
Prefaţă 

Realitatea a demonstrat în ultimul timp că, în cazul economiilor 
naţionale în tranziţie în primul rând, dar nu numai, lipsa unei proceduri 
a insolvenţei ordonată şi efectivă sau nereformarea ei în sensul men-
ţionat poate contribui la amplificarea, în plan naţional, a crizelor 
financiare şi economice. Într-o atare situaţie, creditorii pot să nu mai fie 
în stare să îşi recupereze creanţele, ceea ce este în măsură să afecteze 
posibilitatea creditării viitoare. De asemenea, drepturile debitorului nu 
sunt protejate în mod corespunzător, iar diferiţii creditori nu sunt trataţi 
în mod echitabil. Dimpotrivă, existenţa unui sistem corespunzător al 

insolvenţei poate contribui la creşterea economică şi a competitivităţii, 
la prevenirea şi atenuarea/rezoluţiunea crizelor financiare şi econo-

mice, asigurând realizarea răspunderii debitorilor şi siguranţa credito-

rilor în extinderea creditării, a afluxului de capital. Acestea, în con-
textul în care în economia capitalistă esenţial pentru iniţierea şi derula-
rea activităţilor este capitalul. Cum acesta nu este la îndemâna tuturor 
întreprinzătorilor, procurarea lui se bazează în special pe creditare. De 
exemplu comercianţii operează îndeosebi pe baza creditului, iar acesta 
este acordat în cea mai mare măsură prin sistemul bancar. Nu toate 
întreprinderile iniţiate sunt însă în măsură să îşi atingă scopul, acela al 
obţinerii de profit şi, în primul rând, nu toate se pot derula conform 
planificării, context în care cel creditat poate ajunge în încetare de plăţi. 
Neîndeplinirea de către cei creditaţi a plăţilor privind restituirea credi-
telor se răsfrânge asupra creditorilor, care nu vor fi în măsură să-şi reali-
zeze plăţile care le incubă, la rândul lor. Insolvenţa debitorilor are 

astfel tendinţa de a fi „molipsitoare”, determinând şi insolvenţa credi-

torilor acestora şi se poate extinde pe arii mari în sistemul financiar şi 
economic naţional, pornind de la micii agenţi comerciali, băncile 
populare. 

În raport cu astfel de situaţii apare ca fiind evident rolul preventiv sau, 

după caz, extinctiv al procedurii insolvenţei cu privire la crizele finan-
ciare sau economice, rol care se manifestă în concret prin prevenirea 
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apariţiei sau extirparea elementului insolvenţei în măsură să întrerupă 
procesul referitor la creditare-întreprindere-profit. 

Tendinţa sub aspectele arătate anterior poate fi extinsă şi în contextul 
tendinţei de globalizare a economiei mondiale şi, în primul rând, a 
comerţului. Semnele în sensul respectiv au început să apară de câtva 
timp, de exemplu prin creşterea frecvenţei cu care apar cazurile în care 
falimentul unor bănci dintr-o parte sau alta a globului, determinat de 
supraevaluarea iniţială în mod nejustificat a garanţiilor pentru creditare 
în acea zonă, urmată de o scădere abruptă a acestei evaluări între timp, 
este în măsură să implice pe aceeaşi turnură şi alte bănci, să influenţeze 
în întreaga lume cursul principalelor valute şi să atragă o cohortă de 
falimente. Nu trebuie uitat că globalizarea comerţului nu înseamnă 

doar globalizarea ofertei ci şi a cererii, în contextul în care se generali-

zează şi societatea de consum, astfel că nu trebuie aruncată o eventuală 
vină în cazul unei crize doar asupra purtătorilor ofertei, asupra comer-
cianţilor „veroşi”, ci să se reţină că într-un fel sau altul, suntem implicaţi 
cu toţii, pentru că dacă nu ar fi şi cererea în sensul promovat de aceştia, 
interesul globalizării nu ar exista din partea lor. Reglementarea pe plan 

naţional şi transfrontalier a unor proceduri de insolvenţă corespun-

zătoare este în măsură să contribuie la prevenirea sau atenuarea unor 

astfel de crize regionale sau globale, o reglementare internaţională 

generală în această materie nefiind însă de actualitate. 
În România reglementarea insolvenţei se regăseşte în prezent în 

cuprinsul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lege care 
constituie „dreptul comun” în această materie, cu menţiunea că pentru 
instituţiile de credit şi societăţile de asigurări sunt aplicabile legi 
distincte (O.G. nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a 
falimentului instituţiilor de credit aprobată prin Legea nr. 278/2004, 
respectiv, Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul 
societăţilor de asigurare). De asemenea şi în ceea ce priveşte regle-
mentarea cu privire la elementele de extraneitate în materia insolvenţei 
sunt aplicabile prevederile unei legi distincte. 

Pot fi amintite în acelaşi context şi o serie de alte acte normative cu 
incidenţă în materia insolvenţei (O.U.G. nr. 86/2006, referitoare la orga-
nizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, H.G. nr. 460/2005 
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modificată şi completată prin H.G. nr. 1881/2006, referitoare la Bule-
tinul procedurilor de insolvenţă, etc.).  

În economia Legii nr. 85/2006, a cărei interpretare şi aplicare consti-
tuie obiectul lucrării noastre, reglementarea procedurii insolvenţei pre-

zintă mai întâi o parte generală, referitoare la normarea unor aspecte 

cu aplicabilitate generală în procedură, cum ar fi domeniul de aplicare 
al legii, termeni şi expresii specifice, cheltuieli aferente procedurii, parti-
cipanţi în procedura insolvenţei, acţiuni în anularea unor transferuri 
efectuate de debitor în dauna creditorilor, menţinerea sau denunţarea 
unor contracte. Partea specială a reglementării se referă, practic, la 

procedura propriu-zisă în sine, privită în ansamblu, începând cu for-
mularea cererii introductive şi deschiderea procedurii până la închi-
derea acesteia, la subprocedurile prevăzute în vederea atingerii scopului 
legal – reorganizarea judiciară (planul), falimentul, acţiunile în atragerea 
răspunderii membrilor organelor de conducere. Referitor la unele aspecte, 
cum ar fi cele privind cererile introductive, starea de insolvenţă, deschi-
derea/închiderea procedurii şi măsurile aferente, perioada de observaţie, 
etc. se poate discuta despre un eventual caracter general al aplica-
bilităţii în procedură dar cel puţin în vederea unei analize eficiente am 
considerat mai indicat ca aceste aspecte să fie avute în vedere în 
contextul analizei procedurii în sine. 
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