
UNIVERSITATEA  

„NICOLAE TITULESCU” 

BUCUREŞTI 
 

 

 

PROCEDURA 

FALIMENTULUI 
 
 
 
 
 
 

Doctorand 
Lajos Imre Miklos  
 
 
 
 

Conducător de doctorat 
Prof. dr. Stanciu D. Cărpenaru 

 
 
 
  

- 2012 - 
 
 
 
 



PLANUL LUCRĂRII: 
 

Cuvânt înainte……………………………………………………………………………….10 

Capitolul I. Rolul procedurii insolvenţei în desfăşurarea activităţii comerciale...............12  

Secţiunea I. Scurt istoric; evoluţia concepţiilor……………………………………12 

§1. Perioada antică…………………………………………………...12 

§.2. Perioada evului mediu………………………………...………...13 

§3. Perioada modernă………………………………………………..16 

§.4. Perioada contemporană………………………………………...17 

§5. Reglementarea legală actuală…………………………………...22 

 

Capitolul II. Noţiunea şi caracterele procedurii insolvenţei……………………………...23 

Secţiunea I. Noţiunea, scopul şi căile de realizare ale procedurii insolvenţei……23 

Secţiunea II. Caracterele procedurii insolvenţei……………………………….….25 

 

Capitolul III. Condiţiile aplicării procedurii insolvenţei…………….……………………27 

§1. Consideraţii introductive………………………………………..27 

Secţiunea I. Categoriile de debitori cărora le este aplicabilă procedura 

generală……………………………………………………………………………....27 

§1. Societăţile comerciale……………………………………………32 

§2. Societăţile cooperatiste…………………………………………..36 

§.3. Organizaţiile cooperatiste………………………………………39 

§.4. Societăţile agricole………………………………………………40 

§.5. Grupurile de interes economic…………………………………42 

§6. Orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi 

activităţi economice……………………………………………..44 

Secţiunea II. Categoriile de debitori faţă de care se aplică procedura 

simplificată…………………………………………………………………………...51 

§1. Debitori - persoane juridice de drept privat, care nu deţin nici 

un bun în patrimoniul lor, actele constitutive sau documentele 

contabile nu pot fi găsite, administratorul nu poate fi găsit, 

sediul nu mai există sau nu mai corespunde adresei din 

registrul comerţului………………..............................................51 



§2. Persoanele juridice debitori care nu au depus documentele 

stabilite de art.28 al.1 lit.a)-f) şi h) din Legea nr.85/2006 în 

termenul stabilit............................................................................53 

§3. Persoanele juridice debitor care au fost dizolvate anterior 

formulării cererii introductive………………............................54 

§4. Persoanele juridice debitor care prin declaraţia lor şi-au 

manifestat în mod expres dorinţa de a i se aplica procedura 

simplificată şi cei în cazul cărora nu este admisibilă aplicarea 

procedurii reorganizării judiciare…………………………..…55 

§5. Persoana fizică profesionist-comerciant acţionând individual..55  

§6. Întreprinderile familiale…………………………………………64 

Secţiunea III. Insolvenţa debitorului…………………………...…………………..66  

Subsecţiunea I. Definiţia şi elementele insolvenţei…………...……………66 

§1. Existenţa unor obligaţii certe, lichide, exigibile având ca obiect 

plata unei sume de bani care în cuantum depăşeşte valoarea 

prag stabilită de legiuitor……………………………………….67 

§2. Insuficienţa sumelor de bani disponibile……………………….71 

Subsecţiunea II. Formele insolvenţei. Insolvenţa vădită  şi cea iminentă..73 

Subsecţiunea III. Delimitarea insolvenţei de insolvabilitatea debitorului.75 

Subsecţiunea IV. Dovada insolvenţei debitorului………………………….78 

 

Capitolul IV. Participanţii la procedura insolvenţei……………………………………....82 

§1. Consideraţii introductive….…………………………………….82 

Secţiunea I. Organele care aplică procedura insolvenţei……………………….…84 

Subsecţiunea I. Instanţele judecătoreşti……………………………………84 

§1.Tribunalul…...……………………………………………………84 

§1.1. Competenţa materială…...……………………………………85 

§1.2. Competenţa teritorială……...………………………………....87 

§2. Curtea de Apel………………………..………………………….90 

Subsecţiunea II. Judecătorul-sindic……………………………….………..93 

§1. Calitatea de judecător sindic şi nominalizarea acestuia………93 

§2. Atribuţiile judecătorului sindic…………………………………94 

§3 Hotărârile judecătorului-sindic………………………………….96 

§4. Încetarea îndatoririlor judecătorului-sindic…………………...99 



Subsecţiunea III. Administratorul judiciar...…………………………….100  

§1. Calitatea de administrator judiciar…………………………...100 

§2. Învestirea în funcţie prin sentinţa de deschidere…………......100  

§2.1. Consideraţii  istorice şi introductive………………………...100 

§2.2. Nominalizarea practicianului în insolvenţă…………………102 

§2.3. Desemnarea practicianului în insolvenţă……………………105 

§2.4. Refuzul desemnării de către practicianul în insolvenţă……108 

§2.5. Învestirea în funcţie de către adunarea generală a creditorilor 

sau de creditorul majoritar………………………………….109 

§3. Atribuţiile administratorului judiciar………………………...113 

§4. Remuneraţia administratorului judiciar……………………...115 

§5. Obligaţiile administratorului judiciar………………………...117 

§6. Contestaţiile împotriva măsurilor luate de administratorul 

judiciar………………………………………………………….118 

§7. Auxiliarii administratorului judiciar………………………….119 

§8. Înlocuirea administratorului judiciar şi sancţiunile aplicabile 

acestuia………............................................................................120 

Subsecţiunea IV. Lichidatorul……………………………………………..123 

§1. Consideraţii generale…………………………………………...123 

§2. Atribuţiile lichidatorului……………………………………….125 

Secţiunea II. Alţi participanţi la procedura insolvenţei. Adunarea generală şi 

comitetul creditorilor………………………………………………126 

§1. Noţiuni introductive…………………………………………….126 

Subsecţiunea I. Adunarea generală a creditorilor………………………..128 

§1. Componenţa adunării generale a creditorilor………………..128 

§2. Convocarea adunării generale a creditorilor…………………129 

§3. Atribuţiile adunării generale a creditorilor…………………..131 

§4. Modul de desfăşurare a şedinţei adunării generale a 

creditorilor …………………………………………………….132 

§5. Contestaţia împotriva hotărârii adunării generale 

creditorilor……………………………………………………..137 

   Subsecţiunea II. Comitetul creditorilor…………………………………...140 

§1. Desemnarea comitetului creditorilor………………………….140 

§2. Atribuţiile comitetului creditorilor……………………………144 



§3. Funcţionarea comitetului creditorilor…………………….......145 

Subsecţiunea III. Administratorul special………………………………..148 

§1. Precizări prealabile. Definiţia instituţiei………………………148 

§2. Desemnarea administratorului special………………………..150 

§3. Atribuţiile administratorului special………………………….153 

 

Capitolul V. Deschiderea procedurii insolvenţei…...…………………………………….156 

Secţiunea I. Cererile introductive…………………………………………………156 

§1. Noţiuni generale………………………………………………...156 

Subsecţiunea I. Cererea de formulată de debitor………………………...157 

§1. Condiţiile introducerii cererii………………………………….157 

§2. Obiectul cererii debitorului……………………………………161 

§3. Formularea şi semnarea cererii………………………………..162 

§4. Anexele cererii…………………………………………………..163 

§5. Valoarea juridică a cererii debitorului………………………..166 

Subsecţiunea II. Cererea creditorilor……………………………………..167 

§1. Condiţiile introducerii cererii de către creditori……………..167 

§2. Cuprinsul cererii………………………………………………..172 

Secţiunea II. Deschiderea procedurii insolvenţei şi efectele acesteia……………173 

Subsecţiunea I. Hotărârea judecătorului-sindic privind deschiderea 

procedurii insolvenţei pronunţată la cererea 

introductivă a debitorului……………………………173 

Subsecţiunea II. Hotărârea judecătorului-sindic privind deschiderea 

procedurii insolvenţei pronunţată la cererea 

introductivă a creditorului…………………………..178 

Subsecţiunea III. Efectele deschiderii procedurii insolvenţei……………189 

 

Capitolul VI. Primele măsuri...............................................................................................190 

§1. Consideraţii introductive............................................................190 

Secţiunea I. Întocmirea şi afişarea tabelului preliminar şi cel definitiv al 

creanţelor……………………………………………………………191 

Subsecţiunea I. Notificarea deschiderii procedurii………………………191 

§1. Modul de realizare a notificării………………………………..191 

§2. Conţinutul notificării…………………………………………...196 



Subsecţiunea II. Cererea de admitere a creanţelor………………………197 

Subsecţiunea III. Verificarea creanţelor înregistrate……………………203 

Subsecţiunea IV. Întocmirea şi afişarea tabelului preliminar al 

creanţelor……………………………………………208 

Subsecţiunea V. Contestaţiile privind creanţele creditorilor……………214 

Subsecţiunea VI. Înregistrarea şi afişarea tabelului definitiv al 

creanţelor……………………………………………221 

 

Capitolul VII. Rapoartele administratorului judiciar privind situaţia economică a 

debitorului şi stabilirea procedurii aplicabile……………………………………………223 

Secţiunea I. Perioada de observaţie.........................................................................223 

Secţiunea II. Primul raport al administratorului judiciar………………………226 

Secţiunea III. Al doilea raport al administratorului judiciar…………………...232 

 

Capitolul VIII. Falimentul………………………………………………………………...240 

§1. Precizări prealabile…………………………………………….240  

Secţiunea I. Cazurile de aplicare a procedurii falimentului……………………..241 

§1. Enumerarea cazurilor………………………………………….241 

§2. Hotărârea judecătorului-sindic privind deschiderea 

falimentului…………………………………………………….248 

 

Capitolul IX. Efectele deschiderii falimentului…………………………………………..250 

Secţiunea I. Efecte cu caracter imediat…………………………………………...250 

§1. Enumerare………………………………………………………250 

§2. Notificarea deschiderii falimentului……………………….......253 

Secţiunea II. Efecte cu caracter mediat…………………………………………...258 

§1. Enumerare………………………………………………………258 

§2. Întocmirea tabelului suplimentar şi cel definitiv consolidat al 

creanţelor……………………………………………………….260 

§2.1. Declararea creanţelor născute după data deschiderii 

procedurii insolvenţei………………………………………….260 

§2.2 Verificarea creanţelor înregistrate…………………………...262 

§2.3. Întocmirea tabelului suplimentar al creanţelor…………….264 

§2.4. Contestaţiile privind creanţele creditorilor…………………269 



§2.5. Întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat………..270 

Secţiunea III. Măsurile premergătoare lichidării averii debitorului - stabilirea 

masei active………………………………………………………..272 

§1. Noţiunea de avere a debitorului……………………………….272 

Subsecţiunea I. Sigilarea bunurilor din averea debitorului……………..273 

Subsecţiunea II. Conservarea bunurilor din averea debitorului..............276 

Subsecţiunea III. Inventarierea bunurilor din averea debitorului……...278 

Subsecţiunea IV. Evaluarea bunurilor din averea debitorului………….282 

 

Capitolul X. Efectuarea lichidării bunurilor din averea debitorului…………...............284 

Secţiunea I. Principii……………………………………………………………….284 

Secţiunea II. Metode şi procedee de lichidare a bunurilor………………………289 

Subsecţiunea I. Negocierea directă………………………………………..289 

Subsecţiunea II. Vânzarea prin licitaţie publică…………………………292 

Secţiunea III. Reguli speciale privind vânzarea bunurilor din averea 

debitorului……………………………………………………...297 

Subsecţiunea I. Vânzarea în bloc………………………………………….296 

Subsecţiunea II. Vânzarea individuală a bunurilor……………………...299 

§1. Vânzarea bunurilor imobile……………………………………299 

§2. Vânzarea bunurilor mobile…………………………….………300 

Secţiunea IV. Depunerea sumelor de bani rezultate din vânzarea bunurilor din 

averea debitorului...........................................................................301 

 

Capitolul XI. Distribuirea sumelor obţinute în urma lichidării………………...............302 

§1. Precizări prealabile……………………………………………..302 

Secţiunea I. Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de 

creanţe şi planul de distribuire între creditorii îndreptăţiţi să 

participe la procedura insolvenţei…………………………………..303 

Secţiunea II. Satisfacerea creanţelor garantate ale creditorilor………………...310 

Secţiunea III. Ordinea plăţii creanţelor chirografare……………………………313 

Secţiunea IV. Raportul final al lichidării şi distribuirea finală a sumelor de bani 

către creditorii îndreptăţiţi să participe la procedura 

insolvenţei…………………………………………………………...319 

 



Capitolul XII. Închiderea procedurii insolvenţei…………………………………….......326 

Secţiunea I. Cazurile de închidere a procedurii insolvenţei……………………..326 

Secţiunea II. Hotărârea privind închiderea procedurii.........................................334 

Secţiunea III. Consecinţele închiderii procedurii…………………………….......335 

 

Capitolul XIII. Răspunderea membrilor organelor de conducere……………………...338  

Secţiunea I. Natura juridică a răspunderii……………………………………….338 

Secţiunea II. Condiţiile răspunderii………………………………………………343 

Subsecţiunea I Prejudiciul…………………………………………………343   

Subsecţiunea II. Faptele care angajează răspunderea…………………...347 

§1. Consideraţii generale…………………………………………...347  

§2. Utilizarea bunurilor sau a creditelor persoanei juridice de drept 

privat în folos propriu sau cel al unei alte persoane juridice – 

art.138 al.1 lit. a din Legea nr.85/2006………………………..349 

§3. Efectuarea de acte de comerţ în interes personal sub acoperirea 

persoanei juridice de drept privat – art.138 al.1 lit. b din Legea 

nr.85/2006………………………………………………………351 

§4. Continuarea în interes personal a unei activităţi care ducea în 

mod vădit, persoana juridică de drept privat în stare de 

încetare a plăţilor – art.138 al.1 lit. c din Legea nr.85/2006...352 

§5. Conducerea unei evidenţe contabile fictive sau neconforme cu 

legea sau provocarea dispariţiei unor documente contabile – 

art.138 al.1 lit. d din Legea nr.85/2006……………………….354 

§6. Deturnarea sau ascunderea unei părţi din activul persoanei 

juridice de drept privat sau mărirea fictivă a pasivului acesteia 

– art.138 al.1 lit. e din Legea nr.85/2006……………………...359 

§7. Folosirea de mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei 

juridice de drept privat fonduri în scopul întârzierii încetării 

plăţilor – art.138 al.1 lit. f din Legea nr.85/2006……………..362 

§8. Efectuarea de plăţi cu preferinţă către un creditor în dauna 

celorlalţi creditori, în luna precedentă încetării plăţilor – 

art.138 al.1 lit. g din Legea nr.85/2006………..........................363 

Subsecţiunea III. Legătura cauzală dintre fapta ilicită şi prejudiciu…...364 

Subsecţiunea IV. Vinovăţia……………………………………………...…366 



Secţiunea III. Aspecte procedurale ale acţiunii în stabilirea răspunderii………368 

Subsecţiunea I. Persoane beneficiază de calitate procesual activă……...368 

Subsecţiunea II. Persoane care pot avea calitate procesual pasivă……...370 

Subsecţiunea III. Cererea de angajare a răspunderii……………………375 

Subsecţiunea IV. Procedura soluţionării cererii………………………….378 

Subsecţiunea V. Destinaţia sumelor obţinute de la persoanele care 

răspund………………………………………………..380 

 

Capitolul XIV. Concluzii finale şi propuneri de lege ferenda…………………………...382 

 

Bibliografie…………………………………………………………………………………388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANUL DEZVOLTAT: 
 

Teza începe cu un cuprins şi o scurtă introducere întitulată ”Cuvânt înainte” în care 

am încercat să prezint succint motivele care m-au determinat şi pentru care am ales ca şi 

obiect de studiu a lucrării mele de doctorat procedura falimentului. 

Totodată, în această scurtă introducere, am încercat să mulţumesc prin câteva 

cuvintelor, acelor personalităţi de o probitate profesională aleasă care în toată perioada 

necesară redactării acestei lucrări m-au încurajat şi m-au ajutat cu sfaturi utile ori de câte ori 

simţeam nevoia. 

  

Teza este structurată pe 14 capitole, dintre care primele şapte sunt dedicate unor 

probleme ca: prezentarea dezvoltării istorice a procedurii insolvenţei, caracteristicele acesteia, 

condiţiile ce trebuie întrunite pentru deschiderea ei, participanţii la procedură, cererile 

introductive şi judecarea acestora, primele măsuri subsecvente deschiderii procedurii şi 

rapoartele întocmite de administratorul judiciar. 

  Ultimele 7 capitole tratează pe larg problemele generale apărute în doctrină şi în 

practică în privinţa aplicării procedurii falimentului şi cele speciale referitoare la întocmirea 

tabelului preliminar/definitiv/suplimentar/definitiv consolidat al creanţelor, măsurile 

pregătitoare lichidării bunurilor din averea debitorului, procedurile specifice de valorificare a 

bunurilor, distribuirea sumelor şi închiderea procedurii. 

Un capitol distinct a fost dedicat tratării pe larg a instituţiilor cunoscute sub denumirea 

de răspunderea membrilor organelor de conducere şi a sintetizării unor propuneri de lege 

ferenda.  

Astfel, primul capitol întitulat ”Rolul procedurii insolvenţei în desfăşurarea activităţii 

comerciale” este dedicat în întregime analizării dezvoltării istorice a instituţiilor dreptului 

insolvenţei, începând cu cele mai vechi timpuri, respectiv perioada dreptului roman până la 

reglementarea aflată azi în vigoare. 

Capitolul a fost împărţit pe 5 diviziuni distincte, fiecare corespunzând mai unei 

perioade precise din dezvoltarea istorică a procedurii insolvenţei, respectiv: perioada antică, 

cea a evului mediu, cea modernă, cea contemporană şi în final cea aflată în vigoare în acest 

moment. 



În fiecare dintre aceste subdiviziuni am încercat să sintetizez şi să atrag atenţia asupra 

celor mai importante instituţii şi modificări intervenite, care au preconizat apariţia dreptului 

actual. 

Astfel referitor la perioada antică am analizat pe scurt procedura cunoscută sub 

denumirea de venditio bonorum, raportat la perioada evului mediu am atras atenţia în legătură 

cu apariţia primelor acte normative în domeniu, referitor la perioada modernă am semnalat 

apariţia primelor coduri comerciale printre care şi cea a Codului comercial român adoptat în 

1887 după modelul italian. 

După ce am prezentat, pe scurt, primele instituţii ale dreptului falimentar prezente în 

Codul comercial, am continuat analiza semnalarea dezvoltărilor dreptului insolvenţei în ţările 

Europei Occidentale, iar apoi am analizat succint modul în care acestea au fost transpuse în 

dreptul român prin adoptarea legii nr.64/1995. 

Capitolul doi, aşa cum arată şi titlul, este dedicat în întregime prezentării înţelesului 

noţiunii de ”procedura insolvenţei” şi a principalelor caracteristici ale acesteia, aşa cum 

acestea se găsesc prezentate în doctrină şi în jurisprudenţă 

Capitolul trei poartă titlul ”Condiţiile aplicării procedurii insolvenţei” şi este împărţit 

în două mari secţiuni. 

Prima dintre acesteia se referă la categoriile de debitori cărora li se aplică procedura 

insolvenţei şi debutează cu analiza acelor persoane juridice de drept privat, enumerate expres 

de art.1 al.1 pct.1-6 din Legea nr.85/2006 raportat la care este aplicabilă procedura generală. 

Astfel în primul rând este analizată societatea comercială, însă studiul nu se referă 

doar la acesta ci analizează şi problema posibilităţii deschiderii procedurii faţă de filiale, 

sucursale, societăţi comerciale create şi devenite ”în fapt”, societăţile comerciale în curs de 

constituire şi cele radiate, ori cele faţă de care s-a constatat nulitatea înmatriculării. 

Toate aceste aspecte au fost analizate raportat şi la prevederile Noului cod civil care a 

adus schimbări importante în privinţa asimilării unor entităţi lipsite de personalitate juridică 

cu persoana juridică propriu-zisă. 

În continuare, am prezentat, însă mai pe scurt, celelalte categorii de debitori 

reglementate de art.1 al.1 pct.2-5 din Legea nr.85/2006, iar în continuare am acordat o atenţie 

deosebită celei stabilite de art.1 al.1 pct.6 din aceeaşi act normativ, întrucât am analizat, 

raportat la modificările introduse de art.187 şi art.188 Noul cod civil, posibilitatea deschiderii 

procedurii şi faţă de cei care exercită profesiuni liberale şi sunt titularii unui patrimoniu de 

afectaţiune. 



Totodată am relevat că în prezent o piedică importantă în acest sens este reprezentată 

de modul de formulare a textului art.1 al.1 pct.6 din Legea nr.85/2006 care are în vedere doar 

persoanele juridice de drept privat care nu exercită ca şi obiect principal de activitate şi cu 

scop lucrativ acte de producţie, comerţ şi prestări servicii. 

În final am analizat posibilitatea deschiderii procedurii insolvenţei faţă de meseriaşi şi 

agricultorilor în lumina noilor modificări introduse de prevederile art.6, art.8 şi art.11 din 

Legea nr.71/2011, care pentru dobândirea calităţii de comerciant stabilesc ca şi cerinţă unică 

înmatricularea în registrul comerţului. 

În cea de a doua parte a acestei secţiuni am prezentat categoriile de debitori cărora le 

este aplicabilă procedura simplificată. 

Având în vedere că în doctrină şi în jurisprudenţă nu suscitau multe controverse, am 

analizat mai succint cazurile stabilite de art.1 al.2 lit.c-f din Legea nr.85/2006 şi am încercat 

să acord o atenţie deosebită persoanei fizice profesionist-comerciant acţionând individual şi 

întreprinderii familiale. 

Am înţeles să procedez ca atare întrucât problemele ridicate de doctrină şi 

jurisprudenţă în privinţa aplicării procedurii simplificate faţă de o persoană fizică au fost 

numeroase şi variate (condiţiile ale căror dovadă este necesară pentru a obţine deschiderea 

procedurii, posibilitatea aplicării procedurii faţă de un minor, faţă de un comerciant decedat, 

radiat din registrul comerţului sau faţă de cel care este retras în mod voluntar), iar analiza a 

fost îngreunată şi de intrarea în vigoare a Noului cod civil şi a Legii nr.71/2011 care au 

abrogat prevederile art.7 C. comercial şi au stabilit alte cerinţe necesare pentru dobândirea 

calităţii de comerciant.  

Astfel, în cadrul acestei subdiviziuni am tratat distinct noile condiţii stabilite de art.6 şi 

art.11 din Legea nr.85/2006 privind cerinţele prin care o persoană fizică va putea intra în 

rândul profesioniştilor comercianţi ca persoană fizică autorizată ori ca titular al unei 

întreprinderi individuale şi în consecinţă condiţiile care trebuie demonstrate pentru obţinerea 

deschiderii procedurii. 

Totodată am prezentat păreri propriii în legătură cu posibilitatea 

deschiderii/continuării procedurii insolvenţei faţă de un comerciant decedat/retras în mod 

voluntar din activitate, fără însă a se radia din registrul comerţului. 

În privinţa întreprinderilor familiale am încercat să atrag atenţia asupra prevederilor 

art.187 şi art.188 din Noul cod civil, în interpretarea căreia aceste entităţi ar putea fi asimilate 

din punct de vedere juridic cu o persoană juridică, în măsura în care justifică existenţa unui 

patrimoniu de afectaţiune. 



În cea de a doua secţiune principală a capitolului III am încercat să prezint prin prisma 

concepţiilor doctrinei şi a jurisprudenţei noţiunea insolvenţei (inclusiv raportat la alte teorii de 

determinare a dezorganizării afacerilor debitorului cum ar fi teoria insolvabilităţii şi cea a 

încetării plăţilor), cele două forme reglementate expres de Legea nr.85/2006, respectiv cea 

prezumată ca fiind vădită şi cea iminentă, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru stabilirea 

existenţei uneia dintre acestea într-un caz concret de speţă, dovezile care pot fi/trebuie folosite 

în acest sens. 

Capitolul patru este dedicat în întregime prezentării participanţilor la procedura 

insolvenţei. 

Studiul începe cu delimitarea categoriilor de organ al procedurii, părţi ale procedurii şi 

alţi subiecţi procesuali, demers ce a fost realizat în temeiul susţinerilor stabilite până în 

prezent de doctrina de drept procesual civil. 

Mai departe continua cu analiza detaliată a fiecărui organ al procedurii, aşa cum 

acestea au fost enumerate de art.5 din Legea nr.85/2006, respectiv instanţele (Tribunalul şi 

Curtea de Apel), judecătorul-sindic, administratorul judiciar şi lichidatorul. 

În cadrul analizei instanţelor am prezentat competenţa materială şi teritorială a 

tribunalului, extinderea legală a competenţei, posibilitatea obţinerii unei strămutări sau 

apariţia unui conflict pozitiv de competenţă. 

Referitor la instanţa de recurs (Curtea de Apel) am prezentat succint termenul de 

recurs, modul de calcul al acesteia, iar ulterior judecarea cauzelor de către acesta, atrăgând, în 

special atenţia, la normele cu caracter derogator de la prevederile Codului de procedură civilă. 

În legătură cu instituţia judecătorului-sindic am procedat la analiza modului de 

desemnare a acestuia şi sancţiunea nerespectării prevederilor legale instituite în acest sens, 

atribuţiile expres enumerate de art.11 din Legea nr.85/2006, cazurile de incompatibilitate şi 

recuzare prin prisma prevederilor art.12 din Legea nr.85/2006 şi a hotărârilor C.E.D.O. 

stabilite în privinţa respectării principiului judecării cauzei de către un organ independent şi 

imparţial.  

    Raportat la administratorul judiciar au fost prezentate, în primul rând, modul de 

desemnare a acesteia, consacrat pentru prima oară de ultimele variante ale Legii nr.85/2006, 

în care i se recunoaşte titularului cererii introductive posibilitatea de a numi practicianul care 

urmează a fi desemnat în calitate de administrator judiciar. 

Cu toate acestea nu am făcut abstracţie şi analizat situaţia în care, totuşi judecătorul-

sindic este cel care procedează atât a numirea şi cât şi la învestirea în funcţie a 

administratorului judiciar. 



În continuarea fost prezentat modul în care adunarea generală a creditorilor şi 

creditorul definit de art.3 al.1 pct.8 din Legea nr.85/2006 poate proceda la înlocuirea 

administratorului judiciar, luând în acest sens o decizie. 

Am acordat atenţie şi enumerării şi analizei succinte a atribuţiilor legale, a modului de 

stabilire a remuneraţiei, a obligaţiilor specifice, a contestaţiilor care pot fi exercitate împotriva 

măsurilor dispuse şi în final în privinţa modalităţii de sancţionare (înlocuirea, aplicarea unei 

amenzi judiciare, stabilirea răspunderii civile delictuale). 

Aceleaşi aspecte au fost analizate şi în cazul lichidatorului, atrăgându-se însă atenţia în 

privinţa specificităţii activităţii acestuia. 

În cadrul secţiunii nr.2 am procedat la prezentarea instituţiei adunării generale a 

creditorilor, a comitetului creditorilor şi a administratorului special. 

Dintre cele trei, având în vedere importanţa acesteia în privinţa mersului procedurii, 

am acordat o atenţie deosebită adunări generale a creditorilor. 

În consecinţă, după modelul creat de doctrina de drept comercial, în domeniul analizei 

şedinţelor adunării generale a asociaţilor/acţionarilor unei societăţi am prezentat modul de 

convocare a adunării, persoanele care au dreptul de a participa la şedinţă şi condiţiile de fond 

şi de formă pe care aceştia trebuie să le dovedească în acest sens, desfăşurarea concretă a 

şedinţei, condiţiile de cvorum şi de vot valabil, consecinţele nerespectării acestor cerinţe şi 

modalitatea prin care neregulile constatate pot fi aduse în faţa judecătorului-sindic pentru 

efectuarea unui control de legalitate. 

În privinţa comitetului creditorilor am prezentat pe larg modul de desemnare a acestei 

atât de judecătorul-sindic cât şi de adunarea generală a creditorilor şi atribuţiile specifice ale 

acesteia. 

Am încheiat studiul cu analiza instituţiei nou apărute în peisajul dreptului insolvenţei 

respectiv a administratorului special care, în funcţie de forma procedurii deschise sau de faza 

acesteia poate fi un reprezentant al intereselor debitorului sau doar a asociaţilor/acţionarilor 

acesteia. 

În legătură cu acest am prezentat atât modalitatea de desemnare a acesteia, cu 

menţionarea căii de atac împotriva acesteia, persoanele care de regulă sunt alese în această 

funcţie în practică cât şi atribuţiile specifice funcţiei, aşa cum acestea au fost stabilite de art.18 

din Legea nr.85/2006. 

Capitolul cinci, aşa cum arată şi titlul ei, este dedicat în întregime deschiderii 

procedurii insolvenţei. 



Materia studiată a fost împărţită în două mari secţiuni, respectiv cererile introductive şi 

modul de judecare acestora. 

Ambele secţiuni au fost divizate în două subsecţiuni. 

Prima dintre acestea se referă la cererea de deschidere formulată de debitor şi supune 

analizei probleme legate de obligativitatea/facultatea introducerii solicitării, sancţiunile care 

pot fi aplicate în caz de nerespectare a acestei obligaţii, conţinutul cererii şi anexele acesteia şi 

în final importanţa juridică a cererii. 

Cea de a doua subdiviziune a primei secţiuni analizează condiţiile de fond şi de formă 

stabilite de prevederile legii insolvenţei pentru admiterea cererii de deschidere formulate de 

creditor. 

În consecinţă sunt prezentat condiţiile necesare pentru îndeplinirea calităţii de creditor 

îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii şi actele care trebuie anexate în vederea dovedirii 

calităţii procesual active. 

Cea de a doua secţiune debutează cu analiza judecăţii cererii de deschidere formulată 

de debitor şi pe lângă prezentarea acesteia din punct de vedere al dreptului procesual civil, 

sunt analizate şi căile de atac reglementate expres de legiuitor respectiv opoziţia şi recursul. 

Totodată au fost evidenţiate în mod distinct atât cazurile în care judecătorul-sindic 

trebuie să dispună deschiderea procedurii generale cât şi situaţiile în care se impune aplicarea 

procedurii simplificate. 

În partea doua este analizată judecarea cererii de deschidere formulate de debitor, 

având în vedere aspecte cum ar: conexarea cererilor introductive, formularea unei contestaţii 

şi sancţiunile aplicabile în caz de omitere a acesteia, invocarea excepţiei lipsei calităţii 

procesual active şi pasive şi modul de soluţionare a acestora, solicitarea achitării unei cauţiuni 

şi modul în care această cerere trebuie soluţionată, probele ale căror administrare se impune în 

vederea dovedirii calităţii procesual active/pasive sau a existenţei fondurilor, soluţiile care pot 

fi dispuse şi căile de atac. 

Capitolul cinci se termină cu enumerarea efectelor deschiderii procedurii insolvenţei. 

Capitolul şase este dedicat primelor măsuri şi în special întocmirii tabelului preliminar 

şi definitiv de creanţe. 

Astfel, studiul a debutat cu analiza problemelor semnalate de doctrină şi de 

jurisprudenţă în privinţa notificării deschiderii procedurii, modul concret de realizare şi 

conţinutul acesteia. 

În continuare am prezentat pe larg cererea de admitere a creanţei, conţinutul acesteia şi 

sancţiunile nedepunerii acesteia în termen, procedura verificării creanţelor şi a celor exceptate 



de la acest demers, întocmirea tabelului preliminar, afişarea şi comunicarea acesteia, 

contestaţiile la tabel, termenul în care acesta trebuie depus, persoanele care pot justifica în 

acest sens o calitate procesual activă, modul de judecare a contestaţiilor, soluţiile care pot fi 

pronunţate şi întocmirea/afişarea tabelului definitiv. 

Capitolul şapte este dedicat rapoartelor întocmite de administratorul judiciar, respectiv 

cel privind existenţa uneia din cauzele care necesită deschiderea procedurii simplificate şi a 

celei referitor la cauzele insolvenţei şi a identităţii persoane lor cărora această stare le este 

imputabilă. 

În acest sens studiul debutează cu analiza noţiunii de perioadă de observaţie, respectiv 

intervalul de timp în care rapoartele sunt întocmite şi continuă cu prezentarea detaliată a 

procedurii de întocmire, comunicare, dezbatere şi adoptare sau respingere a concluziilor 

administratorului judiciar. 

Capitolul opt se referă la procedura de deschidere a falimentului fiind analizate în 

două secţiuni majore atât cazurile în care judecătorul-sindic trebuie să decidă aplicarea 

acestuia cât şi conţinutul hotărârii de deschidere. 

În cadrul acestui capitol am făcut menţiuni exprese în privinţa cazurilor în care trebuie 

decisă deschiderea procedurii simplificate în dauna celei generale şi efectele pe care le atrage 

un asemenea demers în privinţa conţinutului hotărârii. 

Capitolul IX debutează cu analiza efectelor imediat şi mediat ale hotărârii de 

deschidere. 

În consecinţă, am dedicat o secţiune separată pentru enumerarea şi analiza succintă a 

principalelor efecte imediate, acordând o atenţie deosebită modului de efectuarea a notificării 

deschiderii falimentului. 

În cadrul secţiunii dedicate efectelor mediate am analizat în principal modul de 

întocmire a tabelului suplimentar şi definitiv consolidat fără a face abstracţie de necesitatea 

prezentării modului de realizare a tabelului preliminar şi definitiv de creanţe. 

În consecinţă au fost analizată aria persoanelor care sunt obligate să depună o cerere 

de admitere a creanţei, termenul în care aceştia trebuie să dea curs obligaţiei, sancţiunile 

specifice în caz de nerespectare. 

În continuare sunt evocate anumite aspecte cu caracter special legate de modul de 

verificare a creanţelor, cele exceptate de la realizarea acestei activităţi şi în final a fost 

prezentat înţelesul tabelului suplimentar şi modul de întocmire a acestuia. 

A urmat analiza posibilităţii de contestare a tabelului suplimentar, termenul stabilit în 

acest sens de legea insolvenţei şi sancţiunile nedepunerii în termen a contestaţiei. 



Au mai fost prezentate modul de judecare a contestaţiei şi soluţiile care pot fi 

pronunţate, iar secţiunea se termină cu analiza noţiunii de tabel definitiv şi consolidat şi a 

modului concret de întocmire a acestuia. 

Capitolul nouă continuă cu analiza unui alt element specific falimentului respectiv 

luarea măsurilor pregătitoare lichidării. 

În consecinţă în cadrul mai multor subdiviziuni au fost analizate instituţii ca: sigilarea, 

inventarierea, evaluarea şi conservarea bunurilor debitorului. 

Capitolul zece are ca obiect prezentarea modalităţilor specifice de vânzare a bunurilor 

din averea debitorului. 

Astfel sunt analizate pe secţiuni distincte principalele metode de vânzare folosite în 

practică, respectiv negocierea directă şi vânzarea prin licitaţie publică. 

În cazul negocierii directe am încercat să prezint, în temeiul experienţei practicienilor 

oglindite în studii de doctrină principalele elemente necesare şi etape de parcurs pentru 

organizarea unei negocieri eficiente. 

Referitor la vânzarea prin licitaţiei publică, tot în temeiul susţinerilor doctrinei am 

încercat să sintetizez cele mai importante aspecte ale unui regulament de vânzare în baza 

căreia această metodă poată fi pusă în aplicare în mod eficient. 

Totodată am procedat la un studiu comparat, întrucât analizând principalele elemente 

ale regulamentului am făcut referire şi la prevederile corespunzătoare ale Codului de 

procedură civilă. 

  În final am prezentat foarte pe scurt situaţia vânzării bunurilor mobile şi imobile, 

menţionând doar aspectele specifice ale fiecăreia dintre acestea. 

Printre acestea am acordat o importanţă mai mare modalităţilor posibile de valorificare 

a creanţelor debitorului. 

Capitolul unsprezece, aşa cum arată şi titlul ei se referă la distribuirea sumelor 

obţinute de lichidator din vânzarea bunurilor debitorului. 

Acest capitol debutează cu analiza raportului trimestrial stabilit în sarcina 

lichidatorului de art.122 din Legea nr.85/2006 şi a importanţei acestuia pentru bunul mers al 

procedurii, mai ales în privinţa exercitării unui control de legalitate  a priori  de către 

judecătorul-sindic. 

În consecinţă, sunt prezentate aspecte legate de conţinutul raportului, comunicarea 

acesteia, modul de formulare a contestaţiilor şi judecarea acestora. 

În continuare sunt prezentate modul de achitare a creanţeor garantate şi a celor 

chirografare. 



Capitolul se încheie cu analiza rolul raportului final şi a situaţiilor financiare finale în 

privinţa bunului mers ala procedurii. 

Ca şi în cazul raportului trimestrial au fost prezentate: conţinutul raportului, modul de 

comunicare, sancţiunea nerespectării acestei cerinţe, formularea obiecţiunilor şi judecarea 

acestora. 

Capitolul doisprezece este dedicat închiderii falimentului şi începe cu analiza amplă a 

cazurilor de închidere specifice acestei procedurii şi se termine cu prezentarea conţinutului 

hotărârii care se pronunţă cu această ocazie şi a efectelor acesteia. 

Capitolul treisprezece are ca obiect analiza instituţiei răspunderii membrilor organelor 

de conducere şi este împărţit pe mai multe secţiuni care privesc: natura răspunderii, condiţiile 

răspunderii, calitatea procesual activă şi cea pasivă în formularea cererii de stabilire a 

responsabilităţii, conţinutul şi judecarea cererii. 

Astfel în prima secţiune am prezentat principalele teorii cunoscute în acest moment în 

privinţa răspunderii, respectiv: teoria răspunderii civile delictuale, a răspunderii civile 

contractuale şi a celei mixte. 

Am arătat cu această ocazie că nici una din acest teorii nu este completă în condiţiile 

în care nu analizează situaţia persoanelor care nu au calitatea de membru al organului de 

conducere/de supraveghere a debitorului persoană juridică de drept privat, însă cu toate 

acestea cauzează prin fapta sa ilicită o stare de insolvenţă pentru patrimoniul acestuia. 
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