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1. Elementul de noutate la nivel național și internațional 

 

Istoria datoriei este, poate, la fel de îndelungată precum istoria 

umanității și a sistemului economic creat de aceasta. 

Comerțul și investițiile transnaționale sunt principalii factori ce pun 

presiune pe state în vederea adoptării legislațiilor adecvate ce ar putea 

face față problemelor de insolvență transfrontalieră. La nivel global, vidul 

legislativ nu permite instanțelor să facă față pletorei de probleme ce țin de 

procedurile de insolvență cu elemente de extraneitate; în fond, 

reglementări bune ale vieții economice nu sunt decât corolarul 

progresului economic. 

Istoric vorbind, reglementarea insolvenței a evoluat de la concepția 

fallitus ergo fraudator – punându-se semnul egal între debitorul falit și 

infractor, putând fi condamnați la moarte sau la alte pedepse dezonorante 

– la principiul modern ce oferă debitorului viabil șansa unui fresh start. 

Falimentul își găsește primele reglementări în dreptul românesc în 

Codul Caragea și Codul Calimach din 1817; apoi în Condica pentru 

comerciu din 1840; următoarea etapă o reprezintă dispozițiile despre 

faliment prevăzute de Codul comercial român din 1887; reglementări 

moderne de insolvență au fost date de dispozițiile Legii nr. 64/1995, Legii 

nr. 85/2006, puțin rămasa în vigoare OUG nr. 91/2013 și culminând cu 

actuala și recenta Lege nr. 85/2014. 

Doctrinarii și practicienii vor demonstra dacă legiuitorul a reparat 

deficiențele legilor anterioare și a înregistrat progrese sau legislația 

insolvenței este menită să bată recordul modificărilor și completărilor în 

dreptul românesc.  

Evoluția sistemelor de insolvență se bazează pe premize de ordin 

legal, istoric, economic și social. S-a putut observa că similitudinea 

sistemelor judiciare, precum cele din Marea Britanie, SUA sau Canada, 



nu a ajutat foarte mult în armonizarea totală a procedurilor de insolvență 

regăsindu-se diferențe substanțiale. 

Conform analizei lui Tomasic1 și a sondajului World Bank2, în țări cu 

tradiții aparte precum Japonia sau Liban, în ciuda eforturilor de apropiere 

a procedurilor de insolvență de principiile Europei occidentale privitoare 

la insolvență, la o analiză comparativă se relevă faptul că falimentul unui 

debitor parcurge pași diferiți.    

Aceste diversități au fost determinate în mare parte de atitudinea 

filosofică particulară privind creditul și modul în care economiile au luat 

naștere și au evoluat. 

Prin acest studiu al cooperării internaționale în materia insolvenței am 

dorit să prezint procedurile de insolvență de interes pentru România și 

totodată eforturile diferiților actori internaționali cu atribuții în analizarea, 

dezvoltarea sau armonizarea procedurilor de insolvență la nivel 

internațional, reprezentand practic factorul integrator al studiului pentru o 

înțelegere holistică a acestor proceduri.  

Astfel, studiul este structurat pe trei capitole fundamentale: 1. Rolul 

Comisiei Națiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internațional 

(UNCITRAL) în modelarea unui cadru legal armonizant pentru 

procedurile de insolvență transfrontalieră; 2. Insolvența în Europa. 

Promovarea cooperării în domeniul insolvenței de către instituțiile 

europene; 3. Cadrul legislativ național cu privire la insolvență. 

Se poate observa astfel că procedurile de insolvență sunt analizate la 

nivel național dar și la două niveluri transfrontaliere – nivelul regional al 

Uniunii Europene și nivelul extra-UE. Insolvența transfrontalieră 

                                                           
1 R. Tomasic, Insolvency Law in East Asia, Editura Ashgate Publishing, 2007; . 
2 World Bank, Hawkamah/World Bank/OECD/INSOL international: survey on 

insolvency systems in the Middle East and North Africa. Washington, DC, 2009. 

Valabil online la: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2009/12/12853801/hawkamahworld-

bankoecdinsol-international-survey-insolvency-systems-middle-east-north-africa 



reprezintă acea procedură de insolvență cu cel puțin un element de 

extraneitate; în contextul mondializării economiei și al crizei financiare 

globale cercetarea în vederea cunoașterii intime a acestei instituții 

reprezintă un imperativ social, economic și legal. Acumulând experiența 

ultimei crize economice mondiale, s-a observat nevoia regândirii atât a 

procedurilor naționale de insolvență cât și a celor de insolvență 

transfrontalieră.  

Rezultatul a fost un cadru legislativ național nou dat de Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și 

propunerea de amendare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind 

procedurile de insolvență, ambele surse analizate în prezentul studiu. 

Noutatea și importanța internațională a produsului științific realizat 

constă în analiza dispozițiilor și principiilor internaționale relative la 

insolvență raportate la România, având în vedere poziția tot mai 

importantă a economiei acestei țări în sistemul economic european și 

global, fiind un truism că un actor economic străin înainte de a intra pe 

piața unui stat va proceda la o cercetare a acesteia dar și a cadrului legal 

de interes – Codul fiscal, Codul civil, Codul penal, Legea societăților și 

nu în ultimul rând legislația insolvenței, Legea 85/2014. Profesionistul 

sau comerciantul străin este obligat să cunoască legea procedurii 

insolvenței încă de la intrarea pe piața locală pentru a cunoaște riscurile la 

care este supusă întreprinderea în cazul unui iminent eșec în vederea 

evitării sale ori pentru a ieși de pe piață într-un mod cat mai avantajos. 

Cu ocazia acestui demers științific am considerat că se impunea și 

analiza unui element de noutate istorică pentru tradiția procedurilor de 

insolvență din România – OUG nr. 46/2013 privind criza financiară și 

insolvența unităților administrativ-teritoriale.  



Un alt element de noutate adus prin cercetare a fost promovarea unui 

nou concept – atom juridic. Acesta a fost folosit în sensul de principiu de 

baza al insolvenței sau de instituții juridice specifice dreptului insolvenței.  

Până nu de curând legiuitorul român părea dezinteresat de tratamentul 

judiciar al situației de faliment a persoanelor fizice neprofesioniste, în 

înțelesul art. 3 Cod Civil. 

Luând în considerare rolul Statului în asigurarea unui standard minim 

de protecție socială, Parlamentul României a adoptat într-un final Legea 

nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice; de 

asemenea, un alt cadru legislativ analizat îl reprezintă Proiectul de lege 

privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 

obligațiilor asumate prin credite Pl-x nr. 743/2015 (”Legea dării în 

plată”). 

Una din modificările propuse asupra Legii nr. 151/2015 a fost cu 

privire la un criteriu de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii 

prevăzut la art. 4 alin. 1 pct. a conform căruia debitorul trebuie să aibă 

domiciliul, reşedinţa sau reşedinţa obişnuită de cel puţin 6 luni anterior 

depunerii cererii în România. Astfel, am subliniat faptul că 6 luni este un 

termen poate prea mic pentru a preîntâmpina un posibil forum shopping , 

ținând cont că cerința statorniciei locuirii pe teritoriu nu este dublată de 

legalitatea șederii resortisantului dacă are bunuri și/sau realizează venituri 

în România, care nici cu privire la acestea din urmă legea nu impune 

atributul legalității – astfel, se pune în discuție un element de extraneitate; 

în consecință, consider că ar fi mai potrivită înlocuirea art. 4 alin. 1 lit. a) 

cu sintagma specifică insolvenței transfrontaliere: ”are centru intereselor 

principale în România”. 

O altă propunere a fost modificarea formulării art. 8 alin. 2 ce privește 

competența comisiei de insolvență, ca organ ce aplică procedura 

prevăzută de Legea nr. 151/2015.  Formularea lasă în mod aparent loc 



unei lacune prin interpretare gramaticală: problema se ridică atribuirii 

sintagmei ”cel puțin 6 luni” construcției ”și-a avut debitorul domiciliu, 

reședința sau reședința obișnuită” sau construcției ”înaintea depunerii 

cererii de deschidere a unei proceduri de insolvență”. În primul caz, o 

problemă ar fi în ipoteza în care domiciliul, reședința sau reședința 

obișnuită este deținută de mai puțin timp de 6 luni, cum s-ar putea 

întâmpla în cazul noilor rezidenți sau resortisanți pe teritoriul României; 

în acest caz trebuie să concludem că acestora li se vor aplica numai 

dispozițiile de drept comun privind executarea silită. În a doua 

interpretare, capabilă însă să inducă mai multă instabilitate decâ în primul 

caz, alegerea comisiei se face dintre toate cele în circumscripțiile cărora 

s-a aflat debitorul înainte cu cel puțin 6 luni de depunerea cererii de 

deschiderii a procedurii. 

Dacă ne imaginăm că debitorul A are domiciliul din naștere stabilit în 

București și îl multă consecutiv în Constanța iar după o lună în Brașov, 

acesta, în prima interpretare (restrictivă) ar putea depune cererea de 

deschidere a procedurii insolvenței numai în București și Brașov, iar în 

ce-a de-a doua interpretare (extensivă) s-ar putea recunoaște și 

competența comisiei din județul Constanța.  

O altă completare ar putea fi făcută ultimei teze a art. 43 alin. 1 

întrucât prima teză prevede că atât debitorul cât și creditorul pot adresa 

comisiei o cerere de închidere a procedurii pe bază de plan de rambursare 

și de deschidere a procedurii de judiciare de insolvență pe baza de 

lichidare de active; ultima teză însă precizează că comisia de insolvență 

constatând că planul nu poate fi executat ”înaintează cererea debitorului 

către instanța competentă”; este recomandată modificarea tezei în așa fel 

încât să apară clar posibilitatea comisiei de a înainta instanțelor 

competente și cererea administratorului. 



O problemă spinoasă ce s-ar putea ridica în procedura administrativă 

de insolvență este aceea a locuinței de familie. Conform art. 26 din lege, 

administratorul procedurii trebuie să întreprindă o analiză cu privire la 

spațiul locativ al debitorului luând în calcul mai multe aspecte . Dacă 

acesta urmează să fie valorificat pentru acoperirea pasivului, debitorului, 

ca măsuri de protecție nu-i sunt recunoscute decât: dreptul de a rămâne în 

imobil până la valorificare, dar nu mai mult de 6 luni de la data prevăzută 

în plan pentru valorificare ; dreptul ca în ipoteza valorificării prin 

procedura dării în plată sau orice alt mod prevăzut de Legea nr. 151/2015 

înainte de expirarea celor 6 luni menționate, să plătească o chirie stabilită 

de comisia de insolvență ; și nu în ultimul rând, după valorificare, 

debitorul are un drept de preferință la încheierea unui contract de 

închiriere a imobilului sau a unei părți din acesta, la un cuantum al chiriei 

stabilit în condițiile pieței .  

Dacă dispozițiile art. 321-324 din Codul civil impun o anumită 

protecție pentru soți în fața actelor de dispoziție ale celorlalți soți, chiar 

proprietari exclusivi, sau în fața actelor ce ar afecta folosința locuinței de 

familie , consider că protecția oferită de legiuitor în procedura de 

insolvență a persoanei fizice este insuficientă și că ar trebui întărită.  

Tratamentul excesiv de dur al debitorului în procedură poate fi 

preîntâmpinat prin împrumutarea pe cale legislativă a unei soluții folosite 

în SUA  – exceptarea, în anumite condiții, a executării silite a imobilului 

declarat oficial locuință de familie.  

În consecință, o soluție ar putea fi introducerea la art. 3 pct. 2 din 

Legea nr. 151/2015, în enumerarea bunurilor neurmăribile, a unei noi 

litere –  lit. i – cu textul: ”imobilul declarat locuință de familie (urmare a 

notării în carte funciară) cu o valoare de maximum 50.000 euro. Dacă 

valoarea imobilului este superioară, imobilul poate fi urmărit dar 

debitorului îi revin cei 50.000 euro”. Scopul unei asemenea dispoziții ar 



fi promovarea stabilității și bunăstării societății, prin asigurarea la nivel 

de familie a unei locuințe, astfel încât aceasta să trăiască în continuare 

decent, dincolo de nefericirile financiare.  Totuși, pentru a preîntâmpina 

abuzurile, se impun anumite excepții pentru a permite anumitor categorii 

de creditori valorificarea locuinței de familie: 

- Unitățile administrativ-teritoriale, pentru creanțele privind 

impozitul pe clădiri; 

- Creditorii garantați cu ipoteca imobiliară; și 

- Antreprenorii cărora li se datorează bani pentru reparațiile sau 

îmbunătățirile efectuate asupra locuinței. 

O problemă majoră în reglementarea eliberării de datorii reziduale 

constă în lipsa de consecvență în redactarea dispozițiilor art. 43 alin. 7, 

art. 46 pct. b și art. 72 alin. 1, 2, 3 și 4. 

Astfel, art. 43 alin. 7 stipulează că debitorul nu beneficiază de 

eliberarea de datorii reziduale şi este ţinut să acopere datoriile cuprinse în 

tabelul de creanţe, în integralitatea lor, inclusiv dobânzile şi penalităţile 

care ar fi curs dacă nu ar fi operat suspendarea în ipoteza în care, din 

cauze neimputabile debitorului, planul nu mai poate fi dus la îndeplinire, 

nu au fost efectuate plățile prevăzute în planul de rambursare timp de 6 

luni, sau creditorilor curenți nu le sunt achitate creanțe de cel puțin 90 de 

zile de la scadență.  

Art. 72 prevede condițiile în care se poate obține eliberarea de datorii 

reziduale în cazul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active; mai precis, alin. 1 prescrie situația premisă ce stă la baza acestei 

eliberări – procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active 

deschisă la cererea creditorului sau a debitorului în ipoteza în care din 

cauze neimputabile debitorului planul de rambursare nu poate fi 

îndeplinit. 



Coroborând cele două articole cu art. 46 pct. b (ce precizează expres 

că procedura de lichidare se deschide la cererea oricăruia dintre creditori, 

dacă planul nu poate fi dus la îndeplinire din motive neimputabile 

debitorului), concludem că legiuitorul permite obținerea unei eliberări de 

datorii reziduale în cazul în care debitorul, administratorul procedurii sau 

creditorii au formulat o cerere de închidere a procedurii de insolvență pe 

baza de plan de rambursare, din cauze neimputabile debitorului, și de 

deschidere a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active. 

 

 

2. Originalitatea cercetării 

 

Noutatea structurii produsului științific conferă și nota sa de 

originalitate. Astfel, acesta se împarte în o secțiune introductivă, apoi 

patru capitole, fiecare cu subcapitole. Primul capitol este dedicat analizei 

rolului Comisiei Națiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internațional 

(UNCITRAL) în modelarea unui cadru legal armonizant pentru 

procedurile de insolvență transfrontalieră; al doilea capitol este dedicat 

analizei insolvenței în Europa și a modului în care instituțiile europene 

promovează cooperarea în aceasta temă; al treilea capitol analizează 

cadrul legislativ național cu privire la insolvență. 

Astfel, cuprinsul tezei de doctorat se prezintă în felul următor:  
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În elaborarea acestei teze am apelat la surse și materiale doctrinare 

actuale dar și cele ce reflectă realități juridice trecute pentru a înțelege 

evoluția abordării procedurilor insolvenței; sursele au origine autohtonă 

dar și străină; am folosit studii, opinii și rapoarte produse de organizațiile 

și instituțiile internaționale cu autoritate în materia insolvenței.  

Având în vedere că o lege a insolvenței poate fi considerată ca fiind o 

meta-lege studiul nu s-a rezumat la legislația în materia procedurilor de 

insolvență, fiind solicitată în același timp, pentru o prezentare originală și 

ușor de înteles, integrarea informațiilor din alte domenii precum Dreptul 

civil, Dreptul societăților sau Dreptul internațional privat. 

 

 

 



3. Gradul de aplicabilitate al activității inovative dezvoltate în cadrul 

temei de cercetare proprii 

 

Din punct de vedere practic, tema de cercetare doctorală aleasă 

prezintă o importanță deosebită pentru sedimentarea experienței pe care 

statul nostru și cetățenii săi au dobândit-o odată cu trecerea prin criza 

economică începută în 2008, când întreg sistemul economic și financiar a 

fost supus unor șocuri sub forma crizei de lichidități sau de alte valori 

lăsând numeroși debitori într-o incapacitate de plată ce s-a propagat rapid; 

consider că aceste crize economico-financiare reprezintă adevăratul test al 

unei legislații bune privind procedurile de insolvență. Din păcate vechea 

lege a insolvenței a picat testul, locul fiindu-i luat de o nouă lege ce 

beneficiază încă de premisa de a fi considerată un progres; este de datoria 

doctrinarilor și a practicienilor în insolvență să semnaleze hibele acesteia.   

Cooperarea internațională în materia insolvenței și procedurile de 

insolvență transfrontalieră cunosc o atenție deosebită în legislația, 

jurisprudența străină precum și în mediul de afaceri, fiind un element 

central al comerțului internațional sau al dreptului internațional privat.  

Am observat însă că literatura română în această materie poate și 

trebuie să fie îmbogățită, prin acest proiect dorindu-mi a obține o bază a 

cercetărilor viitoare personale sau ale altor membrii ai comunității 

științifice. 

Încercând să observ neajunsurile procedurilor de insolvență 

transfrontalieră în vederea formulării unor propuneri de lege ferenda, am 

constatat că investițiile trans-naționale și comerțul sunt principalii factori 

ce pun presiune pe state în vederea adoptării legislațiilor adecvate ce ar 

putea face față acestor problemelor. Astfel, subliniez că la nivel global 

potențialul vid legislativ nu ar permite instanțelor să facă față pletorei de 



probleme internaționale de insolvență; în fond, reglementări bune ale 

vieții economice nu sunt decât corolarul progresului economic. 

Neavând caracter obligatoriu, succesul legii model UNCITRAL va 

depinde exclusiv de numărul de state ce o vor adopta, iar pentru aceasta 

nu este cerută regula reciprocității dar, într-adevăr, gradul de transpunere 

al legii va influența dispoziția altor state de a oferi asistență în proceduri 

de insolvență ce implică jurisdicțiile instanțelor ambelor state. 

Un neajuns al legii model îl reprezintă neadoptarea acesteia de către 

un număr suficient de state să producă colocvialul efect al ”bulgărelui de 

zăpadă” pentru a oferi un standard global în reglementarea insolvenței 

transfrontaliere – adevăratul deziderat avut în vedere la conceperea 

textului. Până în prezent legea model a fost implementată în 22 de state 

într-un total de 23 de jurisdicții.3 Astfel, sunt de părere că adoptarea 

acestei legi model de un număr cât mai mare de state va permite atingerea 

așteptărilor unei economii modializate și rezolvarea situațiilor generate de 

procedurile de insolvență cu elemente de extraneitate. În acest sens, am 

formulat propunerea ca România să facă demersuri pentru intra încă o 

dată din compunerea UNCITRAL, ultimul mandat încheindu-se în 2004, 

cu misiunea clară de a promova adoptarea Legii model privind insolvența 

trans-frontalieră, pentru început, de un număr cât mai mare de state în 

raporturi economice intense cu Uniunea Europeană (e.g. China, Turcia, 

Rusia). 

Pe plan european, evoluția recentă a Regulamentului Consiliului (CE) 

nr. 1346/2000 arată că insolvența în UE se află pe o traiectorie pozitivă, 

chiar dacă am putea critica tempo-ul încet în care modificările la un cadru 

normativ de o asemenea importanță survin. 

                                                           
3 Pentru lista completă a statelor ce au adoptat Legea model UNCITRAL privind 

insolvența transfrontalieră a se vedea: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model_status.html 



Cu toate că actualul regulament a fost amendat cu dispoziții ce vin să 

raspundă, în mare, problemelor semnalate de practică susțin că se impune 

pe viitor un nou regulament ce ar trebui să se îndeparteze de la trăsăturile 

celui actual în sensul să prevadă dispoziții substanțiale și procedurale, cu 

specificul raportului dintre un stat federal și statele componente, ce 

conturează o procedură de insolvență uniformă la nivelul UE iar nu doar 

reguli comune ce privesc competența instanțelor pentru a deschide 

procedurile de insolvență, legea aplicabilă și recunoașterea automată a 

deciziilor de deschidere a procedurilor de insolvență în alte state membre. 

Ținând cont de evoluțiile legislative din România, se impune 

introducerea în Anexa A la Regulamentul nr. 1346/2000 a noului cadru 

privitor la insolvența simplilor particulari – Legea nr. 151/2015 privind 

procedura insolvenței persoanei fizice, publicată în M.O. nr. 464 din 26 

iunie 2015. Aceasta trebuie să aibă loc înainte de intrarea în vigoare a 

legii, pentru a fi recunoscută și în celelalte state membre ale UE în 

ipoteza unei proceduri de insolvență a persoanei fizice cu elemente de 

extraneitate europene. 

Pentru eficientizarea procedurilor de insolvență transfrontalieră 

europene, am subliniat faptul că ar trebui să se asigure unu corp 

profesional  instituțional specializat în cauze de insolvență 

transfrontalieră (practicieni în insolvență europeni) aceasta propunând a 

se realiza în unul din două moduri:  

a) crearea unei Uniuni Europene a Practicienilor în Insolvență (UEIP 

– Union of European Insolvency Practitioners), ca persoană 

juridică autonomă și fără scop lucrativ, din care fac parte 

practicieni în insolvență acreditați în statele membre UE ce au 

dovedit cunoștințe temeinice a cadrului european al procedurilor de 

insolvență și al jurisprudenței CJUE în materie; această uniune ar 



urma să se preocupe și de pregătirea și perfecționarea continuă a 

membrilor săi prin organizarea de conferințe, cursuri, mese rotunde 

pe teme tangente insolvenței și condiționarea înscrierii în Tabelul 

European al Practicienilor în Insolvență de obținerea anuală a unui 

punctaj profesional minim. De asemenea, pentru asigurarea 

celerității și profesionalismului cu care se desfășoară procedura 

insolvenței transfrontaliere, practicienii ce urmează să facă parte 

din această uniune și care vor apărea într-o subsecțiune a 

tablourilor naționale cu practicienii în insolvență înregistrați într-un 

anumit stat membru vor fi singurii capabili să fie numiți în astfel de 

cauze. În ipoteza în care elementul de extraneitate ar apărea pe 

parcursul desfășurării procedurii ulterior numirii practicianului în 

insolvență non-UEIP, organismul deliberativ al creditorilor sau 

judecătorul-sindic având posibilitatea înlocuirii acestuia selectând 

noul practician din sub-secțiunea tabloului practcienilor în 

insolvență din statul membru respectiv dedicată practicienilor 

specializați în insolvența transfrontalieră europeană – membrii 

UEIP. 

b) o a doua variantă, mai simplă, ar fi obligația depunerii unui 

certificat de competențe specifice legislației și jurisprudenței 

europene în materia insolvenței, certificat eliberat de corpul 

profesional al practicienilor în insolvență din fiecare stat membru 

UE pe baza unui examen. 

 

Necontestând progresul adus de acest nou cadru legal național privind 

procedurile de insolvență, consider bine-venită extinderea destinatarilor 

legii prin includerea în randul debitorilor care pot cere și împotriva cărora 

se pot începe proceduri de insolvență, a unităților de învâțământ 



universitar, pentru argumentele ce urmează: posibilitatea legală a 

desființării instituțiilor de învățământ superior de către membrii lor 

fondatori4 (deci în mod voluntar) creează contraargumentul ca în această 

ipoteză să se nască și posibilitatea dizolvării/lichidării forțate prin 

mecanismul procedurii insolvenței. Trebuie subliniat că art. 125 din 

Legea educației naționale coroborat cu art. 124 redă un mecanism tip 

procedura inslvenței cu anumite particularități – în cazul nerespectării 

obligațiilor stipulate de art. 124 Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului sesizează senatul universitar în termen de 30 de 

zile de la data constatării, iar dacă în termen de 3 luni de la data sesizării, 

universitatea continuă să nu respecte obligaţiile prevăzute la art. 124, 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate aplica, în 

termen de maximum 6 luni de la data sesizării iniţiale a senatului 

universitar măsura desființării instituției de învățământ superior în cauză.5 

Art. 124 stipulează la alin. 1 pct. d obligația asigurării eficienţei 

manageriale şi a eficienţei utilizării resurselor, în cazul universităţilor de 

stat, şi a cheltuirii fondurilor din surse publice, conform contractului 

instituţional; consider că universitățile private ar trebui să cadă sub 

incidența acestor dispoziții avand in vedere responsabilitatea socială a 

acestora și ținând cont de opinia Curții Constituționale care în Decizia 

681 din 27 iunie 2012 opinează: ”[p]rin Decizia nr. 1.090 din 14 iulie 

2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.807 din 15 

noiembrie 2011, şi Decizia nr.1.569 din 6 decembrie 2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.139 din 1 martie 2012, Curtea 

a statuat că prevederile constituţionale consacră şi garantează o singură 

formă de autonomie, şi anume cea universitară, indiferent că este vorba 

                                                           
4 Art. 230 alin. 1 teza II din Legea nr. 1/2011 (Legea educației naționale) 
5 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului propune Guvernului 

iniţierea unui proiect de lege în acest sens, conform art. 125 alin. 1 pct. c din Legea 

educației naționale. 



de învăţământul superior de stat sau de învăţământul superior particular, 

autonomie al cărei conţinut trebuie să fie identic în ambele cazuri. […] 

Calitatea actului de educaţie din instituţiile de învăţământ superior nu 

poate fi asigurată decât dacă există o reglementare unitară. Potrivit 

dispoziţiilor legale care guvernează înfiinţarea şi funcţionarea instituţiilor 

de învăţământ superior particulare, acestea sunt organizate pe principiul 

non-profit şi funcţionează ca entităţi fără scop lucrativ, cu afectaţiune 

specială, în conformitate cu criteriile şi st--andardele de evaluare 

academică şi acreditare prevăzute de lege.” 

Mai mult, consider că limitele impuse de Legea asociațiilor și 

fundațiilor nr. 26/2000 relative la imposibilitatea transmiterii 

patrimoniului fundațiilor, în caz de dizolvare, către persoane fizice 

(precum fondatorii fundațiilor universități private) ci numai către 

persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau 

asemanator, printr-o procedura stabilita in statut, sunt superficiale întrucât 

nimic nu oprește ca aceste persoane fizice să constituie asemenea 

persoane juridice pentru a-și întoarce patrimoniul fundației. Astfel, 

dizolvarea prin hotărâre judecătorească, conform art. 56 alin. 1 pct. d 

(când fundația a devenit insolvabilă) deschide calea unei proceduri de 

lichidare paralele celei prevăzute de Legea nr. 85/2014, lucru nepermis 

dacă luam în calcul protecția ce o conferă creditorilor dar și debitorului 

acest cadru normativ. 

Încă un reglaj la Legea nr. 85/2014 ar putea constitui reanalizarea 

poziției preferențiale a creanțelor bugetare, începând cu obligația de a 

atașa la cererea adresată tribunalului de deschidere a procedurii dovada 

notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a 

procedurii insolvenței și continuând cu păstrarea competenței instanțelor 



de contencios administrativ-fiscal de a decide soarta creanțelor fiscale 

născute după deschiderea procedurii.6  

Relativ la O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența 

unităților administrativ-teritoriale putem conclude că parcurgerea 

procedurii insolvenței pentru recuperarea datoriilor sub tutela tabloului 

normativ impus de OUG nr. 46/2013 prin respectarea unui plan de 

redresare financiară este anevoioasă, costisitoare, îndelungată și 

imprevizibilă,  putând fi considerată, la un punct, ineficientă. Astfel, am 

propus ca pentru evitarea efectelor negative economice, sociale și politice  

ale acestei proceduri, începerea cu bună-credință și în timp util7 a 

negocierilor în vederea restructurării organizaționale, a reeșalonării 

datoriilor și sistarea serviciilor publice neesențiale, iar într-o ultimă 

instanță, organizarea unui referendum local în vederea unei potențiale 

asocieri intercomunale. 

Analizând structura veniturilor proprii a majorității UAT-urilor din 

România și a capacității administrațiilor locale de a-și maximiza aceste 

venituri prin forțe proprii, este recomandată crearea unei instituții 

independente de analiză a rating-ului financiar a fiecărei comunități 

pentru a preveni intrarea și reintrarea acestora în stare de criză financiară 

sau insolvență. 

                                                           
6 Art. 75 alin. 3 din Legea insolvenței: ” "Nu sunt supuse suspendării prevăzute la 

alin. 1 acțiunile judiciare pentru determinarea existenței și/sau cuantumului unor 

creanțe asupra debitorului, născute după deschiderea procedurii. Pentru astfel de 

acțiuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observație și de reorganizare, 

cererea de plată ce va fi analizată de către administratorul judiciar cu respectarea 

prevederilor art. 106 alin. 1, care se aplică în mod corespunzător, fără ca aceste 

creanțe să fie înscrise în tabelul de creanțe. Împotriva măsurii dispuse de către 

administratorul judiciar se va putea formula contestație cu respectarea art. 59 alin. 5, 6 

și 7.” 
7 În acest sens se poate imagina un mecanism obligatoriu de raportare a situației 

economico-financiare la Guvern de către toate UAT-urile în momentul atingerii unui 

prag de îndatorare de 85% din cel cerut pentru a se declanșa procedurile de criză 

financiară sau insolvență. 



Privitor la Legea nr. 151/2015, se poate observă că reglementarea 

procedurii administrative de restructurare a datoriilor produce o 

discriminare față de profesioniştii persoane fizice supuse obligaţiei de 

înregistrare în registrul comerţului care, în condițiile art. 38 alin. 2 pct. a 

din Legea 85/2014, pot accesa numai procedura simplificată ce implică 

lichidarea activelor; în contextul adoptării legii falimentului personal, de 

lege ferenda, se impune oferirea posibilității și profesioniștilor persoane 

fizice să obțină șansa la redresare financiară. 
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