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S-a născut la 6 august 1963, în Târgovişte. 

  

 Studii: Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept – Specializarea Drept, 
cursuri de zi (1985-1989); Doctor în Drept: Specializarea Drept Comercial, 
Universitatea din Bucureşti (2000), tema tezei „Procedura reorganizării 
judiciare”.  

 

 Activitate profesională: jurisconsult, Consiliul Local al Oraşului Balş (1 septembrie 
1989-1 septembrie 1990); judecător: Judecătoria Craiova (1 septembrie 1990-1 
aprilie 1995); Tribunalul Dolj – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ 
(1 aprilie 1995-15 august 1997); Curtea de Apel Craiova – Secţia a II-a Civilă 
(fosta Secţie Comercială) (15 august 1997-30 iunie 2014); Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Secţia I Civilă (1 iulie 2014-prezent).   

 

 Activitate ştiinţifică: 10 comunicări ştiinţifice la simpozioane şi conferinţe 
naţionale; 50 de articole şi studii de jurisprudenţă în materie comercială şi în 
materia insolvenţei publicate în Revista Dreptul, Revista de Drept Comercial, 
Curierul Judiciar, Revista Română de Drept al Afacerilor, Revista Română de 
Jurisprudenţă; 5 cărţi publicate (Procedura reorganizării judiciare, Ed. All Beck, 
Bucureşti, 2000; Procedura falimentului băncilor, Ed. Reprograph, Craiova, 
2001; Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a 
falimentului – în formulare – o altă formă de aplicare a legii, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2004; Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a 
falimentului – în formulare – o altă formă de aplicare a legii, ed. revăzută şi 
adăugită pe baza Legii nr. 64/1995, republicată la 17 noiembrie 2004,  
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005; Insolvenţa în reglementarea Legii nr. 85/2006, 
Ed. Universul Juridic, 2012); coautor pentru secţiunea comercială – Buletinul 
Jurisprudenţei – Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Craiova, ediţiile 
2000-2013; coautor la Procedura insolvenţei – Culegere de practică judiciară 
2006-2009, 3 volume, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011. 

 

 Recunoaştere ştiinţifică: colaborator principal al Revistei Române de Drept al 
Afacerilor, Ed. Rosetti (2003-2004); membru în colegiul de redacţie al Revistei 
de insolvenţă Phoenix, editată de Uniunea Naţională a Practicienilor în 
Reorganizare şi Lichidare (2004-2005); colaborator principal al Revistei de Drept 
Comercial, Ed. Lumina Lex (2008-2012); biografie publicată în a 4-a ediţie 
(2009) din Enciclopedia Personalităţilor din România – Who is Who. 

 

 Citări: peste 80 de citări ale lucrărilor menţionate în cărţi de specialitate şi în 
articole din reviste.   

 

 Activitate didactică: formator la Institutul Naţional al Magistraturii – specializarea 
Drept comercial, Drept civil, Evaluarea profesională a magistraţilor (2004-2014). 

 

 Alte activităţi: membru în grupul consultativ de experţi organizat de Ministerul 
Justiţiei – Direcţia Elaborare Acte Normative pentru redactarea Codului 
Insolvenţei – Programul de îmbunătăţire a mecanismului insolvenţei în România 
(2012-2013); redactor-şef la Revista Română de Jurisprudenţă, Ed. Universul 
Juridic (2014-prezent). 
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Abrevieri 

alin. alineat 
ANEVAR Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din 

România 
art. articol 
BPI Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
Codul insolvenţei Legea nr. 85/2014 
NCC Noul Cod civil 
NCP Noul Cod penal 
NCPC Noul Cod de procedură civilă 
cap. capitolul 
CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
CJUE Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
CNVM Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
etc. et caetera („şi celelalte”) 
ICCJ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
MDN Marele dicţionar de neologisme 
n.a. nota autorului 
nr. numărul 
O.G. Ordonanţa Guvernului 
O.U.G. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
pct. punctul 
s.n. sublinierea noastră 
UNPIR Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din 

România 
 
NOT : Ori de câte ori în lucrare sunt menţionate articole de lege fără 

indicarea legii din care fac parte, avem în vedere Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată 
în M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014. 
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Cuvânt-înainte 

Procedurile de preinsolvenţă şi de insolvenţă constituie instrumente 
juridice fundamentale ale economiei de piaţă liberă, care asigură asanarea 
activităţii comerciale, atunci când aceasta este afectată de consecinţele 
activităţii comercianţilor aflaţi în dificultăţi financiare şi, cu atât mai mult, 
în încetare de plăţi. 

În sistemul de drept românesc, primele reglementări legale ale acestor 
instituţii juridice, într-o concepţia modernă, au fost: Legea nr. 64/1995 
privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, republicată în anul 
1999 sub denumirea de „Legea privind procedura reorganizării judiciare 
şi a falimentului”, care a suferit numeroase modificări şi completări, iar în 
anul 2006 a apărut într-o formă „nouă”; Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei; Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului 
instituţiilor de credit, abrogată prin O.G. nr. 10/2004 privind falimentul 
instituţiilor de credit; Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea 
raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei, cu 
modificările ulterioare; Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, 
falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, 
care a abrogat, printre altele, capitolul privind redresarea, reorganizarea şi 
lichidarea asiguratorilor din Legea nr. 32/2000; Legea nr. 381/2009 
privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc. 

Pentru prima dată, toate aceste dispoziţii sunt reunite într-o regle-
mentare unică – O.U.G. nr. 91/2013 –, declarată neconstituţională din 
cauza adoptării sale sub forma unei ordonanţe de urgenţă. După dez-
bateri parlamentare, actul normativ a fost modificat şi votat de Parlament, 
fiind publicat în M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014 sub denumirea de 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 

Deşi se realizează o codificare a dispoziţiilor în materie, din consi-
derente de tehnică legislativă, această reglementare nu este un Cod.  

Legea nr. 85/2014 integrează, într-un singur act normativ, norme 
generale aplicabile profesioniştilor, norme speciale aplicabile instituţiilor 
de credit, societăţilor de asigurare/reasigurare, grupurilor de societăţi, 
reglementarea insolvenţei transfrontaliere şi a procedurilor de prevenire a 
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insolvenţei (mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv). Sunt lăsate în 
afara reglementării acestei legi insolvenţa persoanelor fizice (aflată în faza 
de proiect legislativ) şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale 
(O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor 
administrativ-teritoriale). 

Încă de la constituirea grupului de lucru, proiectul a fost „botezat” 
sugestiv „Codul insolvenţei”, această titulatură fiind larg folosită de profe-
sioniştii dreptului. 

Lucrarea de faţă, Codul insolvenţei adnotat. Noutăţi, examinare 
comparativă şi note explicative, îşi propune a fi o iniţiere în interpretarea 
şi aplicarea noii reglementări, un instrument de lucru pentru toţi prac-
ticienii, şi nu numai, oferind informaţii de bază care pot servi drept suport 
în activitatea practică de administrare a procedurilor şi în activitatea judi-
ciară. Lucrarea are, de asemenea, natura unui ghid, a unei introduceri, 
făcând referire la vechea reglementare, care implică şi trimiterea la 
doctrină şi jurisprudenţa consacrată, punând în evidenţă elementele de 
noutate, făcând corelaţii între texte în vederea unei corecte aplicări a insti-
tuţiilor, oferind explicaţii şi interpretări ale textelor menite să contribuie la 
asigurarea aplicării unitare a acestora.  

Orice referire la Codul insolvenţei din lucrarea de faţă este o raportare 
la Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, publicată în M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014. 

Cel mai probabil, după trecerea unui timp de aplicare a actului 
normativ, prezenta lucrare va constitui baza unui viitor şi detaliat Cod al 
insolvenţei comentat, cu jurisprudenţa consacrată. 

 
 Autorul 



Codul insolvenţei adnotat 15 

T
it

lu
l 

p
re

li
m

in
a

r 

 

TITLUL PRELIMINAR 

Capitolul I  

Domeniul de reglementare 

Art. 1. Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei 
şi al insolvenţei. 

 

 NOTĂ: Codul insolvenţei reuneşte domeniile reglementării: 

- procedurilor de prevenire a insolvenţei: mandatul ad-hoc şi 
concordatul preventiv (Legea nr. 381/2009); 

- procedurilor de insolvenţă a oricărei entităţi considerate 

profesionist, cu excepţia celor anume excluse de la aplicarea 

codului, cu dispoziţiile speciale privitoare la insolvenţa institu-

ţiilor de credit, insolvenţa societăţilor de asigurare şi reasi-

gurare şi insolvenţa grupurilor de societăţi (Legea nr. 85/2006, 

O.G. nr. 10/2004, Legea nr. 503/2004); 

- insolvenţa transfrontalieră (Legea nr. 637/2002). 

 
Art. 2. Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective 

pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este 
posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia. 

 Vechea reglementare: art. 2  
din Legea nr. 85/2006. 

 

 NOTĂ: Textul este nemodificat. 

Având în vedere faptul că prezenta lege reglementează, 

alături de procedurile de insolvenţă, care într-adevăr consti-

tuie proceduri colective pentru acoperirea pasivului debito-

rului, urmărind în acelaşi timp acordarea unei şanse de 

redresare debitorului, şi proceduri de prevenire a insolvenţei, 

care nu au neapărat acest scop, se impunea redefinirea 

scopului legii. Mandatul ad-hoc nu are ca scop acoperirea 
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pasivului debitorului, ci realizarea unei înţelegeri cu unul sau 

cu mai mulţi creditori, în vederea depăşirii stării de dificultate, 

salvgardării debitorului şi a acoperirii creanţelor debitorului. 

Concordatul preventiv are ca scop reorganizarea activităţii 
debitorului în vederea acoperirii pasivului acestuia şi pre-

venirea insolvenţei. Scopul legii, astfel cum este definit, 

acoperă doar procedurile de insolvenţă. 

Pornind de la scopul legii, se afirma că procedura insolvenţei 

nu mai poate fi definită ca o procedură de executare silită 

concursuală. 

 
Art. 3. (1) Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesio-

niştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu 
excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu 
privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul 
insolvenţei lor. 
(2) Procedura prevăzută de prezenta lege se aplică şi regiilor auto-
nome. 
(3) Procedura prevăzută de prezenta lege nu este aplicabilă unităţilor 
şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţilor 
prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Vechea reglementare: art. 1  
din Legea nr. 85/2006. 

 

 NOTĂ: Codul insolvenţei a renunţat la enumerarea cate-

goriilor de debitori cărora le sunt aplicabile procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi insolvenţei, făcând trimitere la pro-

fesionişti – astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) şi (3) NCC: 

„(2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o 

întreprindere”; „(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi 

exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, 

a unei activităţi organizate ce constă în producerea, admi-

nistrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de 

servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ”. Art. 8 din 


