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CUVÂNT-ÎNAINTE 

 
 
Fiind încurajaţi de buna primire de specialişti, inclusiv de către practicienii 

dreptului, a lucrărilor elaborate pe baza Legii nr. 85/2006, autorii, în acord cu Editura 
Universul Juridic, au decis să publice lucrarea Codul insolvenţei comentat. 

Codul insolvenţei comentat are ca obiectiv principal analiza prima facie a 
dispoziţiilor Legii nr. 85/2014, intrată în vigoare la data de 28 iunie 2014. 

Autorii îşi propun să examineze noua reglementare privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pornind de la modificările normative intervenite 
în acest domeniu. 

Fiecare articol din această lege va fi explicat prin sublinierea elementelor de 
noutate şi prezentarea modului de aplicare a acestora. 

Lucrarea de faţă este concepută ca un instrument aflat la îndemâna celor care se 
vor confrunta primii cu transpunerea în realitate a noilor dispoziţii din materia insolvenţei 
(judecători, practicieni în insolvenţă, avocaţi, consilieri juridici etc.). 

Autorii au acordat o mare atenţie comentariilor pe articole care privesc aspectele 
controversate şi pe cele care vizează chestiunile ridicate în practica judiciară. Dintre 
acestea, menţionăm comentariile referitoare la categoriile de debitori cărora li se aplică 
procedurile, cererile introductive, efectele deschiderii procedurilor, actele încheiate de 
către debitor înainte de iniţierea procedurilor, insolvenţa transfrontalieră ş.a. 

De o atenţie specială se bucură normele ce reglementează răspunderea persoa-
nelor care au cauzat insolvenţa, atât din punct de vedere civil, cât şi din perspectiva 
dreptului penal. 

Desigur, nu avem pretenţia că în această lucrare sunt prezentate soluţii la toate 
cazurile ce se vor ivi în practică, deoarece pornim de la premisa că viaţa este infinit mai 
productivă decât cea mai bogată imaginaţie a omului. 

Totuşi, considerăm că, prin analizele temeinice privind soluţiile avansate şi prin 
varietatea informaţiilor bibliografice sau jurisprudenţiale, lucrarea oferă jaloanele 
orientative pentru persoanele implicate în opera de transpunere în realitatea socială a 
dispoziţiilor noii reglementări din materia insolvenţei. 

Aceasta rămâne însă un deziderat, iar împlinirea acestuia ar constitui o mărturie a 
utilităţii cărţii şi un îndemn pentru noi de a continua. 

 
Autorii 
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ABREVIERI 

 
 
alin. alineat 
ANEVAR Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
apud citat după 
art.  articol 
ASF Autoritatea de Supraveghere Financiară 
BJ Buletinul Jurisprudenţei 
BPI Buletinul procedurilor de insolvenţă 
c.  contra 
C. Ap.  Curtea de Apel 
C. Jud.  Revista „Curierul Judiciar” – serie nouă 
C. pen. noul Cod penal 
C. pr. fisc.  Codul de procedură fiscală 
C.A.C.I. Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional 
cap.  capitolul 
Cas.  Curtea de Casaţie 
CD Culegere de decizii 
Codul civil anterior Codul civil din 1864 
COMI center of main interests (centrul intereselor principale) 
CSJ Curtea Supremă de Justiţie 
DDU Delivered duty unpaid 
dec.  decizia 
Dreptul Revista „Dreptul” – serie nouă 
Ed.  Editura 
ed.  ediţie 
etc.  et caetera („şi celelalte”) 
H.G.  Hotărârea Guvernului României 
ibidem în acelaşi loc 
ICCJ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
infra mai jos 
lit.  litera 
M. Of.  Monitorul Oficial al României, Partea I 
n.n.  nota noastră (a autorului) 
nr.  numărul 
O.G.  Ordonanţa Guvernului 
O.U.G.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
OMF Ordinul ministrului finanţelor 
op. cit.  opera citată 
p.  pagina 
pct.  punctul 
pp.  paginile 
RDC „Revista de drept comercial” – serie nouă 
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RRDP „Revista română de drept privat” 
s. com.  comercială 
s. com. cont. adm.  secţia comercială şi de contencios administrativ 
s. com. mar. fluv.  secţia comercială, maritimă şi fluvială 
s.n.  sublinierea noastră 
sent.  sentinţa 
supra mai sus 
ş.a.  şi alţii (altele) 
Trib.  Tribunalul 
UNPIR Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România 
urm.  următoarele 
vol.  volumul 

 
 

NOTE:  
1. 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. 

2. 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. 
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TITLUL PRELIMINAR 

Capitolul I 
Domeniul de reglementare 

 

 Art. 1. [Obiectul reglementării]  

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

 Comentarii 

Domeniul de aplicare al prezentei legi este destul de cuprinzător, în sensul că 
priveşte entităţile şi persoanele fizice care acţionează pe piaţa raporturilor juridice de 
drept privat. Pe lângă raporturile specifice procedurii insolvenţei consacrate în proce-
dura generală, în procedura de reorganizare judiciară şi în procedura falimentului, legea 
în forma actuală reglementează două proceduri distincte de preinsolvenţă, care au 
drept scop depăşirea stării de dificultate financiară şi, evident, evitarea declanşării insol-
venţei. Este vorba de procedura mandatului ad-hoc şi de procedura concordatului 
preventiv. 

Pe lângă procedurile de mai sus, specifice profesioniştilor aparţinând dreptului 
comun, prezenta reglementare cuprinde şi regulile falimentului bancar, precum şi pe 
cele specifice falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare. 

În sfârşit, prin prezenta lege sunt reglementate şi raporturile juridice specifice 
grupului de societăţi şi cele ale insolvenţei transfrontaliere. 

 

 Art. 2. [Scopul reglementării] 

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. 

 

5 Vechea reglementare 

 Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006; 

cu modif. ult.): „Art. 2. Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru 
acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă”. 

 Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului 

ad-hoc (M. Of. nr. 870 din 14 decembrie 2009; cu modif. ult.): „Art. 2. Scopul prezentei legi 
este salvgardarea întreprinderii aflate în dificultate, în vederea continuării activităţii 
acesteia, a păstrării locurilor de muncă şi a acoperirii creanţelor asupra debitorului, prin 
proceduri amiabile de renegociere a creanţelor sau a condiţiilor acestora ori prin încheierea 
unui concordat preventiv”. 

?

?
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 Comentarii 

Aşa cum prevede însuşi textul legal, scopul legii constă în instituirea unei 
proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă. Legiuitorul actual, 
simţind nevoia instituirii unor principii ale procedurii insolvenţei, statuează în art. 4 pct. 1 
regula potrivit căreia procedurile aplicabile debitorului trebuie realizate urmărind 
„maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor”. 

O primă observaţie care se impune este că acest articol a suferit unele modificări 
prin prezenta lege, comparativ cu forma lui din legea anterioară. Principala modificare 
constă în aceea că actuala reglementare prevede posibilitatea acordării debitorului a 
şansei de a-şi redresa activitatea şi, implicit, de a evita falimentul. Însă nici noua 
dispoziţie nu arată căile sau modalităţile de realizare a scopului procedurii. 

Desigur, legea reglementează şi defineşte reorganizarea judiciară, procedura 
falimentului, procedura generală, procedura simplificată, toate acestea fiind căi sau 
modalităţi de înfăptuire a scopului procedurii insolvenţei. Constatăm însă că atât în 
vechea reglementare, cât şi în concepţia prezentei legi, scopul principal al legii îl 
reprezintă acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă. 

Faptul că modalităţile de realizare a scopului legii nu sunt prevăzute în mod 
expres în art. 2 nu înseamnă că acestea îşi pierd din importanţă. Neincluderea 
modalităţilor de atingere a scopului procedurii insolvenţei nu trebuie interpretată ca o 
omisiune a legiuitorului, ci ea se înscrie în concepţia generală a prezentei legi, atribuţiile 
de ordin managerial şi analiza oportunităţii aplicării procedurilor şi modalităţilor fiind 
lăsate la aprecierea creditorilor şi a administratorului judiciar. Într-adevăr, aşa cum vom 
vedea când ne vom ocupa de atribuţiile comitetului creditorilor, acesta are obligaţia de a 
analiza situaţia debitorului şi de a face recomandări adunării creditorilor cu privire la 
continuarea activităţii debitorului şi la planurile de reorganizare propuse. 

În ceea ce priveşte administratorul judiciar, art. 58 alin. (1) lit. a) stipulează că 
după ce examinează situaţia economică a debitorului, lichidatorul întocmeşte un raport 
prin care propune fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de 
observaţie în cadrul procedurii generale; iar potrivit textului de la lit. b), trebuie să se 
pronunţe asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului. 
Aşadar, legiuitorul nu stabileşte niciun fel de ierarhie ori prioritate în aplicarea 
procedurilor în vederea atingerii scopului prezentei legi, ci lasă, în principal, la 
aprecierea creditorilor şi a administratorului judiciar alegerea modalităţii de realizare a 
acesteia, în raport cu situaţia patrimonială a debitorului. Sigur că ideea de salvare a 
debitorului este acum reglementată în chiar cuprinsul normei ce o analizăm, dar ea este 
promovată şi de textele următoare prin aceea că, ori de câte ori există un plan de 
reorganizare viabil, acesta poate fi aprobat în condiţiile legii, însă sub condiţia ca 
pasivul debitorului să poată fi acoperit. Ba mai mult, unul dintre principiile actualei 
proceduri îl constituie acordarea unei şanse debitorilor de redresare eficientă şi efectivă 
a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei, fie prin procedura 
de reorganizare judiciară (art. 4 pct. 2). 

Acoperirea pasivului debitorului constă în plata tuturor creanţelor, indiferent de 
izvorul lor concret. Această regulă denotă că procedura insolvenţei, în actuala 
reglementare, urmăreşte satisfacerea intereselor creditorilor prin plata creanţelor 
acestora. De aici rezultă consecinţa că toate măsurile dispuse pe parcursul desfăşurării 
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procedurii vor trebui să corespundă acestui scop. Se poate afirma că, în concepţia noii 
legi, între menţinerea debitorului în circuitul juridic şi plata creanţelor, primordială este 
aceasta din urmă. Prin urmare, scopul legii reprezintă acoperirea pasivului debi-
torului aflat în stare de insolvenţă, iar nu salvarea acestuia. 

O altă observaţie este aceea că textul subliniază caracterul colectiv al procedurii 
insolvenţei. În literatura de specialitate s-a arătat că principala consecinţă a colectivităţii 
procedurii insolvenţei o constituie satisfacerea intereselor creditorilor, fără discriminări 

între ei1. Desigur că acest caracter nu suprimă regulile care guvernează ordinea distri-
buirii sumelor realizate în urma lichidării averii debitorului (reglementate de art. 159-168) 
şi nu contravine acestora, dar asupra acestor aspecte vom reveni când vom analiza 
articolele în discuţie. 

Prin caracterul colectiv, procedura insolvenţei se deosebeşte de procedurile de 
executare silită specifice dreptului comun, care vizează precumpănitor interesul 
creditorului ce le-a iniţiat2. Procedura insolvenţei este o procedură colectivă prin care 
creditorii recunoscuţi participă împreună la urmărirea şi recuperarea creanţelor lor, în 
modalităţile prevăzute de prezenta lege. În virtutea caracterului colectiv al procedurii 
insolvenţei, practica judiciară a statuat că nu se poate dispune închiderea procedurii la 
cererea debitorului, motivat de faptul că datoria faţă de creditorul ce a introdus cererea 
de deschidere a procedurii a fost plătită, dacă există şi alte creanţe înregistrate de alţi 
creditori, iar acestea nu au fost satisfăcute3. De asemenea, s-a decis că tranzacţia 
încheiată în cursul procedurii numai cu creditorul ce a formulat cererea introductivă nu 
conduce la închiderea procedurii în cazul în care există şi alţi creditori cu creanţe 
înregistrate şi neplătite4. Tot astfel, s-a stabilit că, datorită caracterului colectiv al 
procedurii, pentru a fi operabile dispoziţiile Codului de procedură civilă privind 
suspendarea, este necesar ca aceasta să fie cerută de toate părţile din proces, adică 
de către debitor şi de toţi creditorii5. 

O ultimă precizare pe care o facem este că, aşa cum s-a menţionat în literatura 
de specialitate6, caracterul colectiv al procedurii explică organizarea creditorilor în 
adunarea creditorilor şi, respectiv, comitetul creditorilor, ca structuri reprezentative, 
având o serie de prerogative consacrate de lege. 

 

 Art. 3. [Destinatarii legii] 

(1) Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, 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. 

                                                            

1 A se vedea: St.D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român conform noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2012, p. 621; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, M.G. Lostun, Drept comercial, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 
2000, p. 263; N. ăndăreanu, Procedura reorganizării judiciare, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000, p. 11. 
2 Pentru tratarea acestor proceduri, a se vedea: I. Stoenescu, G. Porumb, Drept procesual civil român, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1966, pp. 402 şi urm.; S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Tratat de executare silită, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2001; I. Leş, Tratat de drept procesual civil, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, pp. 281 şi urm.; G. Boroi,  
D. Rădescu, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Ed. All Beck, Bucureşti, 1995, pp. 699 şi urm. 
3 C. Ap. Cluj, s. com. cont. adm., dec. nr. 388/1999, în BJ 1999, p. 412. 
4 C. Ap. Bucureşti, s. com., decizie nepublicată. 
5 C. Ap. Cluj, s. com. cont. adm., dec. nr. 322/2000 şi dec. nr. 799/2003, în I. Turcu, Legea procedurii insolvenţei. 
Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 286. 
6 I. Turcu, op. cit., p. 256. 

?
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(2) Procedura prevăzută de prezenta lege se aplică şi regiilor autonome. 

(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. 
 

 Legislaţie conexă 

 NCC (Noul Cod civil): „Art. 3. (...) (2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care 

exploatează o întreprindere”. 

 O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (M. Of. nr. 643 

din 30 august 2002; cu modif. ult.): „Art. 7. În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt 
cuprinse următoarele categorii de unităţi şi instituţii de drept public: a) institute naţionale de 
cercetare-dezvoltare; b) instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de 
cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei 
universitare; c) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei 
Române sau a academiilor de ramură; d) alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare 
organizate ca instituţii publice ori de drept public; e) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare 
înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale; f) institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome; g) alte 
instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori 
structuri ale acestora legal constituite”. 

 

5 Vechea reglementare 

 Legea nr. 85/2006: „Art. 1. (1) Procedura generală prevăzută de prezenta lege se 

aplică următoarelor categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă 
iminentă, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (2) lit. c) şi d): 1. societăţile comerciale; 2. socie-
tăţile cooperative; 3. organizaţiile cooperatiste; 4. societăţile agricole; 5. grupurile de interes 
economic; 6. orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităţi 
economice. (2) Procedura simplificată prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi 
în stare de insolvenţă, care se încadrează în una dintre următoarele categorii: a) comercianţi, 
persoane fizice, acţionând individual; b) asociaţii familiale; c) debitorii care fac parte din 
categoriile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 1. nu deţin nici 
un bun în patrimoniul lor; 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;  
3. administratorul nu poate fi găsit; 4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din 
registrul comerţului; d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), care nu 
au prezentat documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) şi h) în termenul prevăzut de 
lege; e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; f) debitori care 
şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment sau care nu sunt 
îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de prezenta lege. 
(…) Art. 151. Procedura aplicabilă regiilor autonome aflate în stare de insolvenţă se va 
stabili prin lege specială”. 


