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Lucrarea a abordat problematica procedurilor de salvgardare reglementate 

de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolvență.1 De-a lungul istoriei lor, procedurile de salvgardare au fost 

reglementate în perioadă de criză și numai cu caracter excepțional, fiind preferate 

procedurile de faliment în scopul acoperirii mai rapide a creanțelor creditorilor. 

Totuși, au existat împrejurări în care debitori onești, de bună-credință, s-au lovit în 

decursul activității lor comerciale de faliment, iar aceste împrejurări au forțat 

legiuitorii de pretutindeni să recunoască nevoia reglementării unor alternative la 

procedurile de faliment. Desigur, întrucât identificarea unui echilibru între 

interesele creditorilor și cele ale debitorului nu a fost lipsită de probleme, 

procedurile de salvgardare au cunoscut o evoluție continuă.  

La nivel național, prima reglementare a unei proceduri de salvgardare s-a 

realizat prin Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării 

judiciare.2 După aproape două decenii de aplicare, procedurile de reorganizare 

judiciară au prezentat o rată infimă de succes, estimată la un procent de 2% - 3% 

din totalul procedurilor. De asemenea, s-a remarcat că procedurile de insolvență 

sunt lungi și costisitoare. Toate aceste argumente au condus la conștientizarea 

necesității unui cadru legal care să abordeze problematica prevenirii insolvenței. 

Astfel, în 2009, pe fondul crizei economice care a afectat semnificativ economia 

națională, a fost adoptată Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului 

preventiv și (a) mandatului ad-hoc3, o procedură cu tradiție în dreptul național. În 

anul 2014 s-a marcat unul dintre cele mai importante momente în evoluția 

procedurilor de salvgardare, reglementările acestora fiind abordate prin prisma 

unui singur act normativ: Legea nr. 85/2014. Totuși, până în prezent, procedurile 

de salvgardare nu au cunoscut succesul așteptat.  

În ceea ce privește procedura concordatului preventiv, conform datelor 

statistice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului transmise prin Adresa 

nr. 25422 / 13.01.2021, instituția ne-a comunicat4 situația statistică, potrivit căreia 

un număr total de 91 entități au înregistrat mențiuni privind concordatul preventiv, 

dintre care 71 aparținând S.R.L.-urilor, 18 aparținând S.A.-urilor, 1 aparținând 

PFA și 1 aparținând II. În perioada 2020 – 2021 (date actualizate până la 

15.11.2021) 5, s-a înregistrat un număr de 30 de mențiuni cu privire la concordatul 

                                                           
1 Publicată în Monitorul Oficial nr. 466 din 25.06.2014. 
2 Publicată în Monitorul Oficial nr. 130/29.06.1995 
3 Publicată în Monitorul Oficial nr. 870/14.12.2009 
4 Adresa nr. 25422 / 13.01.2021 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și documentul 

în format Excel cuprinzând datele statistice, au fost transmise pe adresa de e-mail office@insolpedia.ro în 

data de 13.01.2021.    
5 Adresa nr. 853901 / 16.11.2021 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și 

documentul în format Excel cuprinzând datele statistice, arhivat, au fost transmise pe adresa de e-mail 

office@insolpedia.ro în data de 16.11.2021, de la adresa valorificare_date@onrc.ro.     

mailto:office@insolpedia.ro
mailto:office@insolpedia.ro
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preventiv, dintre care 20 înregistrări de mențiuni efectuate de S.R.L.-uri, 9 de către 

S.A-uri și 1 de către o II. Din interpretarea datelor statistice, rezultă un interes 

crescând în accesarea procedurilor de salvgardare preventivă, întrucât 25% din 

totalul mențiunilor înregistrate la O.N.R.C. s-au efectuat în perioada de criză 

sanitară generată de pandemia COVID-19.  

Nu numai legislația națională a suferit o reformă, ci și cea europeană, prin 

înlocuirea Regulamentului (CE) nr. 1346/20006 al Consiliului din 29.05.2000 

privind procedurile de insolvență cu Regulamentul (UE) 2015/8487 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 20.05.2015 privind procedurile de 

insolvență, care își extinde sfera de aplicare și asupra procedurilor de salvgardare, 

dar și prin intrarea în vigoare a Directivei8 (UE) 2019/1023 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20.06.2019 privind cadrele de restructurare 

preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a 

eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și 

de modificare a Directivei (UE) 2017/1132.   

Ca urmare a intrării în vigoare a Directivei (UE) 2019/1023, România, 

alături de toate Statele Membre, au transpus în legislațiile naționale principalele 

concepte și reglementări promovate la nivel european de mai bine de un deceniu, 

materializate într-o nouă viziune asupra conceptului de insolvență, apropiată celei 

specifice bine-cunoscutului Chapter 11 din legislația S.U.A. Așadar, în data de 

14.07.2022, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 216/20229, numită pe 

parcursul lucrării „Legea pentru transpunerea Directivei în materia restructurării”, 

care a intrat în vigoare în data de 17.07.2022. Acest moment marchează cea mai 

importantă evoluție a procedurilor de salvgardare, în special cele destinate 

prevenirii insolvenței, întrucât acestea formează astăzi scopul Legii nr. 85/2014.  

În prezent, economia globală se confruntă concomitent cu mai multe crize, 

dintre care amintim criza politică generată de invazia Ucrainei de către Federația 

Rusă, criza de personal, criza energetică, criza materialelor prime, criza generată 

de creșterea necontrolată a prețurilor, precum și nivelul ridicat al inflației. Așadar, 

este o certitudine faptul că întreprinderile se vor confrunta cu obstacole greu de 

trecut în perioada ce urmează. Din acest motiv, noile proceduri de prevenire a 

insolvenței, alături de procedura formală de salvgardare a reorganizării judiciare, 

vor putea contribui decisiv la revitalizarea mediului de afaceri.   

Atât reforma națională, cât și cea europeană în materia insolvenței aduc 

procedurile de salvgardare în prim plan, cu scopul de a transforma aplicarea 

procedurilor formale de insolvență în excepția de la regulă, urmărindu-se ca 

                                                           
6 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 160/1, 30.06.2000. 
7 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 141/19, 05.06.2015.  
8 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 172/18, 26.06.2019.  
9 Publicată în Monitorul Oficial nr. 709 din 14.07.2022.  
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acestea să fie rezervate exclusiv profesioniștilor care nu mai pot fi salvați de la 

faliment. Toate aceste argumente dezvăluie actualitatea și importanța temei 

cercetate.  

 

2. Scopul și obiectivele lucrării 

 

Lucrarea are ca scop analiza procedurilor de salvgardare, în special a celor 

de prevenire a insolvenței, atât în reglementările anterioare, cât și în reglementarea 

actuală, ca urmare a transpunerii prevederilor Directivei (UE) 2019/1023 în 

legislația națională. Prin aceasta, am urmărit să surprind evoluția modului în care 

această problematică a fost tratată.  

Un prim obiectiv al lucrării este prezentarea istoriei procedurilor de 

salvgardare reglementate la nivel național la începutul sec. XX, astfel încât să 

identificăm geneza lor, sursa de inspirație și modalitatea în care legiuitorul a decis 

să abordeze, la acel moment, o chestiune atât de delicată, în special dacă ne 

raportăm la caracterul puternic al stigmatului falimentului din acel timp.  

Un alt obiectiv este prezentarea aspectelor de drept comparat, prin care am 

urmărit să analizăm cele mai performante sisteme de drept în materia restructurării 

formale și a restructurării preventive, pentru identificarea celor mai bune practici 

acre ar putea constitui o sursă de inspirație și pentru legiuitorul român. În ceea ce 

privește procedurile de prevenire a insolvenței, am ales sistemele de drept din 

Franța și din Italia. Aceasta deoarece sistemul de drept italian a constituit 

principala sursă de inspirație pentru legiuitorul român de la începutul sec. XX. 

Sistemul de drept francez a fost ales ca urmare a statisticilor încurajatoare în ceea 

ce privește succesul procedurilor de prevenire a încetării de plăți, un alt argument 

fiind acela potrivit căruia Codul comercial francez reglementează trei astfel de 

proceduri. În materia reorganizării judiciare, am ales sistemul de drept al Statelor 

Unite ale Americii, deoarece Chapter 11 reprezintă principala sursă de inspirație a 

legiuitorului european în abordarea problematicii insolvenței, respectiv și în 

elaborarea Directivei în materia restructurării. Am ales, de asemenea, și sistemul 

de drept japonez, întrucât, conform Doing Business 201910, raport întocmit de către 

Banca Mondială, Japonia se află pe primul loc în clasament în ceea ce privește 

eficiența mecanismelor de insolvență, în timp ce S.U.A. ocupă al treilea loc, dintr-

un total de 190 de economii studiate.   

În vederea delimitării conceptelor despre care am făcut vorbire pe parcursul 

lucrării, am apreciat necesară introducerea unei secțiuni care să trateze diferența 

dintre debitor în dificultate, insolvență, insolvabilitate și faliment, în scopul de a 

                                                           
10 World Bank, Doing Business 2019: Training for reform. Economy profile: Japan, ediția a 16-a, disponibil 

spre descărcare: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/japan#DB_ri <Accesat în 

18.08.2022> 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/japan#DB_ri
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delimita totodată procedurile aplicabile debitorului în fiecare dintre aceste cazuri. 

De asemenea, mi-am propus identificarea principalelor bariere care descurajează 

creditorii în accesarea procedurilor de prevenire a insolvenței și care stau în calea 

restructurării timpurii, ținând seama de faptul că legislația națională reglementează 

trei proceduri de salvgardare și, totuși, cea de-a patra procedură, respectiv 

falimentul, este cea mai des întâlnită în practică. În acest scop, am apreciat 

oportună dedicarea unei secțiuni în lucrare pentru a evidenția atât elementele 

comune ale procedurilor de salvgardare, cât și particularitățile fiecăreia.  

Având în vedere modificările legislative cu impact asupra procedurilor de 

salvgardare, am urmărit ca, pe parcursul întregii lucrări, să subliniem cele mai 

importante aspecte în acest sens, în scopul formării unei imagini de ansamblu 

asupra evoluției lor în timp. 

 

3. Metodologia cercetării  

 

În elaborarea lucrării de doctorat, au fost utilizate următoarele metode de 

cercetare: (i) metoda istorică, (ii) metoda comparativă și (iii) metoda logică. 

Metoda istorică a fost uzitată în vederea identificării genezei conceptelor 

care, astăzi, sunt cunoscute sub forma procedurilor de salvgardare, astfel încât să 

se poată surprinde evoluția reglementării în materie. De asemenea, metoda istorică 

a fost de folos în identificarea raționamentului legiuitorului privind modul de 

abordare a acestor chestiuni. 

Metoda comparativă de cercetare a avut rolul de a ajuta la identificarea celor 

mai bune practici din alte sisteme de drept recunoscute, la nivel global, a fi 

eficiente. De asemenea, metoda comparativă a fost folosită în analiza reglementării 

procedurilor de salvgardare din momente temporale diferite, pentru a putea 

concluziona asupra gradului lor de evoluție.  

Metoda logică a fost folosită în vederea formulării unor contribuții 

personale în urma analizei reglementărilor în materie, a jurisprudenței și a 

doctrinei.       

 

 

 

 

 

 

 

4. Structura tezei de doctorat 

 



 

11 
 

Lucrarea debutează cu o listă de abrevieri și este structurată în 11 

(unsprezece) capitole. Lucrarea se încheie cu concluzii și propuneri de lege 

ferenda, urmate de o listă a surselor bibliografice utilizate.  

Primul capitol abordează noțiuni introductive cu privire la procedurile de 

salvgardare reglementate de Legea nr. 85/2014. În cadrul acestui capitol, am 

debutat cu sublinierea diferențelor dintre conceptele de debitor în dificultate, 

insolvență, insolvabilitate și faliment. Am subliniat faptul că legea distinge subtil 

două situații cu privire la capacitatea debitorului de a-și îndeplini obligațiile, 

respectiv execută sau are capacitatea de a-și executa obligațiile exigibile, astfel că 

că starea patrimonială a debitorului în dificultate se poate împărți în două categorii: 

(i) o stare de dificultate financiară posibilă, atunci când debitorul execută 

obligațiile exigibile, dar resimte sau anticipează totuși o presiune financiară în 

activitatea sa curentă și (ii) o stare de dificultate probabilă, pe care o putem denumi 

stare de dificultate financiară accentuată, atunci când debitorul depășește scadența 

obligațiilor exigibile, dar nu mai mult de 60 zile. Această delimitare este necesară 

în vederea alegerii celei mai potrivite proceduri de salvgardare. În cadrul celei de-

a doua subsecțiuni, am efectuat o analiză a scopului Legii nr. 85/2014, cu 

precizarea că, în prezent, procedurile de salvgardare sunt în prim-plan, pentru 

prima dată în istoria reglementării lor. Au fost analizate, de asemenea, și principiile 

fundamentale ale procedurilor reglementate de Legea nr. 85/2014, în scopul 

identificării esenței ce le guvernează. A doua secțiune a primului capitol analizează 

categoriile de persoane care pot fi subiecți ai procedurilor de salvgardare, cu 

precizarea că s-au subliniat modificările legislative avute în vedere de Proiectul de 

lege pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/1023 în această privință. Secțiunile 

III și IV ale primului capitol abordează noțiuni introductive cu privire la 

procedurile de salvgardare, fără a intra în esența problemei. Capitolul I se încheie 

cu cu cea de-a V-a secțiune, care tratează elementele comune ale procedurilor de 

salvgardare, precum și particularitățile fiecăreia.  

Capitolul II abordează reforma legislației naționale în materia 

restructurării. Capitolul debutează cu o scurtă filă de istorie a falimentului. 

Secțiunea  a II-a prezintă o analiză comparativă a procedurilor de prevenire a 

insolvenței în ceea ce privește reglementarea lor prin prisma Legii nr. 381/2009, 

respectiv prin prisma Legii nr. 85/2014. Referitor la procedura reorganizării 

judiciare, a fost comparată reglementarea acesteia în lumina Legii nr. 85/2006, 

respectiv a Legii nr. 85/2014. Cea de-a treia secțiune este dedicată principalelor 

modificări legislative aduse prin O.U.G. nr. 88/201811, considerate a fi un veritabil 

regres în calea progresului. Capitolul se încheie cu cea de-a IV-a secțiune, dedicată 

conceptului de ajutor de stat, prin care am dorit să subliniem importanța 

                                                           
11 Publicată în Monitorul Oficial nr. 840 din 02.10.2018. 
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participării creditorului bugetar – denumit pe parcursul lucrării creditorul 

permanent al oricărui profesionist – în procedurile de salvgardare a debitorilor 

viabili. De asemenea, am subliniat faptul că lipsa implicării afectează nu numai 

debitorul și activitatea sa, ci și interesele celorlalți creditori.  

Capitolul III tratează reforma legislației europene în materia insolvenței. 

Am apreciat necesară includerea unui capitol dedicat acestui subiect ca urmare a 

modificărilor benefice, cu puternic impact asupra eficientizării procedurilor de 

restructurare preventivă și de insolvență. Capitolul este structurat în două secțiuni, 

prima fiind dedicată analizei diferențelor dintre reglementarea anterioară și cea 

actuală în materia insolvenței, respectiv Regulamentul (UE) 2015/84812 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 20.05.2015 privind procedurile de 

insolvență, care își extinde sfera de aplicare și asupra procedurilor de salvgardare. 

Cea de-a doua secțiune este dedicată analizei conceptelor-cheie și a dezideratelor 

Directivei (UE) 2019/1023.  

Capitolul IV este dedicat aspectelor generale privind procedurile de 

prevenire a insolvenței. Acesta debutează cu evocarea procedurilor de evitare a 

falimentului reglementate le legiuitorul român de la începutul sec. XX. În urma 

unei ample documentări, am identificat cel puțin 6 astfel de proceduri dedicate 

debitorilor aflați în dificultate în perioada 1905 – 1933. Dintre acestea, au fost 

abordate: moratoriul antefalimentar și cel postfalimentar, măsurile preventive, 

toate acestea fiind reglementate de Codul comercial român din 1887, concordatul 

preventiv și lichidarea judiciară a datoriilor comerciale, acestea din urmă fiind 

reglementate de legi speciale. Secțiunea a II-a tratează aspecte de drept comparat, 

în cadrul căreia am efectuat o analiză a sistemelor de drept din Italia și din Franța. 

Secțiunea a III-a este împărțită în 4 subsecțiuni: prima explorează modalitățile de 

prevenire a dificultărilor financiare. Am subliniat că acestea sunt greu de 

identificat, întrucât anterior identificării soluției, trebuie identificată problema, ori 

stabilirea în timp a survenirii unor dificultăți financiare ori a începerii unui declin 

este dificil de realizat. A doua subsecțiune tratează mecanismele de alertă privind 

dificultățile financiare și analizează sistemul de drept francez. De asemenea, s-au 

propus soluții care pot conduce la eficientizarea acestor mecanisme. Ultima 

subsecțiune face vorbire despre responsabilitățile organelor de conducere în 

ipoteza probabilității insolvenței.  

Capitolul V este dedicat integral procedurii mandatului ad-hoc. Acest 

capitol debutează cu analiza condițiilor de deschidere a procedurii, urmată de 

descrierea etapelor în care aceasta se realizează. Cea de-a treia secțiune este 

dedicată organelor care aplică procedura. Cu acest prilej, am analizat fiecare dintre 

atribuțiile acestora și am subliniat și acele atribuții care nu sunt menționate în mod 

                                                           
12 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 141/19, 05.06.2015.  
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expres de lege, dar care cad în sarcina acestora. Secțiunea a IV-a tratează 

redresarea debitorului prin intermediul procedurii mandatului ad-hoc și este 

împărțită în două subsecțiuni: prima face vorbire despre măsurile care pot fi 

cuprinse în mandatul ad-hoc, în timp ce cea de-a doua abordează problema 

negocierilor cu creditorii și aduce în prim-plan bune practici și tehnici ale 

negocierii.  

Capitolul VI este dedicat integral procedurii concordatului preventiv. 

Capitolul este format din 7 secțiuni și debutează cu condițiile declanșării 

procedurii. A doua secțiune descrie etapele privind declanșarea procedurii și 

cuprinde o analiză atribuțiilor organelor care o aplică, precum și modul în care 

debitorul și creditorii pot participa activ la procedură. De asemenea, au fost 

analizate atribuțiile care revin în sarcina creditorilor. Secțiunea a IV-a tratează 

formalitățile concordatului preventiv. Am arătat că acestea sunt reprezentate de: 

(i) depunerea și comunicarea ofertei de concordat preventiv; (ii) publicitatea 

privind oferta de concordat preventiv; (iii) încheierea concordatului preventiv; (iv) 

omologarea concordatului preventiv. Spre deosebire de procedura mandatului ad-

hoc, dar similar reorganizării judiciare, procedura concordatului preventiv implică 

parcurgerea unor formalități specifice în vederea aplicării. Secțiunea a V-a tratează 

oferta de concordat preventiv și proiectul de concordat preventiv din perspectiva 

conținutului, a termenelor de întocmire și negociere, precum și din perspectiva 

elementului esențial al procedurii. Secțiunea a VI-a abordează etapa omologării 

concordatului preventiv. Am arătat că scopul omologării concordatului este acela 

de a impune minorității creditorilor expresia voinței majorității creditorilor 

semnatari, pe de o parte, precum și cel de a proteja debitorul care încearcă să se 

redreseze, în fața minorității creditorilor nesemnatari, necunoscuți și creditorilor 

ale căror creanțe sunt contestate și/sau în litigiu, pe de altă parte. Capitolul se 

încheie cu Secțiunea a VII-a, care tratează modalitățile și cazurile de închidere a 

procedurii.  

Capitolul VII prezintă o analiză a Proiectului de lege având ca obiect 

transpunerea Directivei (UE) 2019/1023 în legislația națională. Am utilizat forma 

finală a Proiectului de lege, care nu prezintă diferențe de substanță în raport cu 

Legea nr. 216/2022. Capitolul este structurat în 4 secțiuni. Prima secțiune tratează 

aspectele generale care s-au prevăzut a fi modificate în materia procedurilor de 

prevenire a insolvenței. A doua secțiune face vorbire despre abrogarea mandatului 

ad-hoc și introducerea acordului de restructurare, o procedură nouă, fără 

corespondent în reglementări precedente. A treia secțiune prezintă modificările 

avute în vedere în materia procedurii reorganizării judiciare, pornind de la natura 

juridică a acestuia, până la cazurile și modalitățile de închidere a acesteia.  

Deși nu am identificat diferențe de substanță între Proiectul de lege având 

ca obiect transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/1023 și Legea nr. 
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216/2022, am apreciat totuși necesară introducerea unui capitol dedicat acesteia 

din urmă. Astfel, Capitolul VII1 aduce completări la capitolul precedent și 

analizează nun numai modificările din materia insolvenței, ci și modificările aduse 

altor acte normative complementare.  

Capitolul VIII prezintă aspectele generale ale procedurilor de insolvență. 

Trebuie să precizăm că, pe tot parcursul lucrării, am tratat cu precădere procedura 

reorganizării judiciare, excluzând din cercetare procedura falimentului. Prima 

secțiune a acestui capitol are în vedere geneza și evoluția procedurii reorganizării 

judiciare pe plan național. Inspirată din modelul promovat de Chapter 11, am reușit 

astfel să surprindem evoluția acestei proceduri, încă din momentul genezei sale. 

Am subliniat faptul că, spre deosebire de alte legislații ale statelor membre, 

România a oferit încă de la prima reglementare a procedurii reorganizării judiciare 

beneficiul celei de-a doua șanse, concretizate în descărcarea definitivă de datorii. 

Raportat la dispozițiile din reglementarea precedentă a falimentului, respectiv 

codul comercial român din 1887, am arătat că, în situația legislației naționale, 

conceptul de insolvență sau, după cum era cunoscut în 1995, cel de încetare de 

plăți, nu a cunoscut o evoluție din acest punct de vedere, ci o veritabilă 

transformare, adaptată sistemelor de drept moderne. A doua secțiune tratează 

aspecte de drept comparat, în elaborarea căreia am ales sistemul de drept al S.U.A. 

și cel al Japoniei. Aceste două sisteme de drept sunt recunoscute a fi printre cele 

mai eficiente la nivel global, astfel că am încercat să identificăm cheia succesului 

lor și cele mai bune practici în materie. Cea de-a treia secțiune abordează cauzele 

care stau la baza apariției stării de insolvență. În urma documentării și a cercetării, 

am identificat următoarele cauze ca fiind cele mai frecvente în situația debitorilor 

insolvenți: (i) managementul defectuos; (ii) utilizarea abuzivă a creditului 

comercial; (iii) scăderea nivelului de competitivitate; (iv) dependența debitorului 

de un singur contract sau un singur client. Capitolul se încheie cu cea de-a patra 

secțiune, care prezintă responsabilitățile organelor de conducere ale debitorului în 

ipoteza în care survine starea de insolvență.  

Capitolul IX tratează toate aspectele referitoare la deschiderea procedurii 

insolvenței. Prima secțiune analizează condițiile declanșării procedurii generale de 

insolvență. A doua secțiune este dedicată persoanelor care au calitate procesuală 

activă în formularea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenței. În acest 

sens, au fost analizate separat, în subsecțiuni diferite (i) cererea debitorului și (ii) 

cererea creditorului. Secțiunea a III-a face vorbire despre organele care aplică 

procedura, respectiv: (i) instanțele judecătorești, anume Tribunalul competent și 

Curtea de apel, (ii) judecătorul-sindic și (iii) administratorul judiciar. În cea de-a 

patra secțiune, am analizat rolul participanților la procedură, precum și atribuțiile 

care le revin acestora. Capitolul se încheie cu a cincea secțiune, dedicată analizei 

efectelor deschiderii procedurii generale de insolvență. De precizat este că am 
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încercat, pe cât posibil, să realizăm o simetrie în structura lucrării, raportat la cele 

trei proceduri de salvgardare.  

Capitolul X este dedicat exclusiv procedurii reorganizării judiciare și 

debutează cu o analiză a acestei noțiuni. Am făcut mențiuni referitoare la 

modalitățile de restructurare, cu sublinierea faptului că, spre deosebire de 

procedurile de prevenire a insolvenței, această procedură poartă riscul permanent 

al falimentului. De asemenea, am arătat că, datorită diversității, complexității și 

chiar unicității activității debitorilor, legea nu poate să prevadă în mod limitativ 

măsuri de restructurare, ci ea vine în sprijinul organelor de aplicare și al 

participanților de a identifica cele mai potrivite măsuri dintre cele exemplificate. 

A doua secțiune tratează pe larg conținutul planului de reorganizare. Am arătat că 

planul trebuie să prevadă și alte elemente obligatorii, care nu sunt însă menționate 

în mod expres de lege, precum: (i) istoricul debitorului; (ii) datele financiare 

anterioare ajungerii în stare de insolvență; (iii) situația resurselor umane; (iv) 

analiza de piață; (v) situația contractelor aflate în derulare; (vi) situația creanțelor 

neîncasate. Desigur, am efectuat o analiză și pe marginea elementelor obligatorii 

ale planului. Mi-am îndreptat atenția cu precădere asupra detalierii măsurilor 

adecvate pentru punerea în aplicare a planului. A treia secțiune abordează 

categoriile de persoane care sunt îndreptățite să propună un plan, înlăuntrul 

termenului imperativ prevăzut de lege. A patra secțiune abordează formalitățile 

procedurile reorganizării judiciare. Am arătat că etapele premergătoare 

implementării unui plan de reorganizare sunt următoarele: (i) depunerea și 

comunicarea planului, (ii) publicitate planului; (iii) supunerea planului votului 

creditorilor; (iv) confirmarea planului de către judecătorul-sindic. A cincea 

secțiune face vorbire despre perioada de reorganizare și despre posibilitatea și 

modalitatea de modificare a planului. Capitolul se încheie prin abordarea etapei de 

închidere a procedurii reorganizării judiciare, raportată la cele două ipoteze 

principale, tratate în subsecțiuni diferite, respectiv succesul planului de 

reorganizare și eșecul acestuia.  

Partea finală a lucrării materializează concluziile pe care le-am desprins în 

urma documentării și a cercetării. În același timp, am încercat să anticipez evoluția 

în viitor a fenomenului insolvenței, arătând că dispunem deja de tehnologia 

necesară identificării timpurii a unui astfel de risc. Un alt element de aceeași 

importanță îl reprezintă formularea propunerilor de lege ferenda, prin intermediul 

cărora am intenționat să contribuim în mod argumentat la posibile îmbunătățiri 

viitoare ale reglementării în materia analizată.               
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