 

Din perspectiva competenței, este de observat că judecătorul‑ sindic are competența de a 

suspenda o cerere de executare silită în baza art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014, care prevede 

că, „după depunerea cererii de deschidere a procedurii, în cazuri urgente, care ar pune în pericol 

activele debitorului, judecătorul‑ sindic poate dispune de urgență, în camera de consiliu și fără 

citarea părților, suspendarea provizorie a oricăror proceduri de executare silită a bunurilor 

debitorului până la pronunțarea hotărârii cu privire la respectiva cerere”. 

În condițiile în care judecătorul-sindic deține această competență chiar înainte de a 

dobândi deplină competență cu privire la supravegherea procedurii insolvenței debitorului, el, cu 

atât mai mult, rămâne cu această competență pe toată durata procedurii insolvenței, pentru că 

ulterior deschiderii procedurii insolvenței devine deplin învestit, iar starea de fapt de insolvență 

devine și stare de drept. 

Este adevărat că în baza art. 260 alin. (4) C. proc. fiscală şi în baza art. 651 alin. (1) C. 

proc. civ. instanţa competentă în cazul contestației la executare este judecătoria în circumscripţia 

căreia se află sediul debitorului, însă aceasta este competenţa de drept comun în cazul contestaţiilor 

la executările silite realizate în procedurile comune.  

În ipoteza de faţă suntem însă în prezenţa aplicării unei executări silite speciale, 

reglementate de legea specială, adică de Legea nr. 85/2014.  

În acest context, plasarea unei eventuale contestații la executare în afara cadrului 

jurisdicțional al judecătorului‑ sindic, în fața instanței de drept comun, care nu are la dispoziție 

informații esențiale referitoare la creditori și la stadiul procedurii insolvenței, iar judecătorii 

acesteia nu sunt specializați, ar fi generatoare de haos și ar afecta tot echilibrul procedurilor de 

insolvență, afectând iremediabil drepturilor celorlalți participanți la procedura insolvenței. 

 

În ce priveşte admisibilitatea cererilor de ordonanță președințială având ca obiect 

ridicarea, anularea ori suspendarea actelor de executare silită efectuate de creditorii bugetari, 
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această problemă derivă din cea dintâi, opinia noastră fiind că aceste cereri sunt admisibile, ele 

urmând a fi soluționate de către judecătorul-sindic. 

În măsura în care se admite că executarea silită permisă de art. 143 alin. 1 teza finală din 

Legea nr. 85/2014 se realizează în cadrul procedurii insolvenței și nu separat de aceasta, este 

evident că, în toate ipotezele respective, cererile de ordonanță președințială, formulate în temeiul 

art. 997 C. pr. civ., sunt admisibile.  

Astfel, în principiu, prevederile art. 997 C. pr. civ. sunt compatibile cu prevederile Legii 

nr. 85/2014, deoarece art. 342 din această lege stabilește că dispozițiile ei se completează cu 

prevederile Codului de procedură civilă. 

De altfel, chiar în Legea nr. 85/2014 există prevederi legale care permit folosirea 

procedurii speciale a ordonanței președințiale în procedurile deschise potrivit prevederilor acestui 

act normativ (ex. art. 34 alin. 3, art. 70 alin. 5), deci nu există incompatibilitate între cele două 

proceduri.  

Cu privire la competenţa de soluţionare a cererii de ordonanţă preşedinţială, potrivit 

prevederilor art. 998 C. proc. civ. „cererea de ordonanţă preşedinţială se va introduce la instanţa 

competentă să se pronunţe în primă instanţă asupra fondului dreptului”.  

În condițiile în care, așa cum am opinat cu privire la competența de a soluționa 

contestațiile și cererile de suspendare a executării silite, judecătorul-sindic este cel care va judeca 

acțiunile privind fondul pretențiilor, tot judecătorul-sindic va fi competent să soluţioneze cererea 

de ordonanţă preşedinţială prin care se cer măsuri vremelnice până la soluţionarea cauzelor pe 

fond, întrucât regula stabilită de legiuitor în materie de competenţă în ceea ce privește cererile de 

ordonanță președințială a fost de raportare la competenţa instanţei care judecă fondul. 

 

Menționăm că, prin Decizia ICCJ RIL nr. 17/20.07.2020, în interpretarea și aplicarea 

unitară a dispozițiilor art. 41 alin. (1) și art. 45 alin. (2) teza I din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, art. 260 alin. (1) și (4) din Codul de 

procedură fiscală, art. 651 alin. (1), art. 714 alin. (1) și art. 719 alin. (1) și (7) din Codul de 

procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 997 alin. (1) din Codul de procedură civilă, raportat 

la art. 233 alin. (1) lit. a) și art. 260 din Codul de procedură fiscală, s-a decis că: 

- competența materială de soluționare a contestațiilor privind executarea silită începută de 

creditorii bugetari în temeiul dispozițiilor art. 143 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014 

aparține judecătorului-sindic învestit cu procedura de insolvență în care se formulează respectivele 

contestații, potrivit art. 45 alin. (1) lit. r) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014; 

– sunt admisibile cererile adresate judecătorului-sindic pe calea ordonanței președințiale 

având ca obiect măsuri vremelnice privind ridicarea, suspendarea și suspendarea provizorie a 

măsurilor de executare silită luate de organele de executare fiscală, în cazurile în care executarea 

silită a fost începută de acestea în temeiul art. 143 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014. 

 

De asemenea, prin Legea nr. 113/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din 8 iulie 

2020, a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, 

cu mai modificări și completări, fiind modificat și textul art. 143 din Legea nr. 85/2020, în sensul 
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înlăturării posibilității executării silite individuale împotriva debitorului în insolvență pentru 

creditorii care sunt titularii unor creanțe curente. 

 

Participanții și-au însușit cu unanimitate opinia formatorilor INM, luând în 

considerare atât Decizia RIL nr. 17/2020 pronunţată în materie cât şi faptul că, prin dispoziţiile 

Legii nr. 113/2020 s-a înlăturat această posibilitate de executare silită în cadrul procedurii de 

insolvenţă. 

 

 

4. Titlul problemei de drept: Condițiile de majoritate necesare pentru confirmarea 

practicianului și stabilirea onorariului în prima adunare generală a creditorilor 

(Curtea de Apel Bacău) 

 

Materia: civil 

Subcategoria: insolvență şi preinsolvenţă 

Acte normative incidente: art. 49 alin. 1 și art. 57 alin. 2 din Legea nr.85/2014 

Cuvânt cheie: confirmare practician în insolvență 

 

Într-o opinie, s-a considerat că, pentru confirmarea practicianului desemnat provizoriu de 

judecătorul sindic şi stabilirea onorariului, este suficientă o majoritate simplă cu respectarea 

cerinţelor de cvorum ale art. 49 alin. 1 din Legea 85/2014 pentru luarea unei hotărâri valabile în 

acest sens (dosarul nr. 2207/110/2018/a2). În acest cadru, s-a apreciat că dispozițiile art. 57 alin. 2 

din Legea nr. 85/2014 cuprind doua situaţii diferite, anume desemnarea administratorului judiciar 

şi confirmarea administratorului judiciar, iar procentul de 50% din valoarea totala a creanţelor este 

necesar pentru desemnarea administratorului judiciar, nicidecum pentru confirmarea acestuia 

pentru care este necesar şi suficient procentul de 30 % din valoarea totala a creanţelor cu drept de 

vot asupra averii debitorului aşa cum prev disp. art. 49 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.  

În sprijinul acestei soluţii, dar fără a se reflecta încă într-o hotărâre pronunţată, s-a 

exprimat şi argumentul că dispoziţiile art. 57 alin. 2 trebuie analizate prin corelare cu prevederile 

art. 57 alin. 6, în care se arată la final că judecătorul va numi administratorul judiciar / lichidatorul 

desemnat, sau, după caz, va solicita adunării creditorilor / creditorului desemnarea unui alt 

administrator judiciar / lichidator judiciar. Se consideră că, din moment ce texul art. 57 alin. 6 nu 

face referire decât la desemnare, practic exclude ipoteza confirmării, care ar fi o ipoteză complet 

distinctă, căreia i se aplică cerinţele din regula generală de la art. 49, iar nu cerinţele speciale de 

majoritate de la art. 57 alin. 2.  

Într-o a doua opinie, s-a reținut că dispoziţiile art. 57 alin. 2 din Legea insolvenţei derogă 

de la prevederile art. 49 alin. 1 din acelaşi act normativ, în sensul că, pentru votul cu privire la 

desemnarea practicianului şi stabilirea onorariului la prima adunare generală a creditorilor, 

stabilesc o majoritate specială, astfel încât pentru a decide cu privire la acest punct de pe ordinea 

de zi a primei adunări generale era necesar un cvorum special şi o majoritate specială, de peste 

50% din totalul creanţelor înscrise la masa credală (dosarele nr. 5253/110/2017/a2 și nr. 

3078/110/2018/a2).  
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S-a subliniat că, în măsura în care legiuitorul ar fi înţeles să excludă de la aplicare 

cerinţele de majoritate specială pentru hotărârea privind confirmarea practicianului desemnat 

provizoriu, nu ar fi încadrat această menţiune tot în art. 57 alin. 2. În condiţiile în care luarea 

hotărârii cu privire la desemnarea / confirmarea practicianului şi stabilirea onorariului acestuia în 

prima adunare a creditorilor a fost menţionată în textul derogatoriu al art. 57 alin. 2, nu poate fi 

aplicată cerinţa majorităţii speciale pentru prima teză a alin. 2 şi cerinţa majorităţii simple pentru a 

doua teză a aceluiaşi alineat, textul întreg fiind special faţă de regula generală stabilită de art. 49 

alin. 1 din Legea 85/2014.  

Prin raportare la normele de tehnică legislativă, s-a argumentat că dispoziţiile art. 49 alin. 

1 din Legea 85/2014 reprezintă regula în privinţa cvorumului şi cerinţelor privind majoritatea în 

adunarea creditorilor pentru luarea unei decizii valabile de către adunare, în timp ce dispoziţiile art. 

57 alin. 2 stabilesc situaţia de excepţie, privind cerinţele de majoritate pentru luarea unei hotărâri 

valabile în prima adunare a creditorilor în ceea ce priveşte strict desemnarea practicianului sau 

confirmarea celui desemnat provizoriu. În condiţiile în care pentru luarea unei hotărâri cu privire la 

desemnarea practicianului sau confirmarea sa se stabilesc în acelaşi alineat al art. 57, nu în două 

alineate diferite, cerinţe speciale de majoritate calificată pentru luarea unei decizii, nu s-ar putea 

considera că doar prima teză a alineatului doi vizează majoritatea calificată, iar a doua teză o 

majoritate simplă din membrii prezenţi, neexistând vreo dispoziţie derogatorie în teza a doua.  

 

Opinia Institutului Național al Magistraturii 

 

Problema care se impune a fi analizată se referă la condițiile de majoritate necesare pentru 

confirmarea în calitate de administrator / lichidator judiciar a practicianului desemnat provizoriu 

de judecătorul sindic, citirea trunchiată a dispozițiilor art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 

generând opiniile diferite exprimate anterior. 

Potrivit dispozițiilor art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2014: 

"În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, creditorii care dețin mai mult de 50% 

din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot pot decide desemnarea unui administrator 

judiciar, stabilindu-i și onorariul. În cazul în care onorariul se va achita din fondul constituit 

potrivit prevederilor art. 39 alin. (4), acesta va fi stabilit pe baza criteriilor prevăzute în 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. Creditorii pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar 

desemnat provizoriu, stabilindu-i onorariul. În această din urmă situație nu va mai fi necesară 

confirmarea judecătorului-sindic. Prima ședință a adunării creditorilor va avea în mod 

obligatoriu pe ordinea de zi atât confirmarea/desemnarea administratorului 

judiciar/lichidatorului judiciar, cât și stabilirea onorariului acestuia." 

Parcurgând întreg textul acestui aliniat, constatăm că el reglementează, cu prioritate, 

obligativitatea includerii pe ordinea de zi la prima sedință a adunării generale a acționarilor a 

confirmării / desemnării administratorului / lichidatorului judiciar și a stabilirii onorariului 

acestuia. Confirmarea și desemnarea sunt văzute de legiuitor drept modalități alternative pentru 

realizarea aceluiași scop, alegerea de către creditori a practicianului care va îndeplini acest rol 

esențial în procedura insolvenței. 

https://lege5.ro/App/Document/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68003614&d=2020-03-04#p-68003614
https://lege5.ro/App/Document/gi3denbwha/ordonanta-de-urgenta-nr-86-2006-privind-organizarea-activitatii-practicienilor-in-insolventa?d=2020-03-04
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În continuare textul introduce și o cerință specială de majoritatea pentru adoptarea de 

către creditori a hotărârii cu privire la acest punct de pe ordinea de zi. Chiar dacă prima teză are în 

vedere aparent doar situația desemnării de către creditori a administratorului / lichidatorului 

judiciar, nu identificăm în cuprinsul aliniatului și a articolului în ansamblu nici un argument pentru 

care cele două modalității alternative pentru alegerea de către creditori a practicianului în 

procedura insolvenței să presupună cerințe de majoritate diferite, singura diferență între cele două 

situații fiind legată de votarea sau nu a unui anumit practician, și anume a celui desemnat inițial, în 

mod provizoriu, de judecătorul sindic. 

Pe de altă parte, faptul că într-una dintre situații practicianul în insolvență a fost desemnat 

deja provizoriu de judecătorul sindic nu justifică diminuarea cerințelor de majoritate în cazul 

confirmării aceleași persoane în calitate de administrator / lichidator judiciar deoarece în acest mod 

s-ar diminua rolul adunării creditorilor în procedura insolvenței.  

 

În concluzie, opinia INM este în sensul că dispozițiile art. 57 alin. 2 din Legea nr. 

85/2014 impun un cvorum special şi o majoritate specială, de peste 50% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, și pentru confirmarea administratorului / lichidatorului 

desemnat provizoriu de judecătorul sindic. 

 

Participanții și-au însușit cu unanimitate opinia formatorilor INM. 

 

5. Titlul problemei de drept: Posibilitatea provizionării unor sume conform art. 127 pct. 

4 din Legea nr. 85/2006 (art. 165 pct. 4 din Legea nr. 85/2014) cu ocazia distribuirii 

fondurilor obținute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în 

favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanții reale mobiliare ori drepturi 

de retenție de orice fel, conform art. 121 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 (art. 159 alin. 1 

din Legea nr. 85/2014) (Curtea de Apel București) 

 

Materia: civil 

Subcategoria: insolvență şi preinsolvenţă 

Acte normative incidente: art.143 din Legea nr.85/2014 

Cuvânt cheie: distribuire fonduri faliment 

 

Într-o primă soluție (decizia civilă nr. 341/30.10.2018 pronunțată de Curtea de Apel 

București, Secția a V-a Civilă în dosarul nr. 157/98/2010/a4, pronunțată cu majoritate), s-a 

considerat că prevederile art. 127 pct. 4 din Legea 85/2006 sunt aplicabile inclusiv în situația în 

care are loc distribuirea unor fonduri obținute din vânzarea bunurilor debitorului afectate de 

garanții. S-a reținut că acest text de lege nu face vreo distincție între sursa fondurilor din care au 

loc distribuirile parțiale (astfel că nici interpretul nu trebuie să distingă), precum și faptul că, în 

privința pct. 4, necesitatea provizionării cheltuielilor viitoare ale procedurii apare justificată de 

caracterul concursual al acesteia și de faptul că procedura va continua inclusiv în interesul 

creditorului garantat. 

În cuprinsul opiniei separate și), s-a susținut că scopul provizionării de sume prevăzut de 

art. 127 pct. 4 este incompatibil cu ordinea prevăzută imperativ de art.121. În ceea ce privește 
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sumele rezultate din valorificarea bunurilor asupra cărora s-au constituit garanții, textul exclude 

posibilitatea distribuirilor parțiale către creditorii garantați și provizionării diferențelor rămase 

deoarece, printr-o asemenea măsură, s-ar modifica natura creanței (pentru diferență devenind 

chirografară). Împrejurarea că destinaţia sumei provizionate a fost, potrivit lichidatorului judiciar,  

aceea de a servi în vederea susţinerii în continuare a procedurii, eventuale riscuri, comisioane 

bancare nu prezintă relevanţă faţă de caracterul special al dispoziţiilor art. 121 care se aplică cu 

prioritate faţă de dispoziţiile art. 127. 

În mod nuanțat, considerentele deciziei nr. 381/24.04.2019 pronunțată de Curtea de Apel 

București, Secția a V-a Civilă în dosarul nr. 24638/3/2012/a1 au acceptat posibilitatea 

provizionării rezervelor destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului, numai în 

măsura în care acestea se pot încadra la art. 121 alin. (1) pct. 1 sau, eventual la pct. 11 din lege, 

argumentându-se astfel: 

 Deși dispozițiile art. 127 din Legea nr. 85/2014 nu disting după cum distribuirile parţiale 

se fac în temeiul art. 121 sau al art. 123, aceasta nu ar putea conduce la concluzia că se poate 

dispune provizionarea oricăror sume ce ar putea fi încadrate la pct. 1-4 ale art. 127, indiferent de 

legătura lor cu bunul valorificat asupra căruia poartă garanția creditorului garantat, din fondurile 

obținute din vânzarea acestuia, aceasta neputându-se realiza în detrimentul dreptului creditorului 

garantat de a fi îndestulat cu prioritate din fondurile obținute din vânzarea bunurilor aduse de 

debitor în garanție.  

În acest sens au fost avute în vedere și dispozițiile art. 121 alin. (2), care prevăd că „în 

cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în 

întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea, pentru diferenţă, creanţe 

chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii 

lor, prevăzute la art. 123, şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 41. Dacă după plata sumelor prevăzute 

la alin. (1) rezultă o diferenţă în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, în contul averii 

debitorului.” 

Ca atare, aplicarea art. 127 din Legea nr. 85/2006 în cazul distribuirilor efectuate conform 

art. 121 din lege trebuie să se facă cu prudență, în mod strict, pentru a nu se aduce atingere 

drepturilor conferite în procedura insolvenței titularilor de creanţe garantate. În cazul unei 

distribuiri parțiale către creditorul garantat, a insuficienței fondurilor obținute din vânzare pentru 

plata creanței garantate, se ajunge la o modificare a naturii creanței acestuia, diferența neplătită 

fiind considerată creanță chirografară ce vine în concurs cu cele cuprinse în categoria 

corespunzătoare, în ordinea de plată stabilită de art. 123 din Legea nr. 85/2006. 

Din fondurile obținute din vânzarea bunurilor asupra cărora poartă garanția nu pot fi 

provizionate sume conform art. 127 pct. 4 din Legea nr. 85/2006 în măsura în care acestea nu 

privesc cheltuieli de procedură privind bunurile valorificate, întrucât aceasta ar însemna să se 

ignore poziţia privilegiată a creditorului garantat în procedura insolvenţei.  

 

Opinia Institutului Național al Magistraturii 

 

În cuprinsul acestei probleme de drept, se pune, în esență, întrebarea dacă sunt aplicabile 

dispozițiile art. 127 pct. 4 din Legea nr. 85/2006 (art. 165 pct. 4 din Legea nr. 85/2014) și în cazul 

distribuirii fondurilor obținute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea 
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creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanții reale mobiliare ori drepturi de retenție de orice fel, 

conform art. 121 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 (art. 159 alin. 1 din Legea nr. 85/2014). 

Or, cu acest prilej, se impune a se sublinia regimul special al distribuirilor realizate din 

fondurile obținute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, 

de ipoteci, gajuri sau alte garanții reale mobiliare ori drepturi de retenție de orice fel conform art. 

121 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 (art. 159 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), care a impus o 

reglementare distinctă de regulile generale instituite de art. 123 din Legea nr. 85/2006 (art. 161 din 

Legea nr. 85/2014), pentru asigurarea plății cu prioritate a creanțelor garantate. Totodată, pentru 

această situație se prevede că, dacă sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente 

pentru plata în întregime a respectivelor creanțe, creditorii vor avea, pentru diferență, creanțe 

chirografare sau bugetare, după caz, iar o eventuală diferență în plus va fi depusă, prin grija 

lichidatorului judiciar, în contul averii debitorului. 

Prin urmare, în cazul fondurilor obținute din bunuri afectate de garații nu există premisele 

unei distribuiri parțiale avute în vedere de dispozițiile art. 127 din Legea nr. 85/2006 (art. 165 din 

Legea nr. 85/2014) deoarece orice alte plăți, în afara celor a căror prioritate este în mod expres și 

limitativ recunoscută prin lege, ar diminua suma alocată creditorului garantat, transformându-i 

diferența rămasă în creanță chirografară, ceea ce contravine rolului garanțiilor și demersului de 

asigurare a priorității plății creanțelor garantate. 

 

În concluzie, opinia INM este în sensul inexistenței posibilității de provizionare a 

unor sume conform art. 127 pct. 4 din Legea nr. 85/2006 (art. 165 pct. 4 din Legea nr. 

85/2014) cu ocazia distribuirii fondurilor obținute din vânzarea bunurilor din averea 

debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanții reale 

mobiliare ori drepturi de retenție de orice fel, conform art. 121 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 

(art. 159 alin. 1 din Legea nr. 85/2014). 

 

Participanții și-au însușit cu unanimitate opinia formatorilor INM. 

 

 

6. Titlul problemei de drept: Calificarea cererilor având ca obiect atragerea răspunderii 

pentru intrarea în insolvenţă întemeiate pe dispoziţiile art.138 din Legea nr.85/2006 

sau art.169 din Legea nr.85/2014 din perspectiva normelor de drept al Uniunii 

Europene aplicabile executării hotărârilor, respectiv dacă astfel de cauze se 

subsumează materiei „civile şi comerciale” în sensul Regulamentului (UE) 1215/2012 

al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind 

competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și 

comercială ori dacă acestea reprezintă acţiuni în materie de „falimente, proceduri 

privind lichidarea societăților insolvabile sau a altor persoane juridice, acorduri 

amiabile, concordate sau proceduri similare” ce intră în domeniul de aplicare al 

Regulamentului (UE) 848/2015 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 

2015 privind procedurile de insolvență (Curtea de Apel București) 

 

Materia: civil 
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Subcategoria: insolvență şi preinsolvenţă 

Acte normative incidente: art.169 din Legea nr. 85/2014 (art. 138 din Legea nr. 85/2006), 

Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 

decembrie 2012, Regulamentului (UE) 848/2015 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență 

Cuvânt cheie: executarea hotărârii privitoare la atragerea răspunderii fostului 

administrator, regulament aplicabil 

 

Într-o opinie, s-a apreciat că hotărârile pronunţate în cauzele având ca obiect atragerea 

răspunderii pentru apariţia stării de insolvenţă intră în noţiunea de „materie civilă şi comercială”, 

astfel cum ea este definită de Regulamentul nr.1215/2012, motiv pentru care se impune eliberarea 

certificatului prevăzut de art.53 din acesta, în vederea executării acestor hotărâri pe teritoriul altor 

state membre. 

În susținerea acestei soluții s-a reținut că deschiderea procedurii de insolvenţă a influenţat 

acţiunea în atragerea răspunderii patrimoniale a persoanei vinovate de starea de insolvenţă sub 

două aspecte: în primul rând, competenţa a revenit judecătorului-sindic; în al doilea rând, fapta 

ilicită a fost prevăzută de art. 138 din Legea nr. 85/2006. Niciuna dintre aceste două consecinţe nu 

permit însă calificarea litigiului ca fiind derivat direct din procedura de insolvență și strâns legat 

de aceasta. Împrejurarea că, în absenţa procedurii de insolvenţă, creditorii ar fi trebuit să uzeze de 

acţiuni individuale pentru recuperarea prejudiciului nu schimbă natura juridică a litigiului, care 

rămâne un litigiu în răspundere delictuală, întemeiat pe normele comune de drept civil şi nu pe 

norme derogatorii, specifice procedurilor de insolvență (limitarea faptelor ilicite prin art. 138 din 

Legea nr. 85/2006 nu înseamnă o derogare în sensul Regulamentelor; întocmai ca în cazul acţiunii 

de drept comun în răspundere civilă, reclamantul din acţiunea întemeiată pe dispoziţiile art. 138 

trebuie să probeze fapta, prejudiciul, legătura de cauzalitate şi vinovăţia). 

Aşadar, hotărârea a cărei executare silită este urmărită în speţă nu reprezintă o hotărâre 

pronunţată într-un litigiu care, intrând în sfera de aplicare a Regulamentului nr. 1346/2000, nu intră 

în sfera de aplicare a Regulamentului nr.1215/2012. De altfel, Curtea de Justiţie a oferit 

interpretarea neechivocă a articolului 1 alineatul (1) și alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 

(CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea 

și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, arătând că acesta trebuie interpretat în 

sensul că o acțiune cum este cea în discuție în litigiul principal, având ca obiect o cerere de 

despăgubiri pentru răspundere delictuală sau cvasidelictuală, introdusă de lichidator în cadrul unei 

proceduri de insolvență și al cărei rezultat, în cazul admiterii acțiunii, se adaugă la masa credală, se 

încadrează în noțiunea „materie civilă și comercială”, în sensul alineatului (1) al acestei dispoziții, 

și intră, în consecință, în domeniul de aplicare material al regulamentului menționat. (Hotărârea 

Curţii din 06 februarie 2019, C-535/17). 

Într-o altă opinie (majoritară la nivelul Curții de Apel București, sens în care s-a 

concluzionat și în întâlnirii de practică judiciară neunitară în materie comercială (litigii cu 

profesioniști și insolvență) la nivelul Curții de Apel București și a instanțelor arondate aferentă 

trimestrelor II și III 2019, desfășurată la data de 18.11.2019) s-a considerat că cererile având ca 

obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă întemeiate pe dispoziţiile art. 138 din 

Legea nr. 85/2006/art. 169 din Legea nr. 85/2014 reprezintă acţiuni în materie de „falimente, 
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proceduri privind lichidarea societăților insolvabile sau a altor persoane juridice, acorduri amiabile, 

concordate sau proceduri similare”, ce intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 

848/2015 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de 

insolvență. 

În acest sens, s-a avut în vedere că în lipsa unei definiţii a noţiunilor de „faliment, 

lichidare, concordate şi proceduri similare”, prevăzute de art.1 alin.(2) din Regulament, respectiv 

art.1 alin.(2) din Convenţia de la Lugano, trebuie avută în vedere jurisprudenţa Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene în interpretarea acestor noţiuni. 

Utilizarea jurisprudenţei create în baza Regulamentului nr. 44/2001, inclusiv în cauzele 

întemeiate pe dispoziţiile Convenţiei de la Lugano este justificată de prevederile Protocolului nr. 2 

privind interpretarea uniformă a convenţiei şi comitetul permanent la Convenţia de la Lugano – 

art.1 alin.(1), potrivit cărora, orice instanţă care aplică şi interpretează convenţia de la Lugano ia 

în considerare în mod corespunzător principiile enunţate în orice hotărâre relevantă referitoare la 

dispoziţia în cauză sau la oricare altă dispoziţie similară din Convenţia de la Lugano din 1988 şi 

la actele menţionate la art. 64 alin. (1) din Convenţia pronunţate de către (...) Curtea de Justiţie a 

Comunităţilor Europene. Or, art.64 alin.(1) face trimitere expresă la Regulamentul 44/2001. În 

ceea ce priveşte Regulamentul 1215/2012, acesta abrogă şi înlocuieşte practic Regulamentul 

44/2001, la care face referire, în textul art.80. Se reţine astfel că, potrivit hotărârii pronunţate în 

cauza C-292/08 German Graphische, paragrafele 22 - 28, în interpretarea art.1 alin.(2) din 

Regulament, domeniul de aplicare materială al acestui regulament trebuie să includă toate 

aspectele importante de drept civil și comercial. Considerentul (15) al regulamentului menționat 

subliniază că, în interesul administrării armonioase a justiției, este necesar să se evite 

pronunțarea în două state membre a unor hotărâri ireconciliabile. 

Aceste considerente demonstrează intenția legiuitorului comunitar de a reține o concepție 

largă pentru noțiunea „materie civilă și comercială”, care figurează la articolul 1 alineatul (1) 

din Regulamentul nr.44/2001, și, pe cale de consecință, un domeniu larg de aplicare pentru acesta 

din urmă. O asemenea interpretare este susținută și de prima teză a considerentului (6) al 

Regulamentului nr.1346/2000, potrivit căreia acest din urmă regulament ar trebui să se limiteze, 

în conformitate cu principiul proporționalității, la dispozițiile care reglementează competența de a 

deschide proceduri de insolvență și de a pronunța hotărâri care derivă direct din procedurile de 

insolvență și sunt strâns legate de acestea. În consecință, domeniul de aplicare al acestui din urmă 

regulament nu ar trebui să facă obiectul unei interpretări largi. Odată clarificate aceste aspecte, 

trebuie amintit că, în cadrul jurisprudenței referitoare la Convenția de la Bruxelles, Curtea a 

statuat că o acțiune se referă la o procedură de faliment dacă decurge în mod direct din faliment 

și se află în strânsă legătură cu o procedură de lichidare de bunuri sau de administrare judiciară 

(a se vedea Hotărârea din 22 februarie 1979, Gourdain, 133/78, punctul 4). Prin urmare, o 

acțiune care prezintă astfel de caracteristici nu intră în domeniul de aplicare al acestei convenții 

(a se vedea Hotărârea din 12 februarie 2009, Seagon, C-339/07, nepublicată încă în Repertoriu, 

punctul 19). În măsura în care Regulamentul nr.44/2001 înlocuiește, în relațiile dintre statele 

membre, Convenția de la Bruxelles, interpretarea dată de Curte în privința dispozițiilor acesteia 

din urmă este de asemenea valabilă pentru cele din regulamentul menționat atunci când 

dispozițiile Convenției de la Bruxelles și cele ale Regulamentului nr.44/2001 pot fi calificate ca 

fiind echivalente. În plus, rezultă din considerentul (19) al Regulamentului nr.44/2001 că trebuie 
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asigurată continuitatea de interpretare între Convenția de la Bruxelles și regulamentul menționat 

(Hotărârea din 23 aprilie 2009, Draka NK Cables și alții, C-167/08, nepublicată încă în 

Repertoriu, punctul 20). Or, în sistemul stabilit prin Regulamentul nr.44/2001, articolul 1 alineatul 

(2) litera (b) din acesta ocupă aceeași poziție și îndeplinește aceeași funcție ca articolul 1 al 

doilea paragraf punctul 2 din Convenția de la Bruxelles. Mai mult, aceste două dispoziții sunt 

redactate în termeni identici (Hotărârea din 2 iulie 2009, SCT Industri, C-111/08, nepublicată 

încă în Repertoriu, punctul 23). Prin urmare, având în vedere cele ce preced, intensitatea legăturii 

existente, în sensul jurisprudenței rezultate din Hotărârea Gourdain între o acțiune în justiție și 

procedura de insolvență este determinantă pentru a decide dacă excluderea prevăzută la articolul 

1 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 44/2001 este aplicabilă.  

În lumina principiilor ce decurg din jurisprudenţa C.J.U.E., s-a apreciat că două 

coordonate definesc noţiunile de „faliment, proceduri de lichidare şi alte proceduri similare”, 

respectiv acțiunea în discuţie să decurgă în mod direct din faliment și să se afle în strânsă legătură 

cu o procedură de lichidare de bunuri sau de administrare judiciară.  

Or, din această perspectivă, acţiunile având ca obiect atragerea răspunderii personale 

patrimoniale a persoanelor responsabile de apariţia stării de insolvenţă îndeplinesc aceste criterii. 

Astfel, s-a reţinut că acţiunea întemeiată pe dispoziţiile art.138 din Legea nr. 85/2006 (art.169 din 

Legea nr.85/2014) reprezintă, dincolo de orice îndoială, o acţiune ce decurge în mod direct din 

faliment, fiind o procedură specifică procedurii de insolvenţă, pusă la dispoziţia unui număr limitat 

de persoane – participanţi la procedura insolvenţei, ce are ca obiect atragerea răspunderii 

persoanelor responsabile de apariţia stării de insolvenţă. Pe cale de consecinţă, deschiderea 

procedurii de faliment reprezintă o premisă explicită a exercitării acţiunii întemeiate pe dispoziţiile 

art.138/art.169 din Lege. Argumentele anterioare susţin şi concluzia existenţei unei legături strânse 

cu procedura de lichidare de bunuri. Atragerea răspunderii persoanelor responsabile de apariţia 

stării de insolvenţă nu poate fi privită ca o acţiune autonomă, independentă de procedura 

insolvenţei. Însăşi exercitarea ei este determinată de existenţa unei proceduri de insolvenţă şi nu 

poate fi concepută înafara unei astfel de proceduri, câtă vreme urmăreşte să stabilească chiar 

responsabilitatea pentru însăşi apariţia acestei stări.  

În susținerea acesteai opinii, a fost citată și jurisprudenţa de dată recentă a C.J.U.E., 

respectiv hotărârea Curţii din 06 februarie 2019, NK, C-535/17, în cuprinsul căreia s-a reținut 

faptul că articolul 1 alineatul (1) și alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr.44/2001 al 

Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea 

hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că o acțiune cum este cea 

în discuție în litigiul principal, având ca obiect o cerere de despăgubiri pentru răspundere 

delictuală sau cvasidelictuală, introdusă de lichidator în cadrul unei proceduri de insolvență și al 

cărei rezultat, în cazul admiterii acțiunii, se adaugă la masa credală, se încadrează în noțiunea 

„materie civilă și comercială”, în sensul alineatului (1) al acestei dispoziții, și intră, în consecință, 

în domeniul de aplicare material al regulamentului menționat(…). Criteriul determinant reținut de 

Curte pentru a identifica domeniul în care se încadrează o acțiune nu este contextul procedural în 

care se înscrie acea acțiune, ci temeiul juridic al acesteia din urmă. Potrivit respectivei abordări, 

trebuie să se stabilească dacă dreptul sau obligația care servește drept temei al acțiunii își are 

originea în normele comune de drept civil și comercial sau în norme derogatorii, specifice 

procedurilor de insolvență.(…). Pe de altă parte, potrivit unei jurisprudențe a Curții, intensitatea 
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legăturii existente între o acțiune în justiție și procedura de insolvență este determinantă pentru a 

decide dacă excluderea prevăzută la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 

44/2001 este aplicabilă.(…). Astfel, în cazul în care o astfel de acțiune este exercitată în timpul 

desfășurării unei proceduri de insolvență, lichidatorul, în cadrul misiunii sale de administrare și 

de lichidare a masei credale, conform legislației naționale în materie, este cel care o exercită în 

interesul adunării creditorilor și, pe cale de consecință, rezultatul acesteia se adaugă la masa 

credală.(…). Prin urmare, pe baza acestor elemente, o astfel de acțiune pare să își aibă temeiul în 

normele comune de drept civil și comercial, și nu în norme derogatorii, specifice, ale procedurii 

de insolvență. În sfârșit, chiar dacă, în cauza principală, existența unei legături cu procedura 

insolvenței este de netăgăduit, întrucât este vorba despre o acțiune introdusă de lichidator în 

interesul creditorilor, totuși, astfel cum reiese din dosarul aflat la dispoziția Curții, o astfel de 

acțiune poate fi introdusă de creditori în mod individual, înainte, în timpul sau după desfășurarea 

procedurii de insolvență. În aceste condiții și, astfel cum a arătat avocatul general la punctul 68 

din concluzii, o acțiune cum este cea în discuție în litigiul principal care, pe de o parte, poate fi 

introdusă de creditorul însuși, astfel încât nu se încadrează în competența exclusivă a 

lichidatorului și, pe de altă parte, este independentă de deschiderea unei proceduri de insolvență, 

nu ar putea fi considerată o consecință directă și indisociabilă a unei astfel de proceduri. În 

consecință, trebuie să se considere că o astfel de acțiune își are temeiul nu în norme derogatorii, 

specifice procedurilor de insolvență, ci, dimpotrivă, în norme comune de drept civil și comercial 

și, în consecință, nu se află în afara domeniului de aplicare a Regulamentului nr. 44/2001.  

În baza criteriilor de interpretare dezvoltate în hotărârea citată, este necesar a se distinge 

între acțiunile în răspundere civilă delictuală de drept comun şi acţiunea întemeiată pe dispozițiile 

art.138/art.169 din legea insolvenţei, chiar dacă aceasta din urmă împrumută din trăsăturile acţiunii 

în răspundere delictuală. Atragerea răspunderii pentru intrarea societăţii în insolvenţă reprezintă o 

acţiune ce nu poate fi exercitată independent de procedura insolvenţei, procedura insolvenţei 

constituind de altfel premisa exercitării acţiunii în atragerea răspunderii.  

 

Opinia Institutului Național al Magistraturii 

 

Problema de drept căreia trebuie să îi răspundem este identificarea regulamentului 

aplicabil în cazul cererile având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă 

întemeiate pe dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 (art. 169 din Legea nr. 85/2014), care a 

apărut în contextul solicitărilor formulate de creditori pentru eliberarea, în cazul hotărârilor 

eliberate în această materie, a unui certificat în conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. 1 lit. b) și 

art. 53 din Regulamentul nr. 1215/2012. 

Spre deosebire de sfera materiei executării hotărârilor în materie civilă și comercială, 

pentru care dispozițiile art. 42 din Regulamentul nr. 1215/2012 prevăd obligativitatea eliberării 

unui certificat care atestă că hotărârea este executorie și care conține un rezumat al hotărârii, 

precum și, dacă este cazul, informații relevante cu privire la cheltuielile de judecată recuperabile și 

la calcularea dobânzilor, în materia procedurii insolvenței, hotărârile sunt recunoscute fără 

îndeplinirea niciunei formalități, potrivit art. 32 din Regulamentul nr. 848/2015, care se aplică 

deopotrivă și hotărârilor care decurg în mod direct din procedura de insolvență și care au strânsă 

legătură cu aceasta, chiar dacă au fost pronunțate de o altă instanță. 
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Verificând aplicarea acestui text, se poate constata, cu ușurință, că hotărârile privitoare la 

atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă întemeiate pe dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 

85/2006 (art. 169 din Legea nr. 85/2014) sunt pronunțate de judecătorul sindic, în dosarul de 

insolvență, în condițiile și după procedura prevăzute de legea insolvenței, calea fiind deschisă doar 

administratorului / lichidatorului judiciar și anumitor participanți în procedură. Ele decurg în mod 

direct din procedura insolvenței, pentru faptele și persoanele enumerate în lege, neputând fi 

antrenată răspunderea decât în cadrul legii speciale, care presupune deschiderea procedurii 

insolvenței, iar faptele în sine să fi contribuit la starea de insolvență. 

Raportat la aceste constatări devine evidentă aplicarea în această materie a prevederilor 

Regulamentului nr. 848/2015, și nu a Regulamentului nr. 1215/2012, de unde rezultă și absența 

obligativității obținerii unui certificat în conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. 1 lit. b) și art. 53 

din Regulamentul nr. 1215/2012. 

Aceleași concluzii cu privire la delimitarea sferelor de aplicare a celor două regulamente 

se desprind și din jurisprudența europeană creată în jurul aplicării Convenției de la Bruxelles sau a 

Regulamentului nr. 44/2001, care cuprindeau dispoziții similare Regulamentului nr. 1215/2012. 

Astfel, prin Hotărârea pronunțată la 22 februarie 1979 în cauza C-133/79 (Gourdain), 

CJUE a statuat că o acțiune asemănătoare celei în discuție în acțiunea principală (acțiune pentru 

acoperirea pasivului social exercitată de lichidator împotriva administratorilor societății culpabili 

de starea de insolvență, în dreptul francez) se referă la o procedură de faliment, de vreme ce 

decurge în mod direct din faliment și se află în strânsă legătură cu o procedură de lichidare de 

bunuri sau de reorganizare judiciară. 

Modalitatea de analiză a acestor criterii s-a dezvoltat spre aceleași concluzii și în 

jurisprudența ulterioară (Cauzele C-339/07, C—167/08, C-111/08, C-292/08, C-213/10, C-

641/16), fiind subliniată necesitatea unor interpretări care să evite orice suprapunere între normele 

juridice prevăzute de aceste texte și orice vid juridic.  

Mai recent, în cuprinsul Hotărârii pronunțate la data de 6 februarie 2019 în cauza C-

535/17, s-a considerat ca fiind un criteriu determinant pentru Curte, în vederea identificării 

domeniului în care se încadrează o acțiune, nu atât contextul procedural în care se înscrie acea 

acțiune, ci temeiul juridic al acesteia din urmă. Potrivit respectivei abordări, trebuie să se 

stabilească dacă dreptul sau obligația care servește drept temei al acțiunii își are originea în 

normele comune de drept civil și comercial sau în norme derogatorii, specifice procedurilor de 

insolvență. Și din această perspectivă, constatăm că fundamentul juridic al acestor acțiuni se 

regăsește în legea specială, iar antrenarea răspunderii, deși grevată, în esență, pe o formă de 

rărpundere civilă delictuală, ea nu poate interveni decât penru anumite fapte, expres enumerate, cu 

un conținut specific, și sub condiția contribuției acestora la starea de insolvență. 

 

În concluzie, opinia INM este că cererile având ca obiect atragerea răspunderii 

pentru intrarea în insolvenţă întemeiate pe dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 (art. 

169 din Legea nr. 85/2014) reprezintă acţiuni în materie de „falimente, proceduri privind 

lichidarea societăților insolvabile sau a altor persoane juridice, acorduri amiabile, 

concordate sau proceduri similare”, ce intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 

848/2015 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de 

insolvență. 



 

 

25 

 

 

Participanții și-au însușit cu unanimitate opinia formatorilor INM. 

 

 

7. Titlul problemei de drept: Contestația împotriva raportului cauzal. Termenul de 

formulare a contestației. Admisibilitatea contestației (Curtea de Apel Iași) 

 

Materia: civil 

Subcategoria: insolvență şi preinsolvenţă 

Obiect ECRIS: contestație măsuri administrator / lichidator judiciar 

Acte normative incidente: art.59 și 97 din Legea nr.85/2014 

Cuvânt cheie: raport lunar al administratorului / lichidatorului judiciar, raport întocmit 

de administratorul judiciar / lichidatorul judiciar cu privire la cauzele și împrejurările 

care au dus la apariția insolvenței debitorului 

 

Referitor la termenul de contestare a raportului cauzal, în sensul dacă este aplicabil sau 

nu termenul prevăzut pentru contestarea rapoartelor lunare prevăzut de art. 59 alin. 6 din Legea nr. 

85/2014, într-o opinie, s-a reținut aplicabilitatea termenului de 7 zile cu motivarea că,  în caz 

contrar, s-ar admite că un astfel de raport poate fi contestat oricând de către creditori sau debitoare, 

fiind aplicabile prevederile în acest caz, prevederile art. 1 alin. 2 C.civ. şi ale art. 5 alin.3 

C.proc.civ. În situaţia în care se consideră că nu este aplicabil un astfel de termen, opinia este în 

sensul admisibilităţii contestaţiei împotriva raportului cauzal. 

Într-o altă opinie, s-a reținut că nu se aplică termenul de contestare de 7 zile de la data 

publicării în Buletinul procedurilor de insolvență, prevăzut de art. 59 în cazul raportului lunar 

depus de practicianul de insolvenţă, motivat de faptul că cele două rapoarte au conținut, finalitate 

și regim juridic distincte, iar dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014 nu prevăd posibilitatea 

contestării raportului, neputându-se aplica prin analogie normele prevăzute de art. 59 din Legea nr. 

85/2014. 

Raportat la problema admisibilitatea contestaţiei împotriva raportului cauzal, opinia 

exprimată în sens afirmativ a avut în vedere faptul că dispozițiile art. 45 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 

85/2014 nu fac distincție între tipurile de rapoarte care pot face obiectul contestațiilor, instanța de 

judecată având obligația de a soluționa contestațiile formulate la orice fel de raport, chiar dacă prin 

acel raport nu se dispune nicio măsură, precum și prevederile art. 45 alin. 2 potrivit cu care 

judecătorul sindic are competența de a analiza și de a se pronunța cu privire la legalitatea oricărui 

act sau document întocmit de practicianul în insolvență în desfășurarea activității acestuia, deci și 

cu privire la legalitatea raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de 

insolvență. 

S-a mai menționat că raportul prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 presupune și 

măsuri luate de practicianul în insolvență, respectiv de a formula sau nu acțiune în angajarea 

răspunderii persoanelor ce se fac vinovate de apariția stării de insolvență sau de a formula sau nu 

acțiuni în anularea transferurilor patrimoniale frauduloase, măsuri care se pot baza pe concluziile 

nelegale și neadevărate ale acestui raport și care pot fi vătămătoare pentru participanții la 

procedură, situație care poate fi înlăturată doar pe calea contestației la raport. În caz contrar, 
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părților interesate le este refuzat dreptul de acces la o instanță, prevăzut de art. 6 din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului. 

Într-o altă opinie, s-a susținut că se poate formula contestaţie numai cu privire la măsurile 

luate de administratorul/lichidatorul judiciar, nu și în ce privește  opinia profesonală a 

practicianului în insolvență, cuprinsă în raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la 

apariţia insolvenţei, pentru următoarele argumente: 

Raportul prevăzut de art. 59 din Legea nr. 85/2014 este diferit de raportul asupra cauzelor 

și împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei, având conținut, finalitate și regim juridic 

distincte. 

Astfel, raportul prevăzut de art. 59 din lege se depune lunar la dosarul cauzei, aducându-

se la cunoștința participanților la procedura insolvenței și judecătorului sindic activitatea 

administratorului judiciar și măsurile luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege în sarcina 

sa, și cuprinde o justificare a cheltuielilor efectuate.  

Raportul prevăzut de art. 58 alin. 1 lit. b) și art. 97 din Legea nr. 85/2014 este unic, se 

depune la grefa tribunalului și la registrul comerțului, și cuprinde cauzele și împrejurările care au 

dus la apariția stării de insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, premisele 

angajării răspunderii persoanelor cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență, precum și 

posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activității debitorului, ori motivele care nu permit 

reorganizarea, toate acestea fiind expresia punctului de vedere profesional al practicianului în 

insolvență care l-a întocmit. 

Contestația reglementată de art. 59 privește măsurile luate de administratorul judiciar, ori 

raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei nu cuprinde nici o 

măsură a practicianului în insolvență. 

Art. 59 alin. 5 și 6 din Legea nr. 85/2014 prevede expres că măsurile luate de 

administratorul judiciar pot fi contestate de debitorul persoană fizică, administratorul special al 

debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum și de orice altă persoană interesată, în 

termen de 7 zile de la data publicării în Buletinul procedurilor de insolvență, pe când art. 97 din 

Legea nr. 85/2014 nu prevede posibilitatea contestării raportului, un termen în care s-ar putea 

contesta, persoanele care ar putea formula contestația și procedura de judecată a contestației, 

neaplicându-se prin analogie normele prevăzute de art. 59 din Legea nr. 85/2014. 

 

Opinia Institutului Național al Magistraturii 

Problema ce se solicită a fi analizată este aceea a admisibilității unei contestații împotriva 

raportului întocmit de administratorul judiciar / lichidatorul judiciar cu privire la cauzele și 

împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului conform art. 97 din Legea nr. 85/2014. 

Una din atribuţiile principale ale administratorului judiciar desemnat în cadrul unei 

proceduri de insolvenţă este, potrivit art. 58 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014  „examinarea 

activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au 

dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare 

privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor angajării 

răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor art. 169 - 173, precum şi asupra posibilităţii reale de 

reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi depunerea la 
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dosarul cauzei, într-un termen stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăşi 40 de zile 

de la desemnarea administratorului judiciar” . 

Această atribuţie este esenţială, având în vedere că, prin analiza activităţii debitorului de 

până la deschiderea procedurii insolvenţei, se pot trage concluzii cu privire la cauzele şi 

împrejurările care au dus insolvenţă şi persoanele responsabile de aceasta, potenţialele acte juridice 

frauduloase încheiate în perioada premergătoare insolvenţei, precum şi asupra posibilităţii 

reorganizării sau trecerii la faliment a debitorului. 

Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a 

debitorului este reglementat de art. 97 din Legea nr. 85/2014, iar legea nu prevede posibilitatea 

contestării acestuia.   

Argumentele pentru inadmisibilitatea contestaţiei la raportul asupra cauzelor şi 

împrejurărilor care au dus la apariţia stării de  insolvenţă ar fi următoarele: 

a. raportul prevăzut de art. 59 din Legea nr. 85/2014 este diferit de raportul asupra 

cauzelor şi împrejurărilor  care au dus  la apariţia stării de  insolvenţă, având conţinut, finalitate şi 

regim juridic distincte; 

b. raportul prevăzut de art. 58 alin. 1 lit. b şi art. 97 din Legea nr. 85/2014 nu poate fi 

contestat de către creditori în condiţiile art. 59 din Legea nr. 85/2014, întrucât art. 59 

reglementează contestaţia împotriva măsurilor luate de administratorului judiciar, iar raportul 

asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea 

persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, nu cuprinde nicio măsură a practicianului în insolvenţă; 

c. raportul prevăzut de art. 58 alin. 1 lit. b şi art. 97 din Legea nr. 85/2014 nu evidenţiază 

modul de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar/lichidatorului şi nu cuprinde nici o 

justificare a cheltuielilor efectuate în procedură, ci evidenţiază cauzele şi împrejurările care au dus 

la apariţia insolvenţei debitorului, şi, eventual, persoanele cărora le-ar fi imputabilă; 

d. raportul asupra cauzelor  şi împrejurărilor  care au dus  la apariţia stării de  insolvenţă 

reprezintă punctul de vedere profesional al practicianului în insolvenţă care l-a întocmit si căruia 

nu i se poate impune includerea în raport a unor aspecte, puncte de vedere sau opinii pe care nu şi 

le însuşeşte; 

e. conţinutul celor două rapoarte este diferit: 

- art. 59 din Legea nr. 85/2014 vizează rapoartele lunare întocmite de administratorul 

judiciar în exercitarea atribuţiilor sale, prin care acesta aduce la cunoştinţa participanţilor la 

procedura insolvenţei şi judecătorului sindic activitatea sa şi măsurile luate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute de lege în sarcina sa; 

- raportul prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 trebuie să cuprindă: 

1. arătarea cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu 

menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă;  

2. existenţa premiselor angajării răspunderii persoanelor cărora le-ar fi imputabilă apariţia 

stării de insolvenţă;  

3. posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori motivele care nu 

permit reorganizarea; 

f. raportul prevăzut de art. 59 din lege se depune lunar, pe când raportul prevăzut de art. 

97 este unic, iar întocmirea lui şi supunerea aprobării judecătorului sindic se va face în termenul 



 

 

28 

 

stabilit de judecătorul sindic, dar într-un termen care nu va putea depăşi 40 de zile de la 

desemnarea administratorului judiciar; 

g. art. 59 din Legea nr. 85/2014 vizează rapoartele lunare întocmite de administratorul 

judiciar în exercitarea atribuţiilor sale, care cuprind activitatea sa şi măsurile luate în perioada de 

după deschiderea procedurii insolvenţei. Art. 97 din Legea nr. 85/2014 vizează cauzele şi 

împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă, deci analiza se referă la perioada 

anterioară deschiderii procedurii insolvenţei; 

h. În privinţa modalităţii de informare cu privire la cele două rapoarte sunt instituite 

reglementări diferite: în timp ce raportul lunar prevăzut de art. 59 din Legea nr. 85/2014 se depune 

la dosarul cauzei şi un extras se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă, raportul privind 

cauzele  şi împrejurările  care au dus  la apariţia stării de  insolvenţă se depune la grefa tribunalului 

şi la registrul comerţului sau, după caz, la registrul în care este înmatriculat debitorul, şi se 

comunică debitorului, creditorii putând consulta pe cheltuiala lor raportul şi la sediul 

administratorului judiciar; 

i. Conform art. 59 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 85/2014 măsurile luate de administratorul 

judiciar pot fi contestate de debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului 

persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată, iar contestaţia 

trebuie să fie înregistrată în termen de 7 zile de la data publicării în Buletinul procedurilor de 

insolvenţă, pe când art. 97 din Legea nr. 85/2014 nu prevede posibilitatea contestării raportului şi 

un termen în care s-ar putea contesta; 

j. nereglementarea unei căi de atac cu privire la raportul asupra cauzelor  şi împrejurărilor  

care au dus  la apariţia stării de  insolvenţă nu înseamnă că este permisă contestaţia la raport, 

neaplicându-se prin analogie normele prevăzute de art. 59 din Legea nr. 85/2014; 

k. dacă ar fi permisă contestaţia la acest raport ar trebui să fie prevăzute în mod expres 

persoanele care ar putea formula contestaţie, termenul în care ar putea fi introdusă, precum şi 

procedura de judecată a acesteia. 

În acest cadru, apreciem că, în absența unei trimiteri legale exprese, nu se justifică 

extinderea sferei de aplicare a contestației instituite de dispozițiile art. 59 alin. 5 din Legea nr. 

85/2014 împotriva măsurilor adoptate de administratorul judiciar, care se reflectă în raportul lunar 

întocmit de acesta, având în vedere conținutul și finalitatea specială a raportului prevăzut de 

dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014 față de rapoartele întocmite lunar conform art. 59 din 

lege. Nu avem în vedere situaia particulară în care raportul întocmit în condițiile art. 97 din lege 

cuprinde și măsuri care depășesc conținutul specific al unui asemenea act de procedură. 

Impunându-se analiza cu prioritate, în acest caz, a admisibilității contestației, devine 

inutilă analiza excepției tardivității. 

Aceasta nu înseamnă însă că raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor  care au dus  la 

apariţia stării de  insolvenţă nu este supus controlului judiciar din partea judecătorului sindic.  

Dată fiind importanţa acestui raport, legiuitorul a prevăzut efectuarea unor formalităţi de 

publicitate şi comunicare ale acestuia, tocmai pentru ca orice persoană interesată să poată să ia 

cunoştinţă despre conţinutul lui şi, în cazul în care există obiecţii, acestea să poată fi formulate 

până la momentul aprobării acestuia de judecătorul sindic. 

Astfel, art. 97 din Legea nr. 85/2014 în alin. 6, prevede că „administratorul judiciar va 

asigura posibilitatea consultării raportului prevăzut la alin. (1) la sediul său, pe cheltuiala 
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solicitantului. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului şi la registrul comerţului sau, 

după caz, la registrul în care este înregistrat debitorul şi va fi comunicată debitorului”. 

Dispoziţiile art. 59 al. 1 lit. b şi art. 97 al. 1 din Legea nr. 85/2014 prevăd obligativitatea 

din partea administratorului judiciar de a întocmi şi a supune judecătorului-sindic raportul privind 

cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă, aceasta însemnând că 

judecătorul sindic trebuie să se pronunţe asupra acestuia sub aspectul legalităţii. 

Aceste prevederi legale se coroborează cu prevederile art. 45 al. 2 din Legea nr. 85/2014, 

potrivit cărora „atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii 

administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură judiciară 

aferente procedurii insolvenţei”. 

Aceasta înseamnă că judecătorul sindic nu are, aşa cum din păcate se întâmplă deseori în 

practică, doar un rol pasiv, de a constata că raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la 

apariţia stării de insolvenţă a fost întocmit şi depus la dosarul cauzei, ci dimpotrivă un rol activ, de 

a verifica dacă acest raport conţine toate elementele prevăzute de lege şi este întocmit în 

conformitate cu prevederile legale.  

Judecătorul sindic, în exercitarea controlului judiciar asupra activităţii administratorului 

judiciar, are obligaţia de a pune în discuţia părţilor interesate raportul privind cauzele şi 

împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă şi, în cazul în care, din punct de vedere al 

legalităţii, acesta nu este întocmit corespunzător sau este incomplet, va putea dispune refacerea sau 

completarea acestuia. 

 

În concluzie, opinia INM este în sensul inadmisibilității unei contestații împotriva 

raportului întocmit de administratorul judiciar / lichidatorul judiciar cu privire la cauzele și 

împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului și, implicit, a inaplicabilității 

termenului de 7 zile prevăzut de art. 59 alin. 6 din Legea nr. 85/2006.  

 

Participanții și-au însușit cu unanimitate opinia formatorilor INM. 

  

8. Titlul problemei de drept: Posibilitatea deschiderii procedurii insolvenței la cererea 

debitoarei societate cu răspundere limitată în situația în care, pentru a face dovada 

îndeplinirii cerințelor art. 5 pct. 72 teza finală din Legea nr. 85/2014, debitoarea se 

prevalează de o creanță constatată printr-o ordonanță de plată emisă împotriva sa la 

cererea asociatului care deține controlul asupra societății debitoare (Curtea de Apel 

Târgu - Mureș) 

 

Materia: civil 

Subcategoria: insolvență şi preinsolvenţă 

Obiect ECRIS: cerere privind deschiderea procedurii insolvenței formulată de debitor 

Acte normative incidente: art.5 pct. 72, art. 66, art. 71 din Legea nr.85/2014, art. 1014-

1025 Cod procedură civilă; 

Cuvânt cheie: deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului, lista de creanțe 
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O primă opinie a fost exprimată în sensul respingerii cererii de deschidere a procedurii, 

având în vedere că scopul procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 îl constituie instituirea unei 

proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, 

a şansei de redresare a activităţii acestuia (art. 2). 

Deschiderea procedurii la cererea societăţii debitoarei care şi-a constituit de bună voie, 

după ce s-a emis o decizie de impunere împotriva sa, de către organele fiscale, o creanţă faţă de 

asociatul care deţine controlul societăţii, de o valoare care să facă posibilă eludarea prevederilor 

art.  5 pct. 72, teza finală, din Legea nr. 85/2014, ar echivala în această opinie cu deturnarea legii 

de la scopul ei firesc. 

Cea de-a doua opinie este în sensul că nu se poate respinge cererea de deschidere a 

procedurii, având în vedere caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei asociatului, prevederile art. 

66 din Legea nr. 85/2014 privind obligaţia debitorului aflat în insolvenţă, de a cere deschiderea 

procedurii şi prevederile art. 435 Cod procedură civilă privind obligativitatea şi opozabilitatea 

hotărârii judecătoreşti. 

Caracterul cert al creanţei asociatului unic, constată printr-o ordonanţă de plată, în 

concurenţa cu creanţa bugetară.  

 

Opinia Institutului Național al Magistraturii 

Problema adusă în discuție de Curtea de Apel Târgu-Mureș este, în realitate, cea a unei 

posibile cenzurări a creanțelor invocate de debitor într-o cerere de deschidere a procedurii 

insolvenței împotriva sa în condițiile instituirii, prin dispozițiile art. 5 pct. 72 din Legea nr. 

85/2014, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 88/2018, a cerinței ca valoarea creanțelor 

bugetare să fie mai mică de 50% din totalul creanțelor debitorului, pentru asigurarea respectării 

scopului urmărit de legiuitor. 

În acest cadru, apreciem că dispozițiile art. 71 alin. 1 raportat la art. 66 din Legea nr. 

85/2014 nu permit judecătorului sindic înlăturarea unei creanțe certe, lichide și exigibile, 

confirmată printr-o hotărâre executorie obținută împotriva sa în procedura specială a ordonanței de 

plată.  

Faptul că titularul acestei creanțe este un asociat ce deține controlul asupra societății nu 

permite cenzurarea listei de creanțe cât timp hotărârea judecătorească se bucură de caracter 

obligatoriu potrivit art. 435 Cod procedură civilă. Concluzia nu se modifică atunci când este vorba 

de o ordonanță de plată pronunțată potrivit procedurii prevăzute de art. 1014-1025 Cod procedură 

civilă, indiferent dacă este vorba de o ordonanță de plată doar executorie sau dacă aceasta a rămas 

definitivă prin respingerea acțiunii în anulare sau neintroducerea căii de atac specifice. Hotărârea 

astfel pronunțată, chiar în cadrul unei proceduri speciale, este obligatorie și nu poate fi cenzurată 

decât în calea de atac specifică, părțile având la dispoziție garanții procesuale menite să o susțină. 

 

În concluzie, opinia INM este în sensul recunoașterii posibilității deschiderii 

procedurii insolvenței la cererea debitoarei societate cu răspundere limitată în situația în 

care, pentru a face dovada îndeplinirii cerințelor art. 5 pct. 72 teza finală din Legea nr. 

85/2014, debitoarea se prevalează de o creanță constatată printr-o ordonanță de plată emisă 

împotriva sa la cererea asociatului care deține controlul asupra societății debitoare. 
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Este de menționat și faptul că, prin Legea nr. 113/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 

600 din 8 iulie 2020, s-a eliminat condiția existenței unei creanțe fiscale sub 50% din valoarea 

creanțelor pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii de către debitor. 

 

Participanții și-au însușit cu unanimitate opinia formatorilor INM. 


	 

