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Concluzii şi propuneri de lege ferenda
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1. Scopul lucrării

Scopul procedurii insolvenţei, reglementat de art. 2 din Codul insolvenţei, este acela de a
acoperi pasivul debitorului, adică recuperarea creanţelor de către creditori. În atari condiţii,
considerăm că tema lucrării prezintă un real interes, mediul juridic având nevoie de o abordare a
materiei procedurii insolvenţei exclusiv din perspectiva intereselor creditorilor care sunt în
acelaşi timp beneficiari şi perdanţi ai procedurii.
Este necesar să punctăm faptul că ultimii 100 de ani par să nu fi determinat nicio schimbare
în legătură cu percepţia mediului juridic asupra procedurii insolvenţei. Materia „Dreptului
falimentar”, după cum era denumit dreptul insolvenţei în doctrina interbelică, a fost, este şi cu
siguranţă va fi marcată de „vicisitudinile legislative, fie de legiferări necontenit pripite şi numai
parţiale” 1. Realităţile juridice pe care le trăim, şi ne referim aici la adoptarea noului Cod civil, a
noului Cod de procedură civilă şi a noii Legi nr. 85/2014, au adus modificări legislative masive
atât în plan procesual, cât şi în cel material.
Aceste modificări, care afectează inclusiv procedura insolvenţei, sunt tratate în studiul pe
care ni-l propunem, urmând a fi analizate noile instituţii reglementate în noul Cod civil (fiducia,
administrarea bunurilor altuia, inalienabilitatea şi insesizabilitatea convenţională, separaţia de
patrimonii, noutăţile aduse regimului juridic al garanţiilor etc.) care au incidenţă şi în procedura
insolvenţei, în special în materia garanţiilor.
Pe tărâm procesual, noul Cod de procedură civilă aduce modificări de substanţă care vor
trebui implementate în procedura insolvenţei. Astfel, găsim deplin justificat demersul nostru
ştiinţific, bazat inclusiv pe nevoia de conciliere a normelor legii speciale (Legea nr. 85/2014) cu
modificările legislative aduse prin noul Cod de procedură civilă.

1

M. Paşcanu, Dreptul falimentar român, Ed. Cugetarea, Bucureşti, 1926, p. 5.

2. Obiectul lucrării

Lucrarea este dezvoltată pe parcursul a şapte capitole, fiecare dintre ele având o importanţă
aparte şi un rol clar definit în privinţa posibilităţii creditorilor de recuperare a creanţelor prin
procedurile de insolvenţă, pornind de la cel ce tratează cererea de deschidere a procedurii
insolvenţei şi sfârşind cu cel dedicat închiderii procedurii.
2.1. Primul capitol tratează cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de
creditori, fiind analizate condiţiile în care aceasta poate fi formulată. Totodată am dedicat o
secţiune din acest capitol rolului de instrument de presiune asupra debitorului pe care îl are
cererea de deschidere a procedurii insolvenţei şi modalitatea prin care debitorul poate fi
determinat să-şi achite creanţele anterior deschiderii procedurii insolvenţei. Am analizat în cadrul
acestei secţiuni limitele dreptului creditorului de formula o cerere de deschidere a procedurii
insolvenţei, şi anume exercitarea acestui drept dincolo de limitele sale fireşti, adică exercitarea lui
în alt scop decât acela în vederea căruia este recunoscut de lege – teoria abuzului de drept
reglementată în art. 15 din noul Cod civil, respectiv art. 12 din noul Cod de procedură civilă.
Cererea voluntară de deschidere a procedurii insolvenţei se poate constitui într-un veritabil
obstacol în faţa dorinţei creditorilor de a-şi recupera creanţele din cauza efectului suspensiv şi
apoi întreruptiv pe care îl produce deschiderea procedurii asupra acţiunilor judiciare,
extrajudiciare, respectiv asupra procedurilor execuţionale de drept comun, îndreptate împotriva
patrimoniului debitorului. În aceste cazuri opoziţia la deschiderea procedurii insolvenţei
reprezintă unicul remediu pus la îndemâna creditorilor în vederea evitării acelor situaţii în care
deschiderea voluntară a procedurii insolvenţei este rodul unui abuz de drept, comis de debitor, în
încercarea de a se sustrage de la achitarea datoriilor.
În acest context am arătat că cererea de deschidere a procedurii insolvenţei joacă un
dublu rol în privinţa posibilităţii de recuperare a creanţelor prin procedura insolvenţei. Fie că este
vorba despre determinarea debitorului de a-şi achita de bună voie datoriile (atunci când este
posibil acest lucru), în vederea evitării consecinţelor nefaste generate de deschiderea procedurii,

fie că este demarată procedura concursuală a insolvenţei, finalitatea este aceeaşi, anume
acoperirea creanţelor.
Întrucât scopul formulării cererii de deschidere a procedurii nu trebuie să îl contrazică pe
cel al procedurii insolvenţei (acoperirea pasivului in genere, deci o procedură specială de
executare, colectivă), creditorul titular al cererii nu va urmări dobândirea unui titlu executoriu, ci,
probând starea de insolvabilitate, va urmări să deschidă în privinţa debitorului procedura
insolvenţei. Causa proxima a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei este satisfacerea unui
interes general (al tuturor creditorilor), de a supune debitorul controlului creditorilor şi al
judecătorului sindic, în scopul acoperirii pasivului (art. 2 din Codul insolvenţei). Causa remota a
creditorului titular al cererii de deschidere a procedurii insolvenţei poate fi reprezentată fie de
dorinţa de a şi acoperi creanţa, fie de dorinţa de a prelua întreprinderea (în sensul art. 3 C.civ.)
debitorului prin procedura insolvenţei, şi anume prin cumpărarea mijloacelor de producţie ori
preluarea controlului societăţii prin majorarea capitalului social al acesteia în urma conversiei
creanţei în acţiuni/părţi sociale, respectiv printr-o preluare ostilă cu ajutorul mecanismului pus la
dispoziţie de prevederile art. 133 alin. (6) din Codul insolvenţei.
Rezultă deci că cererea de deschidere a procedurii insolvenţei are un caracter aparte, mixt,
diferit de cel al unei cereri de chemare în judecată de drept comun, întrucât îmbină interesele
concursuale ale creditorilor cu cele personale ale creditorului care formulează cererea.
2.2. Capitolul doi este rezervat garanţiilor creditorilor participanţi la procedura
insolvenţei. Nevoia de garantare a obligaţiilor a apărut ca o modalitate de protecţie, ca un colac
de salvare pus la îndemâna creditorilor pentru a se feri de riscul insolvabilităţii creditorului.
Această nevoie s-a născut din nesiguranţa resimţită de creditori, rezultată din riscul general de
neplată şi de concursul dintre creditorii chirografari ai debitorului. Bineînţeles că această
protecţie nu garantează succesul executării obligaţiilor dar, cu siguranţă, măreşte şansele
recuperării creanţelor.
Art. 5 pct. 15 din Codul insolvenţei defineşte creanţele care beneficiază de o cauză de
preferinţă drept acele creanţe care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă
şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj
asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ

garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul este terţ
garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile corelative numai
în ceea ce priveşte bunul sau dreptul respectiv. Astfel, în noţiunea intitulată „cauzele de
preferinţă”, sunt incluse, conform celor enunţate de art. 2327 C.civ., atât ipoteca şi gajul cât şi
privilegiile, la care bineînţeles se va adăuga dreptul de retenţie.
O atenţie deosebita este acordată noilor instituţii din materia garanţiilor şi impactul acestora
în cadrul procedurilor de insolvenţă.
În capitolul destinat garanţiilor, am identificat o serie de inadvertenţe legislative şi o lipsă
totală de armonizare a instituţiei garanţiilor cu procedura insolvenţei, aceasta deşi este vorba
despre acte normative recent adoptate (Noul cod civil a intrat în vigoare în anul 2011, respectiv
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).
În viziunea Codului civil, garanţiile se împart în două mari categorii: garanţii personale şi
garanţii reale. Există o diferenţă fundamentală între aceste două mari categorii de garanţii; spre
deosebire de garanţiile reale, care conferă drept de urmărire a bunului în mâinile oricui s-ar afla,
în cazul garanţiilor personale executarea obligaţiei debitorului se garantează prin afectarea, în
principiu, a întregului patrimoniu al unui terţ, care îşi ia angajamentul de a plăti, în cazul
neexecutării obligaţiei de către debitorul principal. Definind cauzele de preferinţă, Codul
insolvenţei a înlăturat din start din această categorie garanţiile personale ele fiind lipsite de
relevanţă juridică în derularea procedurii insolvenţei.
Am dedicat o parte destul de consistentă din capitolul destinat garanţiilor problemei legate
de compatibilitatea limitărilor garanţiei comune a creditorilor cu procedura insolvenţei.
Limitarea garanţiei comune se poate realiza exclusiv prin instituţia insesizabilității. Cauzele de
insesizabilitate legală nu au incidenţă în procedura insolvenţei, interesantă pentru studiul nostru
fiind modalitatea în care îşi produc efectele cauzele de insesizabilitate voluntară, anume:
diviziunile patrimoniale aferente exercitării unei activităţi profesionale reglementate de lege
[2324 alin. (4) C.civ.]; fiducia (773-791); convenţiile de limitare a drepturilor creditorilor
ipotecari (art. 2325 C.civ.); clauzele de insesizabilitate/inalienabilitate (art. 2329 C.civ.).

Au fost identificate o serie de modalităţi de interpretare a textelor legale prin intermediul
cărora a fost posibilă determinarea regimului juridic aferent acestor instituţii, odată cu
survenienţa insolvenţei, fiind analizate prin raportare la aceste aspecte toate fazele procedurii
insolvenței (perioada de observaţie, reorganizarea şi falimentul).
2.3. Capitolul trei analizează modalitatea prin care îşi pot recupera creditorii creanţele prin
planul de reorganizare. Sunt analizate persoanele care sunt îndreptăţite să propună un plan de
reorganizare şi condiţiile în care debitorul, lichidatorul judiciar, respectiv creditorii pot propune
planul de reorganizare.
Condiţiile de legalitate pe care trebuie să le îndeplinească planul şi modalitatea de votare a
acestuia sunt tratate in extenso. De asemenea sunt analizate în detaliu categoriile de creanţe care
pot vota planul şi modalitatea prin care sunt create acestea. O secţiunea din acest capitol este
rezervată tratării efectelor pe care le produce sentinţa de confirmarea a planului de reorganizare
asupra creanţelor, prin raportare la modificările aduse prin Legea nr. 85/2014 în această materie,
în sensul că modificarea creanţelor şi a garanţiile ca efect la confirmării planului este una
reversibilă, în ipoteza în care planul eşuează şi se deschide procedura falimentului.
În cadrul capitolului destinat reorganizării judiciare am analizat avantajele şi dezavantajele
procedurii reorganizării judiciare pentru creditori. Procedura reorganizării este benefică pentru
creditori atunci când tinde la recuperarea creanţelor, chiar dacă nu în totalitate, întrucât sumele
astfel încasate vor fi mai mari decât cele ce ar fi putut fi recuperate în cadrul falimentului astfel
cum o impun prevederile art. 139 alin. (2) lit. a) din Codul insolvenţei. Totodată, creditorii uzuali
ai debitoarei aflate în reorganizare vor avea posibilitatea să continue relaţiile comerciale cu
acesta, în mod normal, creanţele născute ulterior deschiderii procedurii insolvenţei având un
tratament normal, urmând a fi achitate, conform art. 5 pct. 21, respectiv art. 102 alin. (6) din
Codul insolvenţei. De asemenea un avantaj serios de care pot beneficia creditorii este dat de
posibilitatea propunerii unui plan prin care debitoarea să fie preluată de creditori, fie prin
transformarea creanţelor în acţiuni/părţi sociale ale debitoarei, fie prin intermediul unei fuziuni
sau a unor divizări (preluare ostilă).
Un alt avantaj pe care reorganizarea judiciară îl prezintă faţă de procedura falimentului, nou
introdus în Codul insolvenţei, este legat de modificarea efectelor hotărârii judecătoreşti, de

confirmare a planului de reorganizare. Astfel, spre deosebire de vechea reglementare [art. 102
alin. (1) teza II din Legea 85/2006] care statua că în cazul intrării în faliment ca urmare a eşuării
planului, planul confirmat va fi socotit ca o hotărâre definitivă şi irevocabilă împotriva
debitorului, aspect ce făcea ca modificarea creanţelor prin planul de reorganizare să-şi menţină
efectele şi în faliment (creanţele rămânând diminuate conform planului de reorganizare), noua
reglementare [art. 140 alin. (1) teza II din Codul insolvenţei] a preferat ipoteza opusă, stabilind că
în cazul intrării în faliment se va reveni la situaţia stabilită prin tabelul definitiv, fiind scăzute
doar sumele achitate prin plan. În aceste condiţii creditorii ar trebui să fie tentanţi să voteze
planul de reorganizare prin care vor primi mai mult decât în faliment, având drept „plasă de
siguranţă” prevederile art. 140 alin. (1) teza II din Codul insolvenţei, în ipoteza în care planul
eşuează, în patrimoniul lor urmând a fi reanimate creanţele înscrise în tabelul definitiv.
Am tratat inclusiv procedura de propunere, votare şi confirmare a planului de reorganizare,
precum şi efectele pe care le produce un plan de reorganizare confirmat. O atenţie deosebită a
fost acordată procedurii de confirmare a planului de reorganizare în cadrul căreia au intervenit
modificări de substanţă odată cu adoptarea noii Legi nr. 85/2014. Modificarea este legată de
posibilitatea acordată jucătorului sindic de a exercita, pe lângă controlul de legalitate asuprea
planului, şi un control asupra viabilităţii acestuia.
Finalul capitolului rezervat etapei reorganizării judiciare este destinat analizei modalităţilor
de reorganizare specifice dreptului societar – divizarea şi fuziunea. Deşi suntem în faţa unei
reglementări noi, am observat că Legea nr. 85/2014 nu conţine norme speciale privitoare la
procedura de fuziune/divizare, în ipoteza în care sunt implicate societăţi aflate în insolvenţă.
Prevederile din Legea nr. 31/1990 referitoare la fuziune şi divizare nu sunt perfect compatibile cu
procedura insolvenţei, aceasta fiind raţiunea pentru care a fost necesară identificarea unor soluţii
practice menite a debloca impedimentele ce ar putea surveni derularea şi finalizarea acestor
modalităţi de reorganizare.
2.4. Cel de-al patrulea capitol este destinat analizei modalităţii prin care creditorii îşi pot
valorifica drepturile de creanţă în cadrul procedurii falimentului. Odată ce s-a trecut la faliment,
debitorul se găseşte în „faza terminală” a procedurii insolvenţei, toate operaţiunile fiind axate pe
lichidarea averii debitorului. Conducerea debitorului trece, dacă nu era deja, în sarcina

lichidatorului, debitorul persoană juridică fiind dizolvat ca urmare a hotărârii de intrare în
procedura falimentului.
Sunt tratate cauzele intrării în procedura falimentului: eşuarea planului de reorganizare,
respingerea planului de reorganizare de către adunarea creditorilor, respingerea de către
judecătorul-sindic a cererii de confirmare a planului de reorganizare şi intrarea direct în
procedura simplificată.
Ca urmarea a trecerii la faliment, în funcţie de modalitatea în care s-a ajuns în această etapă
a procedurii insolvenţei, operează o reconfigurare a masei credale. În cazul în care falimentul s-a
dispus odată cu deschiderea procedurii insolvenţei reconfigurarea creanţelor nu este necesară.
După trecerea la faliment în procedura generală, adică după ce se va fi trecut prin perioada de
observaţie şi/sau cea de reorganizare, masa credală va suferi o reconfigurare, fie pentru că trebuie
declarate şi incluse în masa credală creanţele survenite între momentul deschiderii procedurii
insolvenţei şi cel al intrări în faliment, fie pentru că operează o reîntoarcere la tabelul definitiv
anterior votării planului, ca urmare a eşuării reorganizării judiciare.
Tratată într-o secţiune distinctă, lichidarea se va efectua de către lichidator, sub controlul
judecătorului sindic pentru aspectele de legalitate, respectiv sub controlul creditorilor în privinţa
aspectelor de oportunitate. Sarcina lichidatorului este aceea de a maximiza averea debitorului cu
scopul de a acoperi, într-o proporţie cât mai ridicată, pasivul debitorului. În egală măsură
maximizarea averii debitorului trebuie conciliată şi cu celeritatea cu care procedura insolvenței în
general şi în special cea a falimentului trebuie să se deruleze.
Distribuirea sumelor rezultate din valorificarea activelor debitorului se face de către
lichidator, prin întocmirea unui plan de distribuţie, însoţit de un raport asupra fondurilor obţinute
din lichidare, acesta fiind prezentate în faţa comitetului creditorilor.
Astfel, sunt identificate mecanismele aflate la îndemâna creditorului în vederea recuperării
creanţelor în această ultimă etapă a procedurii insolvenţei. Prin trecerea la faliment, debitorul
intră în faza definitivă a procedurii insolvenţei, toate operaţiunile procedurii urmând a fi
îndreptate către lichidarea averii debitorului, iar conducerea debitorului trece, invariabil, la
lichidator. Ca urmare a trecerii la faliment intervine dizolvarea debitorului persoană juridică.

Scopului procedurii insolvenţei (art. 2 din Codul insolvenţei), a instituit, indirect, o ierarhie a
modalităţilor procedurii insolvenţei, preferând reorganizarea judiciară „atunci când este posibil”,
în „dauna” falimentului. Este normală această abordare, Statul (prin menţinerea în viaţă a unui
contribuabil), angajaţii şi familiile acestora (prin menţinerea unui loc de muncă) respectiv ceilalţi
stakeholderi fiind direct interesaţi de salvarea debitorului, falimentul finalizându-se prin radierea
debitorului din registrul în care este înmatriculat, operaţiune ce marchează „decesul oficial” al
debitorului prin stingerea personalității juridice.
Falimentul are drept funcţie generală securizarea activelor debitorului (recuperarea bunurilor
aflate în posesia altor persoane, demararea unor acțiuni în anularea actelor frauduloase,
recuperarea eventualelor creanţe rămase neachitate de către debitorii debitorului) şi distribuirea
sumelor rezultate din lichidare către creditori dar şi către asociaţi/acţionari dacă în urma
finalizării achitării creanţelor rezultă un surplus. Suplimentar, falimentul are şi o funcţie de
normalizare, de asanare a mediului de afaceri, prin eliminarea din economie a agenţilor ce nu pot
face faţă mediului concurenţial.
2.5. Capitolul cinci tratează acţiunea în anulare a actelor frauduloase încheiate de
debitori anterior deschiderii procedurii insolvenţei. Această acţiune nu are ca rezultat direct
satisfacerea creanţelor creditorilor, însă majorează în mod simţitor activele debitorului prin
întoarcerea în patrimoniul debitorului a bunului/bunurilor ce au făcut obiectul actului declarat
fraudulos. În cadrul acestui capitol este analizată natura juridică a acţiunii în anularea actelor
frauduloase încheiate de debitor în perioada suspecta, fiind subliniată natura sa juridică aparte, ce
îmbină caracteristicile mai multor instituţii, în special ale acţiunii în nulitate, fie ea relativă sau
absolută, şi ale acţiunii revocatorii (pauliene). Definirea exactă a naturii acţiunii în anulare
specifice procedurii insolvenţei prezintă un real interes, scopul fiind acela de a determina în
concret competenţa organelor şi participaţilor la procedura insolvenţei şi caracteristicile acestei
acţiuni, în funcţie de care urmează să se desfăşoare judecata. De asemenea este analizat cadrul
procesual al acţiunii în anulare specifice insolvenţei, urmând a se acorda o atenţie deosebită
persoanelor, respectiv organelor care au calitate procesual-activă, persoanelor care au calitate
procesual-pasivă şi persoanelor care pot formula cerere de intervenţie.

O secţiune separată este dedicată momentului introducerii acţiunii în anularea a actelor
frauduloase. Pe scurt, aceasta poate fi formulată în timpul perioadei de observaţie, a reorganizării
judiciare, cât şi în timpul procedurilor de lichidare aferente falimentului. În privinţa condiţiilor de
exercitare a acţiunii în anulare a actelor frauduloase, textele art. 117 din Codul insolvenţei
reglementează două tipuri de acţiuni, clasificate în funcţie de necesitatea demonstrării existenţei
unei fraude în dauna creditorilor.
Sunt analizate şi efectele admiterii acţiunii în anulare. Pe scurt, în situaţia admiterii
acţiunilor reglementate de art. 117 din Codul insolvenţei, terţul dobânditor în cadrul unui transfer
patrimonial va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai există,
va întoarce valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor, stabilită prin
expertiză. Articolul 120 din Codul insolvenței reglementează efectele pe care le generează
admiterea acţiunii în anulare specifice acestei proceduri faţă de terţii cocontractanţi ai debitorului.
Alături de acţiunea în atragerea răspunderii pentru contribuirea la apariţia stării de
insolvenţă, anularea actelor frauduloase este o adevărată class action, specifică procedurii
insolvenţei, prin intermediul cărora fără a participa la proces, toţi creditorii încearcă să-şi
materializeze sau să îşi majoreze şansele de recuperare a creanţelor deţinute împotriva
debitorului. Această acţiune prezintă o serie importantă de avantaje ce pot fi materializate
exclusiv în cadrul procedurii insolvenţei, întrucât existenţa unei proceduri deschise reprezintă o
situaţie premisă pentru această categorei de acţiuni.
Justificarea existenţei acţiunii în anularea actelor frauduloase este strâns legată de faptul
că actele în cauză, încheiate de debitor, sunt fie lipsite de utilitate pentru acesta, fie creează un
avantaj anormal anumitor creditori ce alterează egalitatea de tratament de care aceştia beneficiază
în cadrul procedurii colective. În exteriorul procedurii insolvenţei, asemenea acte nu pot fi
desfiinţate, ele îndeplinind condiţiile legale la momentul încheierii lor.
Deschiderea procedurii insolvenţei şi, implicit, declanşarea procedurii concursuale,
expune anumite categorii de acte încheiate de debitor în perioada de 2 ani anteriori deschiderii
procedurii insolvenţei la riscul desfiinţării dacă se demonstrează că interesele creditorilor au fost
fraudate.

Demonstrarea fraudei în dauna creditorilor nu presupune existenţa unei rele-credinţe din
partea debitorului sau a cocontractantului său. În cazul în care cocontractantul sau
subdobânditorul sunt de rea-credinţă, prevederile art. 117-122 din Codul insolvenţei
reglementează un regim juridic sancţionator diferit creanţelor pe care aceştia le dobândesc în
contra debitorului ca urmare a admiterii acţiunii în anulare. Reaua-credinţă sau cauza ilicită,
respectiv urmărirea provocării unor pagube creditorilor, nu reprezintă o condiţie de admisibilitate
a acţiunii în anulare a actelor frauduloase, după cum probarea bunei-credinţe nu se poate constitui
într-un argument în sensul respingerii acesteia. Nu este necesară probarea existenţei unei
înţelegeri frauduloase, ci exclusiv demonstrarea prejudicierii creditorilor sau existenţa unui
avantaj anormal pentru anumiţi creditori, respectiv ruperea egalităţii dintre creditorii din aceeaşi
categorie.
2.6. Capitolul şase tratează acţiunea în răspundere a persoanelor care au contribuit la
apariţia stării de insolvenţă. Şi această acţiune reprezintă un remediu ce este pus la îndemâna
participanţilor la procedura insolvenţei în vederea acoperirii unei eventuale insuficienţe a
pasivului. Într-o primă secţiune este analizată natura juridică a acţiunii în atragerea răspunderii.
Am demonstrat că, lipsind raportul juridic contractual între manageri societăţii debitoare şi
creditorii acesteia, răspunderea civilă pentru apariţia stării de insolvenţă este, prin esenţa sa, o
formă de răspundere civilă delictuală. De asemenea va fi analizat cadrul procesual al acţiunii în
atragerea răspunderii, urmând a se acorda o atenţie deosebită persoanelor, respectiv organelor
care au calitate procesual-activă, persoanelor care au calitate procesual-pasivă şi persoanelor care
pot formula cerere de intervenţie.
Într-o secţiune distinctă este analizat momentul de la care poate fi formulată cererea de
atragere a răspunderii persoanelor care au contribuit la apariţia stării de insolvenţă. Cererea de
atragere a răspunderii patrimoniale împotriva persoanelor cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării
de insolvenţă poate fi formulată atât în timpul reorganizării judiciare, cât şi în timpul procedurilor
de lichidare aferente falimentului.
În privinţa condiţiilor necesare atragerii răspunderii persoanelor ce au contribuit la apariţia
stării de insolvenţă, sunt analizate situaţiile premisă, exterioare răspunderii, care circumstanţiază
activarea acesteia: a) existenţa şi actualitatea stării de insolvenţă; b) constatarea insuficienţei

activului pentru plata întregului pasiv. Totodată vor fi explicate în detaliu condiţiile intrinseci ale
răspunderii civile delictuale aferente acestei forme de răspundere: a) existenţa unei fapte ilicite;
b) existenţa prejudiciului; c) existenţa raportului de cauzalitate şi d) existenţa vinovăţiei.
O secţiune din cadrul acestui capitol va fi dedicată incidentelor procedurale în legătură cu
cererea de atragere a răspunderii. O analiză detaliată este făcută în privinţa calităţii procesuale
active şi pasive, prescripţiei dreptului la acţiune şi inadmisibilităţii acţiunii.
Acţiunea în atragerea răspunderii persoanelor care au contribuit la apariţia stării de
insolvenţă este o formă specială de răspundere civilă delictuală, ce are ca situaţie premisă
insuficiența activului pentru acoperirea masei credale. Prejudiciul ce poate fi acoperit prin această
acţiune specifică procedurii insolvenţei nu este cel cauzat debitoarei, ci este un prejudiciu produs,
în mod indirect, creditorilor care, întrucât activul debitoarei nu este apt să acopere masa credală,
se văd în imposibilitatea de a-şi recupera în întregime creanţele.
Acţiunea în răspundere reglementată de art. 169 din Legea nr. 85/2014 nu poate fi
calificată drept una lipsită de caracter sancţionator, astfel cum era considerată pe bună dreptate în
reglementarea vechii Legi nr. 85/2006. Prima componentă a răspunderii, cea care determină
acoperirea prejudiciilor cauzate de insuficienţa activului a rămas tot fără componenta
sancţionatorie, cuantumul total al despăgubirilor neavând cum să depăşească pagubele suferite de
creditori. În schimb, sancţiunea complementară a limitării capacităţii de exerciţiu a persoanei
făcute responsabile de survenienţa insolvenţei, prin instituirea interdicţiei de a mai ocupa funcţia
de administrator pentru o perioadă de 10 ani de la momentul definitivării hotărârii judecătoreşti,
are un puternic caracter sancţionator.
Un alt aspect extrem de important de scos în evidenţă este cel legat de faptul că
persoanele ce pot fi responsabile de apariţia insolvenţei nu se limitează la categoria organelor de
conducere ale debitorului. Pe lângă aceste persoane, pot fi făcuţi responsabili şi administratorii de
fapt (shadow directors), anume acele persoane, ce nu sunt învestite în mod formal cu puteri de
conducere, dar care în mod suveran şi independent exercită o activitate pozitivă de gestiune şi de
administrare a societăţii. La aceste categorii de persoane se adaugă o a treia, în care sunt incluse
orice alte persoane care, cu intenţie, prin una dintre faptele enumerate la art. 169 din Codul

insolvenţei au cauzat insolvenţa: statul şi unităţile administrative, băncile, societăţile mamă,
grupurile de interes economic.
2.7. Capitolul şapte este destinat fazei finale a insolvenţei, anume închiderea procedurii.
Punctul său final este marcat de sentinţa de închidere a procedurii care, odată pronunţată, va
anihila toate efectele deschiderii procedurii, atât judecătorul-sindic, cât şi administratorul judiciar
sau lichidatorul dezînvestindu-se de întreaga procedură a insolvenţei faţă de debitorul respectiv.
Închiderea procedurii insolvenţei poate avea drept efect fie salvarea debitoarei şi
reintroducerea în circuitul economic a unui participant viabil şi neîmpovărat de datorii, fie
încetarea existenţei debitorului ca efect al radierii sale, în ipoteza în care finalul procedurii nu
este marcat de finalizarea cu succes a planului de reorganizare, respectiv procedura nu se închide
în perioada de observaţie potrivit prevederilor art. 178 din Codul insolvenţei.
Închiderea procedurii reprezintă un proces cu un grad ridicat de dificultate, generat cel mai
frecvent de contestaţiile formulate de participanţii la procedură, respectiv de căile de atac
promovate împotriva hotărârilor judecătorului sindic.
Pot fi identificate şapte ipoteze ce atrag închiderea procedurii, fiecare dintre acestea fiind
tratată în mod distinct, în funcţie de particularităţile şi de efectele pe care le produce: Lipsa de
resurse; Executarea cu succes a planului de reorganizare; Terminarea lichidării şi a tuturor
distribuţiilor în caz de faliment; Acoperirea întregii mase credale, chiar înaintea finalizării
lichidării; Neînregistrarea niciunei creanţe la masa credală, după deschiderea voluntară a
procedurii; Achitarea tuturor creanţelor în perioada de observaţi/renunţarea la judecată a
creditorilor în perioada de observaţie; Fuziunea societăţii (absorbite)
Ultima parte din cadrul acestui capitol tratează efectele pe care le produce închiderea
procedurii: (i) din punct de vedere fiscal, pentru creditorii persoanei supuse procedurii; (ii) asupra
acţiunilor specifice procedurii insolvenţei – anularea actelor frauduloase şi atragerea răspunderii;
(iii) efectele închiderii procedurii asuprea posibilităţii creditorilor de a recupera creanţele de la
garanţii personali ai debitorului.

3. Concluzii

Procedura insolvenţei nu a beneficiat de o abordare complexă şi exhaustivă care să trateze
această materie din perspectiva creditorilor. La finalul studiului nostru putem afirma că am
realizat un pas important, prin scoaterea în evidenţă, pe parcursul celor şapte capitole, a
mecanismelor specifice procedurii insolvenţei, ce sunt puse la îndemâna creditorilor pentru
recuperarea, într-o proporţie cât mai mare, a creanţelor.
Procedura insolvenţei trebuie văzută ca o procedură specială de acoperire a creanțelor. În
dreptul interbelic „falimentul” era văzut într-o strânsă legătură cu teoria executării silite, din care
deriva 2. Odată cu adoptarea Legii nr. 64/1995 şi continuând cu Legea nr. 85/2006, respectiv cu
prezenta Lege nr. 85/2014, procedura insolvenţei nu mai poate fi asemuită cu procedura
execuţională de drept comun.
Prin deschiderea procedurii insolvenţei, drepturile individuale ale creditorilor, în legătură
cu creanţele pe care le deţin în contra debitorului, suferă o serie de restricţii destul de severe,
acţiunile în realizarea creanţelor potrivit dreptului comun, inclusiv a celor garantate, la care
trebuie adăugate urmăririle individuale fiind suspendate şi ulterior desfiinţate [art. 75 alin. (1) din
Codul insolvenţei]. Această limitare a drepturilor individuale ale creditorilor operează în vederea
ocrotirii interesului colectiv al creditorilor debitorului insolvent care vor veni împreună la masa
credală în vederea satisfacerii creanţelor. Asistăm practic la o procedură judiciară de tip marxist
în care drepturile individuale ale creditorilor suferă o disoluţie în favoarea drepturilor colective
ale creditorilor.
În acest context, studiul propus a răspuns la problemele pe care le pune procedura
insolvenţei prin identificarea unor mecanisme eficiente pentru maximizarea şanselor, a vitezei şi
a gradului de recuperare a creanţelor prin această procedură judiciară.
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