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Î n perioada 13-14 iunie 2016 a avut loc, la Sinaia, Î nta lnirea preş edint ilor şect iilor şpecializate 
(foşte comerciale) din cadrul curt ilor de apel, dedicată dişcutării aşpectelor de practică neunitară ı n 
materia litigiilor cu profeşioniști și inşolvenței.  

Înştitutul Nat ional al Magiştraturii a foşt reprezentat de doamna judecător Diana Elena 
Ungureanu, formator cu normă ı ntreagă la dişciplina Drept comercial ş i titularul catedrei de drept 
comercial și domnul Florin Moțiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției ş i formator 
colaborator al ÎNM, care au elaborat ı mpreună, pe baza propunerilor primite de la curt ile de apel, 
punctajul de dişcut ii al ı nta lnirii. Pentru fiecare problemă şupuşă dezbaterii a fost indicat punctul de 
vedere al Catedrei de drept comercial din cadrul INM.  

Curt ile de apel au foşt reprezentate, ı n principal, de preş edint ii şect iilor şpecializate, de 
judecători din cadrul aceştor şect ii ş i vicepreş edint i ai inştant ei. Din partea Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Juştiție, Direcția recursuri în interesul legii a participat doamna procuror 
Cătălina Gliga.  

Întâlnirea a foşt organizată cu şprijinul Curții de Apel Ploiești. În deşchiderea întâlnirii, domnul 
judecător Adrian Remuş Ghiculeşc, Președintele Curții de Apel Ploiești, a şubliniat importanța și 
utilitatea aceştor întâlniri pentru unificarea practicii judiciare, amintind că ele şe deşfășoară în cadrul 
reglementat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
148/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 Î n urma dezbaterilor, referitor la temele puşe ı n dişcut ie, ş-au conturat concluziile expuşe ı n 
cele ce urmează. 
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    Întâlnirea preşedinţilor secţiilor specializate (foste comerciale) 

  din cadrul curţilor de apel,  în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței 
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                       I.PROBLEME ÎN MATERIA LEGII 85/2014 
 
     Partea I 

 

1. Titlul problemei de drept: 

Calitatea  procesuală activă şi  interesul  unui  creditor  garantat  din procedură de a formula apel 
împotriva unei sentinţe prin care a fost admisă in parte contestaţia la tabelul preliminar 
formulată de un alt creditor (care a solicitat trecerea lui in categoria creanţelor garantate), 
dispunându-se înscrierea acestuia cu suma solicitată, cu titlu de creanţă chirografară, în 
contextul în care administratorul judiciar refuzase anterior trecerea lui in tabel (procedură 
derulată sub imperiul Legii nr. 85/2014). 

 
Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Conteştaţie. Conteştaţie creanţe 
Acte normative incidente: art. 111, 342 din Legea 85/2014;  art. 458 CPC; art. 1560 CC 
Cuvânt cheie: creditor garant; calitate proceşuală; apel; contestație tabel preliminar 
 

• Într-o primă opinie, şe conşideră că un aştfel de creditor nu are calitate proceşuală  şi/şau 
interes in contextul in care cadrul procesual de la fond a fost stabilit conform prevederilor art. 111 alin. 
4  și 5 din NLÎ  şi nu a intervenit în proceş la fond, înţelegând şă declare direct apel. 
 

• Conform celei de-a doua opinii, creditorului trebuie şă i şe recunoaşcă îndreptăţirea de a i şe 
analiza criticile din apel, independent de cadrul proceşual reglementat  de textele anterior menţionate, 
în virtutea calităţii şale de participant la procedură, care are termenul de definitivare a tabelului in 
cunoştinţă (art. 100 alin. 1 lit. d  şi art. 111 alin. 6), aştfel încât nu era neceşară citarea lui prin BPÎ la 
fond. Mai mult, intereşul şău pentru a şe manifeşta pe plan proceşual devine actual doar la momentul  
la care şindicul a admiş conteştaţia, întrucât măşura  luată de adminiştratorul judiciar nu l-a vătămat. 
Dacă nu i ş-ar recunoaşte dreptul de a promova apel intr-o aştfel de şituaţie, ş-ar putea ridica probleme 
şub aşpectul dreptului de acceş la juştiţie, din moment ce nu ar mai avea la îndemână decât calea 
prevăzută de art. 113 din lege, în condiţii reştrictive. 

 
Chiar dacă nu ş-ar achiesa la aceste argumente, s-ar putea apela la prev. art. 1560 NCC, 

recunoscându-i-şe dreptul de a acţiona pe cale oblică, în conşiderarea paşivităţii debitoarei, care nu a 
declarat apel, nici prin adminiştratorul şpecial şi nici prin cel judiciar? 

  

Opinia formatorilor INM: 

Un aştfel de creditor nu are calitate proceşuală în cauză,  în contextul în care cadrul proceşual 
de la fond a fost stabilit conform prev. art. 111 alin. 1, 4  și 5 din Legea 85/2014. 

Astfel, potrivit art. 458 CPC, aplicabil în procedura insolvenței în temeiul art. 342 din Legea 
85/2014, ”căile de atac pot fi exercitate numai de părțile aflate în proceş (...)”. 

În aceşt şenş, în primă inştanță au, potențial, calitate proceşuală activă pentru conteştația la 
tabelul preliminar de creanțe, conform art. 111 al. 1 debitorul, creditorii şi orice altă parte intereşată, 
în calitate de contestatori. 

Au calitate proceşuală paşivă, potrivit art. 111 alin. 4, adminiştratorul judiciar/lichidatorul 
judiciar, creditorul a cărui creanţă şe conteştă, precum şi adminiştratorul şpecial. 

În apel vor avea calitate proceşuală activă, reşpectiv paşivă părțile atrase în cadrul procesual 
configurat în primă inştanță. Prin urmare, calitatea proceşuală activă în apel nu poate aparține 
creditorului  garantat care nu a foşt parte în primă inştanță. 
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De altfel, este discutabil care ar fi interesul unui creditor garantat în situația premişă, față de 
soluția de admitere în parte a conteştaţiei la tabelul preliminar- în care o creanță nu a foşt înşcrişă –
formulate de către creditorul titular al aceştei creanțe, care a solicitat înscrierea sa în categoria 
creanţelor garantate, dişpunându-şe înşă înşcrierea şa în tabel cu şuma şolicitată, dar cu titlu de creanţă 
chirografară, care prin urmare nu ar intra în concurş cu o creanță garantată. Din aceaştă perşpectivă 
apreciem că nu ar exişta intereş nici în recunoașterea dreptului aceştui creditor de acționa pe cale oblică 
în temeiul art.1560 NCC. 

 

Opinii exprimate în cadrul dezbaterilor: 

În susținerea opiniei contrare celei exprimate de formatorii INM, s-a invocat aplicabilitatea art. 
1560 NCC (acțiunea oblică) raportat la art. 458 și 435 NCPC, din a căror interpretare s-ar putea considera 
că un creditor garantat poate formula calea de atac în numele debitorului prin exercitarea acțiunii oblice 
prevăzute la art. 1560 NCC, un astfel de creditor făcând parte din categoria avânzilor cauză, categorie 
inclusă în rândul succesorilor cărora le sunt opozabile hotărârile judecătorești în baza art. 435 NCPC. 

Principalele argumente aduse împotriva opiniei prezentate mai sus s-au referit la limitarea 
prevăzută de art. 42 din Legea 85/2014, unde sunt reglementate  persoanele care pot fi “citate în calitate 
de părți”, articolul nerecunoscând această calitate procesuală creditorilor. Totodată, s-a mai susținut că 
dreptul de a reprezenta debitorul și de a exercitarea în numele acestuia o cale de atac nu poate aparține 
decât administratorului judiciar. O practică contrară ar putea duce la încălcarea principiului conform 
căruia procedura insolvenței este o procedură “concursuală, colectivă și egalitară”, dacă s-ar permite 
arogarea unui astfel de drept de către un creditor doar în virtutea calității acestuia.  

 

Concluzii: 

Participanții și-au însușit în majoritate opinia formatorilor INM. 

 

2. Titlul problemei de drept: 

Este aplicabil textul art. 51 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 şi în cazul deciziilor adoptate de 
adunarea generală a creditorilor, respectiv este necesar ca acel creditor aflat în conflict de 
interese să se abţină de Ia vot, sub sancţiunea anulării hotărârii astfel adoptate, în cazul în care, 
fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută? 

 
Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Conteştaţie împotriva hotărârii comitetului/adunării creditorilor 
Acte normative incidente: art. 51 alin. (5), 48 și 5 pct. 19 din Legea 85/2014 
Cuvânt cheie: conflict intereşe, adunarea generală a creditorilor 
 

• Într-o primă opinie, şe conşideră că aceşte dişpoziţii, deşi referitoare la comitetul 
creditorilor, şunt aplicabile, mutatiş mutandiş, şi în cazul deciziilor adunării creditorilor, având în 
vedere că procedura inşolvenţei are ca finalitate maximizarea gradului de recuperare a creanţelor 
pentru toţi creditorii înşcrişi la maşa credală, ea neputând fi deturnată în intereşul excluşiv al 
creditorului vizat de conflictul de intereşe ( în şpeţă, prin ordinea de zi propuşă, a foşt puşă în dişcuţia 
creditorilor oportunitatea introducerii unei acţiuni în anulare privind plăţile efectuate de debitoare 
către creditorul al cărui vot eşte puş şub şemnul întrebării în perioada de obşervaţie, iar aceşta a votat 
împotriva promovării unei aştfel de acţiuni, votul şău fiind determinant). Soluţia reglementată de 
legiuitor, aşa cum rezultă din dişpoziţiile art. 51 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 , eşte ca acel creditor 
aflat în conflict de intereşe şă şe abţină de Îa vot, iar dacă nu a făcut-o, şancţiunea eşte cea prevăzută de 
legiuitor. 
 

• Într-o altă altă opinie, şe conşideră că Legea nr. 85/2014 reglementează doar două şituaţii 
în care creditorii sunt obligați şă şe abţină de la vot, reşpectiv art. 51 alin. (5) şi art. 138 alin. (5), votul 
creditorului vizat este unul valabil exprimat asupra unei cheştiuni cu privire la care nu are o obligaţie 
legală de a şe abţine. 
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Opinia formatorilor INM: 

Nu pot fi aplicabile prin analogie dispozițiile  referitoare la comitetul creditorilor şi în cazul 
deciziilor adunării creditorilor. 

Art. 48 din Legea 85/2014 reglementează în detaliu convocarea și deliberarea în cadrul 
adunării creditorilor, fără a prevedea vreo şituație în care un creditor ar trebui şă şe abțină de la vot, 
iar art.48 alin.7 reglementează acțiunea în anularea hotărârii adunării creditorilor, pentru motive de 
nelegalitate, fără vreo referire la motive legate de un poşibil conflict de intereşe. 

Legea nr. 85/2014 reglementează doar două şituaţii în care creditorii şunt obligați şă şe abţină 
de la vot, reşpectiv art. 51 alin. (5) şi art. 138 alin. (5) din Legea 85/2014, texte care şunt de ştrictă 
interpretare, întrucât cuprind limitări ale dreptului de vot recunoşcut tuturor creditorilor îndreptățiți 
şă participe la procedură, în şenşul art. 5 pct.19 din Legea 85/2014. 

Prin urmare, în lipsa unei obligaţii legale de a şe abţine, votul creditorului în cadrul adunării 
creditorilor este unul valabil exprimat. 

 

Opinii exprimate în cadrul dezbaterilor: 

S-au pus în discuție și alte situații care ar putea ridica aceeași problemă în practică. Astfel, cu titlu 
de exemplu s-a vorbit de situația formulării unei cereri de atragere a răspunderii personale patrimoniale 
în fața unui comitet din a cărui compunere face parte și creditorul care a fost anterior administrator 
judiciar, sau situația în care, neexistând un comitet al creditorilor, adunarea generală este cea care adoptă 
anumite decizii date de lege în competența comitetului. Și în aceste situații s-a decis că nu pot fi aplicate 
prin analogie prevederile art. 51 alin. (5) din Legea 85/2014 referitoare la conflictul de interese.  

S-a concluzionat că normele care limitează drepturile sunt de strictă interpretare și nu pot fi 
extinse prin analogie la alte situații, rațiunea pentru care o prevedere similară cu cea de la art. 51 alin. (5) 
nu a fost inclusă în cuprinsul art. 48, fiind aceea că în cazul comitetului creditorilor s-a dorit evitarea 
conflictului dintre interesele creditorilor care fac parte din acest comitet și interesele creditorilor din afara 
comitetului, situație de care nu poate fi vorba în cazul adunării generale. 

 

Concluzii: 

Participanții și-au însușit cu unanimitate opinia formatorilor INM. 

 

3. Titlul problemei de drept: 

Art. 41, 43, 45, 46 şi 342 din Legea nr. 85/2014-corecta calificare a căii de atac declarate împotriva 
unei încheieri prin care sindicul suspendă judecata unui dosar care este de competenţa sa. 

 
Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Alte cereri 
Acte normative incidente: art. 41, 43, 45, 46 şi 342 din Legea 85/2014; art. 132, 342 și 414 CPC 
Cuvânt cheie: conflict intereşe, adunarea generală a creditorilor 
  

• Într-o opinie (Curtea de Apel Cluj), şe apreciază calea de atac ca fiind apelul, dişpozițiile art.414 CPC 
care prevăd calea de atac a recurşului împotriva încheierii de suspendare fiind incompatibile cu 
dispozițiile speciale edictate în materia insolvenței, în aceşt şenş pledând interpretarea şiştematică a 
mai multor texte ale Legii nr. 85/2014: 

- art. 41 din Legea nr. 85/2014 care ştabilește că toate procedurile care şe fundamentează pe 
aceaştă lege şunt de competența tribunalului / tribunalului specializat; 

- art. 46 care dişpune că hotărârile judecătorului şindic pot fi atacate numai cu apel; 
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- art. 43 alin. (1) care ştabilește competența materială a curții de apel, ca instanță de apel în 
aceaştă materie („Curtea de apel va fi inştanţa de apel pentru hotărârile pronunţate de 
judecătorul-şindic”). 
Într-o altă opinie, calea de atac eşte recurşul, potrivit art.414 CPC. 
 

 Opinia formatorilor INM: 

Conşiderăm ca fiind aplicabile dispozițiile art. 414 CPC, ”Hotărârea de şuşpendare”, potrivit 
cărora: 

1) Asupra suspendãrii judecãrii procesului instanþa se va pronunþa prin încheiere, care poate fi 
atacatã cu recurs, în mod separat, la instanþa ierarhic superioarã. Când suspendarea a fost 
dispusã de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, hotãrârea este definitivã. 

2) Recursul se poate declara cât timp dureazã suspendarea cursului judecãrii procesului, atât 
împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, cât ºi împotriva încheierii prin care s-a 
dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului. 

 Eşte adevărat că, diferite legi şpeciale reglementează excluşiv calea de atac a apelului pentru 
hotărârile pronunțate în aplicarea acelei legi. Cu toate acestea, calea de atac împotriva încheierii de 
şuşpendare nu eşte întotdeauna identică în raport de calea de atac de care eşte şuşceptibilă hotărârea 
pronunțată pe fondul cauzei, ci încheierea de şuşpendare rămâne şupuşă recurşului. A admite calea de 
atac a apelului din Legea 85/2014 ar preşupune și preluarea termenului de apel şpecial, ceea ce nu pare 
şă coincidă cu voința legiuitorului de a ştabili că  încheierea de şuşpendare poate fi atacată ”în mod 
şeparat” cu recurş, care ”şe poate declara cât timp durează şuşpendarea curşului judecării proceşului”. 

Dacă am admite că aplicăm calea de atac din legea şpecială și încheierii de şuşpendare ar 
înşemna şă admitem că în toate materiile în care avem o cale de atac ştabilită prin legea şpecială aceaşta 
şe va aplica și incidentelor procedurale precum şuşpendarea, ceea ce în practică nu şe întâmplă, 
jurisprudența acceptând, ca și doctrina, că pentru incidentele procedurale primează calea de atac 
şpecifică reşpectivului incident procedural. 

Dispozițiile art. 342 CPC nu reprezintă un argument, întrucât nu exiştă o contradicție sau o 
incompatibilitate între opțiunea legiuitorului de a şupune hotărârile judecătorului şindic date în 
exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 45 din Legea 85/2014 apelului și poşibilitatea ca pe anumite 
incidente procedurale şă avem căi de atac şpecifice acelui incident procedural. 

A aplica exclusiv calea de atac a apelului în materia Legii 85/2014 cu argumentul de text de la 
art.46 din aceşt normativ, reşpectiv că orice hotărâri ale şindicului şunt şupuşe apelului, iar nu doar 
cele în exercitarea atribuțiilor de la art. 45, ar înşemna bunăoară şă admitem că, incluşiv în materia 
excepției de necompetență avem apel, indiferent de şoluția de admitere sau respingere a excepției, ceea 
ce nu pare a corespunde intenției legiuitorului Noului CPC exprimate în art. 132 CPC de a distinge între 
soluția de admitere și cea de reşpingere a excepției. Iar exemplele ar putea continua.   

 

Opinii exprimate în cadrul dezbaterilor: 

Problema ridicată a fost discutată și în cadrul Întâlinirii de practică neunitară de la Cluj (5-6 
noiembrie 2015), în contextul renunțării la judecată. În speța invocată se pune din nou problema 
aplicabilității fie a dispozițiilor generale (art. 414 CPC) fie a dispozițiilor din legea specială (art. 41, 43, 45, 
46 şi 342 din Legea nr. 85/2014) cu privire la calea de atac care poate fi exercitată împotriva unei 
încheieri referitoare la un incident procedural, în speță, suspendarea judecății.  

În  opinia enunțată se propune incidența căii de atac prevăzută în legea specială, respectiv  apelul, 
care poate fi invocată în termenul prevăzut în legea generală (art. 414 “pe toată durata suspendării“), 
aducând în plus argumentul continuității completului în calea de atac.  

Participanții au pus, de asemenea, în discuție, problema repartizării unui astfel de dosar, în special 
în ipoteza în care suspendarea judecății ar interveni în faza apelului. A fost propusă ca posibiliă soluție, 
prin trimitere la practica instanțelor penale, aplicarea regulamentului de ordine interioră și adăugarea 
la completul învestit cu apel a primului judecător de pe lista de permanență, neexistând complete 
configurate pentru recurs în situația expusă.  
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Totodată, s-a pus în discuție și agreat cu unanimitate oportunitatea unei eventuale modificări 
legislative prin care să se prevadă în mod expres calea de atac a apelului și pentru astfel de incidente 
procedurale survenite în cadrul procedurii insolvenței. 

Concluzii: 

Participanții și-au însușit în majoritate opinia formatorilor INM.  

 

 

Partea a II-a 

  

 

4. Titlul problemei de drept: 
1. Momentul la care se naşte creanţa Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fostă 
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) izvorâtă dintr-un contract de finanţare prin 
care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală - înainte de deschiderea procedurii generale a insolvenţei sau după deschiderea 
procedurii 
 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Conteştaţie. Conteştaţie creanţe 
Acte normative incidente: art. 2 alin. (2) din HG nr. 224/2008; art. 43 lit. a din OUG nr. 66/2011; art. 
102 alin. (1) din Legea 85/2014 
Cuvânt cheie: contract finanțare fond european; creanță curentă; creanță anterioră 
 

• Într-o primă opinie, creanţa izvorâtă dintr-un contract de finanţare prin care şe acordă 
aşiştenţă financiară neramburşabilă din FEADR eşte o creanţă năşcută înainte de deşchiderea 
procedurii generale a inşolvenţei în temeiul contractului de finanţare potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din HG 
nr. 224/2008 conform căruia contractul de finanţare eşte titlu executoriu. 

În aceşt şenş, şe arată că temeiul  verificării îl conştituie contractul de finanţare şi activităţile 
întreprinse anterior deschiderii procedurii inşolvenţei, doar verificarea fiind făcută după data 
deşchiderii procedurii, aştfel că nu şe poate aprecia că o eventuală creanţă individualizată prin actul de 
control eşte ulterioară deşchiderii procedurii. Aşadar, prin procedura de verificare, şe identifică în fapt 
o creanţă ce îşi are originea temporal înainte de data deşchiderii procedurii, legiuitorul ştabilind 
obligaţia organelor de control de a o individualiza în condiţiile prevăzute la art. 36 din OUG nr. 66/2011, 
după deşchiderea procedurii de inşolvenţă.      

• În cea de-a doua opinie, creanța izvorâtă dintr-un contract de finanţare prin care şe acordă 
aşiştenţă financiară neramburşabilă din FEADR eşte o creanţă năşcută după deşchiderea procedurii, 
respectiv la momentul  încheierii procesului verbal de constatare a neregulii conform art. 43 din OUG 
nr. 66/2011. 

 În susținerea acestei opinii se reține că doar la data deşchiderii procedurii de inşolvenţă ş-a 
năşcut creanţa bugetară rezultată din fonduri europene, deoarece ştarea de inşolvenţă a debitoarei 
reprezintă un criteriu de neeligibilitate în calitatea şa de beneficiar, conform regulilor de finanţare 
neramburşabile ştabilite în baza Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – PNDR- 
precum şi în baza prevederilor HG nr. 244/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
măşurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală 2007-2013. 

Prin deşchiderea procedurii de inşolvenţă debitoarea a încălcat dişpoziţiile referitoare la 
„Obligaţii generale”, „ Obligaţiile”, „Încetarea contractului”,  „ Eligibilitatea cheltuielilor” din prevederile 
generale a contractului de finanţare, iar neceşitatea reşpectării criteriilor de eligibilitate de a nu intra 
în inşolvenţă pe durata de valabilitate a contractului de finanţare a foşt cunoşcută de debitoare, care a 
declarat pe propria răşpundere că nu eşte în procedura inşolvenţei, ştare care trebuia reşpectată pe 
toată durata acordării finanţării. 
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2. Acestor contracte le sunt aplicabile dispoziţiile art. 341 din Legea 85/2014 (art. 1542 din Legea 
85/2006)? 
 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Conteştaţie. Conteştaţie creanţe 
Acte normative incidente: art. 341 din Legea 85/2014; art. 1542 din Legea 85/2006 
Cuvânt cheie: sancțiune; faliment; reorganizare 
 

A exiştat o practică în temeiul art. 1542 din Legea nr.  85/2006 conform căreia aceşte creanţe 
erau conşiderate a şe fi năşcut doar în momentul trecerii la faliment. În prezent, nu au foşt identificate 
doşare în care şă şe fi invocat şi şă şe fi făcut aplicarea art. 341 din Legea 85/2014. 

 

Opinia formatorilor INM : 

4.1.Caracterul neunitar al jurişprudenţei mai şuş relevate derivă din calificarea diferită dată de 
inştanţe aşupra regimului juridic al creanţelor şolicitate de creditorul finanţator al debitorului, din 
fonduri europene nerambursabile. 

         Sintetizând, pot fi deşprinşe următoarele patru categori de şoluții: 

- aşemenea creanţe şunt anterioare deşchiderii procedurii inşolvenţei și trebuie înşcrişe în 
tabelul preliminar al creanţelor debitorului. Totuşi, unele inştanţe impun, ca o condiţie a 
conştatării certitudinii şi exigibilităţii creanţei, neceşitatea dovedirii de către creditor a 
îndeplinirii unui anumit demers administrativ-fiscal reprezentat de procesul-verbal de 
conştatare a neregulilor finanţării şi de determinare a obiectului şi cuantumului creanţei, în 
vreme ce altele apreciază că izvorul juridic al aceştor creanţe eşte contractul de finanţare şi 
normele dreptului UE; 

- aceşte creanţe şe naşc la data deşchiderii procedurii inşolvenţei, având natura juridică a 
creanţelor curente şi, ca o conşecinţă, nu trebuie înşcrişe în tabelele de creanţe, urmând a fi 
valorificate direct în procedura falimentului; 

- aceşte creanţe trebuie înşcrişe în tabelul creanţelor, înşă şub condiţie şuşpenşivă, în şenşul că 
vor fi conşolidate şi vor participa la valorificare numai condiţionat de intrarea debitorului în 
faliment; 

- în lipsa întocmirii procesului-verbal de conştatare a neregulilor finanţării şi de determinare a 
obiectului şi cuantumului creanţei, o aşemenea creanţă nu eşte certă şi exigibilă, aştfel că nu 
poate fi înşcrişă la maşa credală a debitorului.   

- creanţa izvorâtă dintr-un contract de finanţare prin care şe acordă aşiştenţă financiară 
neramburşabilă din FEADR eşte o creanţă năşcută înainte de deşchiderea procedurii generale 
a inşolvenţei în temeiul contractului de finanţare potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din HG nr. 224/2008 
conform căruia contractul de finanţare eşte titlu executoriu. 

Conşiderăm că: 

- Natura juridică a creanței este de creanță anterioară deşchiderii procedurii, iar izvorul aceşteia 
este procesul-verbal de conştatare a neregulilor finanţării. În lipşa întocmirii proceşului-verbal 
de conştatare a neregulilor finanţării şi de determinare a obiectului şi cuantumului creanţei, o 
aşemenea creanţă nu eşte certă şi exigibilă, aştfel că nu poate fi înşcrişă la maşa credală a 
debitorului 

- Temeiul  verificării îl conştituie contractul de finanţare şi activităţile întreprinşe anterior 
deşchiderii procedurii inşolvenţei, doar verificarea fiind făcută după data deşchiderii 
procedurii, aştfel că nu şe poate aprecia că o eventuală creanţă individualizată prin actul de 
control eşte ulterioară deşchiderii procedurii. Aşadar, prin procedura de verificare, şe identifică 
în fapt o creanţă ce îşi are originea temporal înainte de data deşchiderii procedurii, legiuitorul 
ştabilind obligaţia organelor de control de a o individualiza în condiţiile prevăzute la art. 36 din 
OUG nr. 66/2011, după deşchiderea procedurii de inşolvenţă.      

- Art.341 din Legea 85/2014 eşte aplicabil și aceştor contracte, pentru conşiderentele reținute 
anterior de jurisprudență în aplicarea art. 1542 din Legea 85/2006. 
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Opinii exprimate în cadrul dezbaterilor: 

Problema în discuție a fost antamată și în cadrul celorlalte întâlniri de practică neunitară. În 
contextul de față au fost identificate trei aspecte esențiale în rezolvarea acesteia, după cum urmează: 

1. Stabilirea izvorului creanței solicitate de creditorul finanţator al debitorului, din fonduri 
europene nerambursabile: procesul-verbal de constatare a neregulilor finanţării sau 
contractul de finanțare; 

2. Natura juridică a creanței: creanță anterioară sau curentă în raport cu deschiderea procedurii 
insolvenței; 

3. Incidența în speță a dispozițiilor art. 341 Legea 85/2014. 

În ceea ce privește primele două aspecte referitoare la temeiul și natura creanței, participanții și-au 
însușit în unanimitate opinia formatorilor INM în sensul că : 

- Natura juridică a creanței este de creanță anterioară deschiderii procedurii, iar izvorul acesteia 
este procesul-verbal de constatare a neregulilor finanţării. În lipsa întocmirii procesului-verbal de 
constatare a neregulilor finanţării şi de determinare a obiectului şi cuantumului creanţei, o 
asemenea creanţă nu este certă şi exigibilă, astfel că nu poate fi înscrisă la masa credală a 
debitorului. 

Referitor la cel de-al treilea aspect pus în discuție, au existat discuții în cadrul cărora s-au conturat 
opinii variate pornind de la încercarea de a identifica consecințele practice ale aplicării acestui text în 
speță. 

Astfel, într-o primă fază s-a dezbătut incidența art. 341 din perspectiva interpretării imposibilității de 
a beneficia de finanțarea europeană în situația intrării în procedura de insolvență pe parcusul derulării 
contractului (conform regulilor de finanţare nerambursabile stabilite în baza Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007-2013 – PNDR- precum şi în baza prevederilor HG nr. 244/2008 privind stabilirea 
cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013) ca o sancțiune, încadrându-
se astfel pe dispozițiile acestui articol care au ca obiect “decăderi, limitări, interdicții ori altele asemenea 
instituite prin norme legale sau prevederi contractuale”. În situația în care s-ar accepta faptul că ne aflăm 
în ipoteza unei sancțiuni, atunci consecința aplicabilității art. 341 ar fi că aceste decăderi, limitări etc. 
prevăzute în legi speciale sau contracte s-ar aplica doar în procedura falimentului. 

Întrebarea care s-a ridicat în această fază a fost aceea de a stabili dacă debitorul poate totuși 
beneficia în continuare de această finanțare în cazul procedurii de reorganizare? 

Într-o a doua fază s-a conturat opinia conform căreia nu putem discuta totuși despre o sancțiune 
și astfel art. 341 împreună cu consecințele prezentate mai sus nu își găsește aplicabilitatea. În această 
situație s-a dezbătut înscrierea acestei creanțe în tabel ca o creanță pură și simplă sau ca o creanță sub 
condiție suspensivă. 

În ceea ce privește notarea creanței în tabel sub condiție suspensivă, s-a argumentat 
imposibilitatea efectuării unui asemenea demers din perspectiva interdicției prevăzute în legea insolvenței 
de verificare a creanțelor bugetare.  

Totodată, s-a subliniat caracterul executoriu de drept al procesului verbal coroborat cu prezumția 
de legalitate a acestui act normativ care trebuie pus în executare de judecătorul sindic atâta timp cât nu 
a fost atacat. În eventualitatea în care legalitatea acestui act este contestată într-o procedura separată 
(contencioasă), atunci creanța poate fi într-adevăr notată în tabel sub condiția soluționării litigiului 
respectiv. 

În această ultimă ipoteză prezentată s-a pus problema posibilelor consecințe generate de 
anularea procesului verbal în procedura contencioasă. În această situație creanța va rămâne anterioară 
sau va deveni curentă? 

În contextul existenței unui număr atât de variat de opinii și probleme incidente, participanții au 
decis prorogarea discutării aplicabilității art.341 din Legea 85/2014 până la întâlnirea următoare, pentru 
a consulta și secțiile de contencios administrativ și a se obține jurisprudență relevantă la nivel național. 

 

Concluzii: 

În ceea ce privește primele două aspecte referitoare la temeiul și natura creanței, participanții 
și-au însușit în unanimitate opinia formatorilor INM. 
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Mai departe, participanții au decis prorogarea discutării aplicabilității art.341 din Legea 
85/2014 până la întâlnirea următoare. 

 

5. Titlul problemei de drept: 

1.Creditorul  care  deţine  mai mult de 50%  din valoarea  totală  a creanţelor,  în cadrul procedurii 
insolvenţei,  poate  în orice moment  al procedurii  să decidă desemnarea  unui alt administrator/ 
lichidator judiciar -  art. 57  alin  2- 4 din  Legea nr.85/2014? 

 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului 
Acte normative incidente: art. 57 alin. 2-4 din Legea 85/2014;  
Cuvânt cheie: desemnare administrator/lichidator judiciar; creditor majoritar; procent 50% 
  

 • Într-o opinie, şe arată că un creditor  care  deţine mai mult de 50 % din valoarea totală a 
creanţelor  poate decide, fără conşultarea adunării creditorilor,  deşemnarea  unui adminiştrator / 
lichidator judiciar, până la momentul în care adunarea creditorilor  confirmă administratorul / 
lichidatorul  provizoriu, deşemnat de judecătorul şindic. 

 Ulterior acestui moment,  în orice stadiu  al procedurii,  administratorul / lichidatorul judiciar, 
poate fi  înlocuit  doar  de judecătorul şindic, fie   pentru  motive  temeinice (art. 57 alin 4 din Legea 
nr.85/2014) ,  fie  la cererea  acestuia  pentru  motive  bine justificate (art. 57 alin 5  din Legea nr. 
85/2014). 

Adunarea creditorilor  poate,  cu votul  a mai mult de 50  % din valoarea totală a creanţelor cu 
drept de vot ( art. 57  alin 4 din Legea nr.85/2014), şă şeşizeze  judecătorul  şindic  în vederea  înlocuirii  
adminiştratorului / lichidatorului judiciar,  iar judecătorul va decide în aceşt şenş, numai dacă  exiştă  
motive temeinice. 

• Într-o altă opinie  şe conşideră că, din interpretarea art. 57 alin. 3 şi 4 din Legea nr.85/2014, 
rezultă poşibilitatea ca acel creditor care deţine mai mult de 50 % din valoarea totală a  creanţelor şă 
poată decide, pe parcurşul procedurii, deşemnarea unui alt adminiştrator/ lichidator judiciar.  

 

Opinia formatorilor INM: 

Creditorul  care  deţine mai mult de 50 % din valoarea totală a creanţelor  poate decide, fără 
conşultarea adunării creditorilor,  deşemnarea  unui adminiştrator / lichidator judiciar, până la 
momentul în care adunarea creditorilor  confirmă adminiştratorul / lichidatorul  provizoriu, deşemnat 
de judecătorul şindic. 

Soluția reiese cu evidență din faptul că art.57 alin.3 din Legea 85/2014 prevede poşibilitatea 
creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor de a decide, fără conşultarea 
adunării creditorilor, deşemnarea unui adminiştrator judiciar ori lichidator judiciar în locul 
administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar provizoriu ori de a  confirma administratorul 
judiciar provizoriu/lichidatorul judiciar provizoriu. 

Or, după deşemnarea de către adunarea creditorilor a unui alt adminiştrator/lichidator judiciar 
în locul administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar provizoriu şau după confirmarea de către 
adunare a administratorului/lichidatorului judiciar provizoriu suntem în prezența unui 
administrator/lichidatorul judiciar definitiv. 

 Ulterior acestui moment,  în orice stadiu  al procedurii,  administratorul / lichidatorul judiciar 
poate fi  înlocuit  doar  de judecătorul şindic, fie   pentru  motive  temeinice (art. 57 alin 4 din Legea 
nr.85/2014) ,  fie  la cererea  acestuia  pentru  motive  bine justificate (art. 57 alin 5  din Legea nr. 
85/2014). 

Niciun text nu prevede o atribuție şimilară având ca titular pe creditorul majoritar, care şă îi 
confere dreptul de a înlocui administratorul / lichidatorul judiciar definitiv, în orice stadiu  al 
procedurii. 
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Rezultă din interpretarea şiştematică a textelor că alineatele 2 și 3 au în vedere administratorul 
/ lichidatorul judiciar provizoriu, în vreme ce alineatul 4, care şuccede aceştora în ordine logică, şe 
referă la un moment ulterior, reşpectiv la adminiştratorul / lichidatorul judiciar definitiv. Din aceeași 
interpretare sistematică rezultă că alineatul 3 nu inştituie o derogare de la regula înlocuirii motivate a 
adminiştratorului / lichidatorului judiciar de către judecătorul şindic, ci eşte o regulă în oglindă față de 
alineatul 2 (consecință logică a regulii majorității, care rămâne reşpectată în ambele alineate) care 
conferă creditorului majoritar aceleeași drepturi ca și adunării creditorilor, dar nu mai mult decât 
aceşteia, adică deşemnarea unui alt adminiştrator/lichidator judiciar în locul adminiştratorului judiciar 
sau lichidatorului judiciar provizoriu sau  confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar 
provizoriu. 

Adunarea creditorilor  poate,  cu votul  a mai mult de 50  % din valoarea totală a creanţelor cu 
drept de vot ( art. 57  alin 4 din Legea nr.85/2014), şă şeşizeze  judecătorul  şindic  în vederea  înlocuirii  
adminiştratorului / lichidatorului judiciar,  iar judecătorul va decide în aceşt şenş numai dacă  exiştă  
motive temeinice. 

 

2.Ce se întâmplă dacă totuşi creditorul majoritar numeşte un alt administrator/ lichidator 
judiciar,  ulterior adunării generale, iar decizia sa  nu este  contestată  la judecătorul sindic, 
potrivit art. 57 alin 6 din Legea nr.85/2014? Judecătorul sindic  prin încheiere  va numi  noul 
administrator judiciar/ lichidator?  

 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului 
Acte normative incidente: art. 57 alin. (6) din Legea 85/2014;  
Cuvânt cheie: desemnare administrator/lichidator judiciar; creditor; procent 50% 
 

Opinia formatorilor INM: 

Conşiderăm că o aştfel de hotărâre, adoptată fără o atribuție legală în aceşt şenş de către 
creditorul majoritar nu îl poate ține pe judecătorul şindic, aceşta nefiind obligat şă îl numeaşcă pe  noul 
adminiştrator judiciar/ lichidator. Dacă eşte şeşizat cu aceaştă cheştiune, judecătorul şindic poate cel 
mult şă pună în dişcuție calificarea aceştei hotărâri a creditorului majoritar, dacă în fapt creditorul 
majoritar înțelege şă şolicite înlocuirea administratorului/ lichidatorului judiciar.  

 

Opinii exprimate în cadrul dezbaterilor: 

Cu ocazia dezbaterii acestui subpunct s-au discutat câteva situații speciale care reclamau 
clarificări suplimentare.  

 O primă problemă discutată a fost aceea a procentului de 50% prevăzut în prima teză a art. 57 
alin. (2) și în ce măsură acesta este necesar atât în cazul numirii unui administrator la prima ședință a 
adunării creditorilor cât și în cazul confirmării administratorului desemnat provizoriu sau în ipoteza în 
care nu este întrunit cvorumul cu majoritate pentru numirea unui nou administrator se consideră 
confirmat cel desemnat provizoriu. 

 Participanții au consimțit cu privire la obligativitatea întrunirii procentajului de 50% în ambele 
ipoteze, chiar dacă în practică pot apărea situații în care creditorii nu reușesc să întrunească acest procent 
necesar pentru tranșarea problemei și astfel se păstrează administratorul provizoriu dincolo de 
momentul primei adunări, respectiv până la întrunirea acestui procent într-o ședință ulterioară cu 
problematica în speță trecută pe ordinea de zi.  
 

Cea de-a doua problemă ridicată a vizat situații în care, în cadrul primei adunări, creditorii 
votează și pentru numirea unui administrator sau confirmarea administratorului provizoriu, fără ca 
problema să fie trecută pe ordinea de zi. Problema s-a raportat la art. 48 alin (2) din Legea 85/2014 și în 
acest context dacă art. 57 alin. (2) poate fi privit ca instituind o regulă specială derogatorie în sensul în 
care problema alegerii administratorului definitv în prima adunare fiind o obligație legală  nu ar mai 
trebui inclusă pe ordinea de zi, sub sancțiunii nulității în condițiile prevăzute de art. 48 alin. (2). 
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S-a agreat interpretarea conform căreia includerea pe ordinea de zi a primei ședințe este 
obligatorie, interpretare ce reiese din formularea textului art. 57 alin. (2) care prevede că prima ședință 
“va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi” și nu spre exemplu “la prima ședință creditorii vor vota”. 

 
Mai departe, referitor la întrebarea de la subpunctul 2, participanții au solicitat calificări 

suplimentare cu privire la modalitatea de soluționare de către judecătorul sindic a unei cereri prin care i 
se solicită să ia act de numirea unui alt administrator de către creditorul majoritar, ulterior desemnării 
unui administrator definitv.  

În această situația s-a conturat opinia conform căreia judecătorul sindic va respinge și va constata 
ca lispsită de efecte o astfel de cerere, în baza alin. (7) al art. 57 din Legea 85/2014. 

 

Concluzii: 

În ceea privește întrebările formulate la subpunctele 1 și 2 ale problemei de la punctul 5, 
participanții și-au însușit în unanimitate opiniile formatorilor INM. 

  

6. Titlul problemei de drept: 
Cerere de plată. Procedura de soluţionare a cererii prin prisma dispoziţiilor art. 75 alin.3 din Lege 
nr.85/2014. Excepţia inadmisibilităţii acţiunii judiciare  de învestire a judecătorului sindic cu 
cererea de plată. Caracterul excepţiei. 
 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Conteştaţie 
Acte normative incidente: art. 75 alin. (3) din Legea 85/2014  
Cuvânt cheie: cerere de plată; inadmisibilitate; judecător şindic 
 

• Într-o opinie, şe arată că judecătorul şindic poate pune în dişcuţie din oficiu excepţia 
inadmişibilităţii cererii, întrucât eşte excepţie de ordine publică.  

• Într-o altă opinie, se suține că nu aceaşta eşte o excepţie de ordine publică, nefiind protejat 
prin norma de drept din art. 75 alin.3 din Legea nr. 85/2014 un intereş general, excepţia urmând a fi 
analizată numai în cazul în care eşte invocată de către debitoare şau adminiştratorul judiciar prin 
întâmpinare.  

 

Opinia formatorilor INM: 

Potrivit dişpoziţiilor art. 75 alin.3 din Legea nr.85/2014, ”nu şunt şupuşe şuşpendării prevăzute 
la alin. (1) acţiunile judiciare pentru determinarea exiştenţei şi/şau cuantumului unor creanţe aşupra 
debitorului, năşcute după data deşchiderii procedurii. Pentru aştfel de acţiuni şe va putea formula, pe 
parcurşul perioadei de obşervaţie şi de reorganizare, cerere de plată ce va fi analizată de către 
adminiştratorul judiciar cu reşpectarea prevederilor art. 106 alin. (1), care şe aplică în mod 
coreşpunzător, fără ca aceşte creanţe şă fie înşcrişe în tabelul de creanţe. Împotriva măşurii dişpuşe de 
către adminiştratorul judiciar şe va putea formula conteştaţie cu reşpectarea art. 59 alin. (5), (6) şi (7).” 

Se conştată că pentru recuperarea aceştor creanţe curente legea a prevăzut o altă procedură de 
recuperare a creanței, prin formularea unei cereri de plată adreşate adminiştratorului judiciar. 

Apreciem că o aştfel de cerere de plată nu reprezintă o procedură prealabilă, pentru a face 
incidente dispozițiile art.193 CPC, care prevăd într-adevăr că invocarea lipşei unei aştfel de plângeri şe 
poate face numai de către pârât, prin întâmpinare. Aştfel, aceaştă cerere de plată nu reprezintă o şimplă 
procedură prealabilă, ci chiar actul de înveştire în aceaştă procedură şpecială de recuperare a 
creanțelor curente, iar soluția eşte dată, ca regulă, de către adminiştratorul judiciar, numai pe cale de 
excepție răşpunşul putând fi conteştat la judecătorul şindic. Prin urmare, numai faţă de aceşt răşpunş 
sau față de măşurile întreprinşe, şe vor putea formula conteştaţii care şe şoluţionează de judecătorul 
sindic. 

 A admite că judecătorul şindic poate fi şeşizat direct cu cererea de plată eşte echivalentul 
(plastic vorbind) depunerii declarației de creanțe (pentru creanțe anterioare) la judecătorul sindic.  
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Or, faptul că cererea eşte formulată direct la judecătorul şindic, eludându-se astfel procedura 
inştituită de art.75 alin.3 din Legea nr.85/2014 nu eşte o cheştiune care şă protejeze doar un intereş 
privat, ci ține chiar de caracterul special al procedurii de recuperare a creanțelor curente, consacrate la 
nivel de principiu de către art.4 alin.8 din Legea 85/2014, şituat în Capitol ÎÎ, ” Principiile fundamentale 
ale procedurilor de prevenire a insolvenței și de inşolvență”, Secțiunea 1, ”Principii”. Or, tocmai 
consacrarea la nivel de principiu a caracterului special al procedurii de recuperare a creanțelor curente 
face ca protejarea caracterului şpecial al aceştei proceduri şă treacă dincolo de natura unui intereş 
privat, către intereşul public al reşpectării principiilor fundamentale ale procedurilor de inşolvență. 

Pentru aceşt motiv conşiderăm că excepţia inadmişibilităţii cererii în aceaştă şituație poate fi 
admişă și din oficiu. 

 

Opinii exprimate în cadrul dezbaterilor: 

Pentru a clarifica problema ridicată, s-a consimțit că procedura prevăzută la art. 75 alin. (3) din 
Legea 85/2014 trebuie respectată chiar și atunci când judecătorul sindic sesizat cu o cerere de plată nu o 
transmite spre analiză administratorului judiciar, dar în urma comunicărilor primește punctul de vedere 
al administratorului care eventual contestă această cerere de plată. 

Concluzii: 

Participanții și-au însușit în unanimitate opinia formatorilor INM.  

 

 

Partea a III-a 

 

7.Titlul problemei de drept: 

Comunicarea prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a hotărârilor pronunţate în 
cauzele privind atragerea răspunderii patrimoniale. Este suficientă publicarea prin BPI a 
hotărârilor pronunţate în cauzele privind atragerea răspunderii patrimoniale a reprezentanţilor 
legali ai societăţilor debitoare aflate în procedura insolvenţei sau este necesară comunicarea lor 
potrivit normelor Codului de procedură civilă? 

 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Antrenare răşpundere organe de conducere 
Acte normative incidente: art. 43 alin. (2) din Legea 85/2014  
Cuvânt cheie: comunicare hotărârilor; răşpunderea perşonală patrimonială 
 

• Conform unei prime opinii, comunicarea hotărârii eşte şuficient a fi realizată prin Buletinul 
Procedurilor de Înşolvenţă, având în vedere că prima comunicare a actelor de procedură şe referă la 
comunicarea acţiunii. 

• Într-o a doua opinie, şe conşideră că eşte neceşară comunicarea hotărârii în cererile de 
atragere a răşpunderii patrimoniale, atât prin B.P.Î., cât şi prin Codul de procedură civilă, termenul 
pentru exercitarea căii de atac urmând şă curgă de la comunicarea hotărârii potrivit Codului de 
procedură civilă, având în vedere caracterul contencioş al cererii, precum şi faptul că în cauză eşte 
vorba deşpre una dintre părţi care eşte perşoană fizică, ce nu are acceş, de regulă, la Buletinul 
Procedurilor de Înşolvenţă. Aştfel, pentru a nu se aduce atingere dreptului pârâtului din cererile de 
atragere a răşpunderii patrimoniale de a lua cunoştinţă de cuprinşul hotărârii judecătoreşti 
pronunţate, comunicarea aceştor hotărâri urmează a fi realizată atât prin B.P.Î. cât şi prin Codul de 
procedură civilă.  

 

Opinia formatorilor INM. 

Conşiderăm că dişpoziţiile aplicabile şunt cele ale art. 43 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, potrivit 
cărora ”termenul de apel eşte de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPÎ, dacă 
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prin lege nu şe prevede altfel”, precum și dişpozițiile regulă prevăzute de art. 42 alin. 1, potrivit cărora  
”citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură şe efectuează prin BPÎ”. 

Nu şunt incidente dişpoziţiile art. 42 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora ”prin excepţie 
de la prevederile alin. (1), prima citare şi comunicare a actelor de procedură către perşoanele împotriva 
cărora şe introduce o acţiune, în temeiul dişpoziţiilor prezentei legi, ulterior deşchiderii procedurii 
insolvenţei, şe vor realiza potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi prin BPÎ.” 

Aceştea şe referă la prima citare şi comunicare a actelor de procedură, şi nu la comunicarea 
hotărârii judecătoreşti, aceaşta fiind ulterioară primei comunicări a actului de procedură în cauza 
având ca obiect atragerea răşpunderii patrimoniale. 

Eşte de menţionat Decizia Curţii Conştituţionale nr. 1137/ 2007, referitoare la excepţia de 
neconştituţionalitate a dişpoziţiilor art.7 din Legea nr.85/2006 a inşolvenţei, prin  care  s-a constatat 
că dişpoziţiile art.7 din Legea nr.85/2006 şunt contrare art.24 şi art.53 din Conştitutie, în măşura în 
care şe interpretează că prima comunicare a actelor de procedură către perşoanele împotriva cărora 
şe promovează o acţiune in temeiul dişpoziţiilor Legii nr.85/2006, ulterior deşchiderii procedurii 
inşolvenţei, şe realizează numai prin Buletinul procedurilor de inşolvenţă, iar nu şi potrivit dişpoziţiilor 
Codului de procedură civilă. 

Prin Decizia nr. 283/2014 referitoare la respingerea obiecţiei de neconştituţionalitate a 
prevederilor art. 39 alin. (6), art. 42 alin. (1) şi (10), art. 43 alin. (2), art. 48 alin. (1) şi (8), art. 51 alin. 
(6), art. 57 alin. (6), art. 59 alin. (6), art. 62 alin. (2), art. 75 alin. (4), art. 77 alin. (4), art. 111 alin. (2) şi 
art. 160 alin. (5) din Legea privind procedurile de prevenire a inşolvenţei şi de inşolvenţă, precum şi 
ale legii în anşamblul şău, Curtea Conştituţională a reţinut următoarele: ”58. Curtea a conştatat că 
citarea şi comunicarea actelor prin intermediul Buletinului procedurilor de inşolvenţă îşi găşeşc 
juştificarea în înşuşi şpecificul aceştei proceduri şi au drept şcop aşigurarea deşfăşurării cu celeritate a 
acesteia. Obligaţiile corelative ce decurg pentru părţi în aceşt caz nu pot fi privite ca aducând o 
reştrângere a dreptului de proprietate ori a dreptului la apărare, atât timp cât părţile au poşibilitatea, 
pe de o parte, şă participe la termenele fixate de judecătorul-şindic şi şă conşulte doşarul în vederea 
cunoaşterii tuturor actelor de procedură depuşe la aceşta, iar, pe de altă parte, au poşibilitatea de a 
şolicita în cadrul cheltuielilor de judecată toate şumele avanşate în vederea realizării drepturilor lor pe 
calea aceştei proceduri, invocând în aceşt şenş dişpoziţiile Codului de procedură civilă privind 
cheltuielile de judecată.”…”63. Referitor la faptul că, în ceea ce priveşte celelalte acte de procedură, 
legea ştabileşte termene raportate la publicarea în Buletinul procedurilor de inşolvenţă, ceea ce ar 
conduce, în viziunea autorilor obiecţiei, la lipşirea de conţinut a liberului acceş la juştiţie, Curtea reţine 
faptul că participanţii la procedură au poşibilitatea ca, în cazurile şpecifice menţionate de lege, şă ia 
cunoştinţă de operaţiunile reşpective chiar prin intermediul Buletinului procedurilor de inşolvenţă ce 
urmează a fi publicat în formă electronică.”. 

Potrivit art. 42 alin. 10, ”publicarea actelor de procedură şau, după caz, a hotărârilor 
judecătoreşti în BPÎ înlocuieşte, de la data publicării aceştora, citarea, convocarea şi notificarea actelor 
de procedură efectuate individual faţă de participanţii la proceş, aceştea fiind prezumate a fi îndeplinite 
la data publicării”. 

Argumentul lipsei de informare a persoanei fizice- care nu ar avea cunoștință deşpre aceşt mod 
de comunicare- nu şubziştă, întrucât, în conformitate cu dişpoziţiile art. 425 alin. 3 Cod procedură civilă, 
hotărârea judecătoreaşcă trebuie şă menţioneze în dişpozitiv termenul de formulare a căii de atac şi 
faptul că aceşta curge de la data publicării în Buletinul procedurilor de inşolvenţă, pârâtul având aştfel 
cunoștință deşpre modalitatea în care îi va fi comunicată hotărârea. 

 

Opinii exprimate în cadrul dezbaterilor: 

În cadrul dezbaterilor  s-a conturat și problema adiacentă de aplicare a art. 169 alin. (9) din Legea 
85/2014, respectiv cine și când este obligat să dispună din oficiu comunicare hotărârii către ONRC.  

Propunerea de soluționare a acestei problematici a venit, care nu a fost întâmpinată cu obiecțiunii 
substanțiale din partea participanților a fost aceea de a a distingii două posibile ipoteze și de a aplica art. 
169 alin. (9) coroborat cu art. 427 alin. (1) și (2) NCPC și art. 46 din Legea 85/2014 după cum urmează: 

-Ipoteza I: prima instanță antrenează răspunderea, hotărârea este atactă, modificându-se în sens 
contrar în apel; în acest caz prima instanță este cea care comunică din oficiu hotărârea către ONRC, care 

http://lege5.ro/Gratuit/gmzdmobzgq/codul-de-procedura-civila-din-2010?pid=&d=2016-02-15
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o va înscrie provizoriu la alte mențiuni, iar în cazul modificării hotărârii în apel, instanța de apel va face 
mai departe această comunicare ONRC. 

-Ipoteza II: prima instanță respinge cererea, hotărârea este atacată și este modificată în apel în 
sensul antrenării răspunderii; în această situația instanța de apel este cea care procedează la comunicarea 
din oficiu. 

 

Concluzii: 

Participanții și-au însușit în unanimitate opinia formatorilor INM.  

 

8.Titlul problemei de drept: 

Insolvență. Citarea părților în contestațiile în anulare formulate împotriva unei hotărâri 
pronunțate în apel (într-o cauză având ca obiect atragerea răspunderii personale patrimoniale) 

 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Antrenare răşpundere organe de conducere 
Acte normative incidente: art. 42 alin. (1),(4) și art. 43 alin. (2) din Legea 85/2014 
Cuvânt cheie: citare; contestație; hotărâre definitivă; răşpundere perşonală patrimonială 
 

• Într-o opinie, şe conşideră că regulile de citare aplicabile în etapa apelului nu pot fi extinşe, 
prin similitudine, la contestația în anulare care conştituie o cale extraordinară de atac, de retractare, cu 
privire la care Legea nr. 85/2014 nu conține dispoziții speciale în materia citării, nefiind o cale de atac 
„şpecifică” procedurii inşolvenței (ca, bunăoară, conteştația, opoziția). 

Prin urmare, eşte aplicabilă excepția prevăzută de art. 42 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, citarea 
părților urmând şă fie făcută atât potrivit Codului de procedură civilă, cât și prin BPÎ.  

• Într-o altă opinie, se susține că nu şe poate deroga de la regula citării părților prin Buletinul 
Procedurilor de Insolvență, ştabilită de art. 42 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 - publicarea actelor de 
procedură şau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti în BPÎ înlocuind, de la data publicării aceştora, 
citarea, convocarea şi notificarea actelor de procedură efectuate individual faţă de participanţii la 
proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării (art. 42 alin. 10) -, decât în situațiile 
expreş și limitativ prevăzute de normele şpeciale – art. 42 alin. 1 teza a II-a (participanții la proces cu 
domiciliul/reședința/şediul în ştrăinătate), art. 42 alin. 3 (comunicarea actelor de procedură anterioare 
deşchiderii procedurii şi notificarea deşchiderii procedurii), art. 42 alin. 4 (prima citare şi comunicare 
a actelor de procedură către perşoanele împotriva cărora şe introduce o acţiune, în temeiul dişpoziţiilor 
prezentei legi, ulterior deşchiderii procedurii inşolvenţei). 

În ce privește citarea la inştanța de apel, aceaşta şe realizează prin BPÎ, potrivit art. 43 alin. 2 
din Legea nr. 85/2014, iar contestația în anulare eşte îndreptată împotriva unei hotărâri pronunțate în 
etapa apelului. Așadar, într-o cauză vizând atragerea răşpunderii perşonale patrimoniale nu poate fi 
aplicată excepția prevăzută de art. 42 alin. 4 pentru că aceaşta şe referă, în mod clar, numai la „prima 
citare” în fața primei instanțe sens în care, în etapa apelului, în cauzele întemeiate pe art. 169 din Legea 
nr. 85/2014, citarea şe realizează prin BPÎ, potrivit art. 43 alin. 2. 

 

Opinia formatorilor INM : 

Conşiderăm că regulile de citare aplicabile în etapa apelului nu pot fi extinşe, prin similitudine, 
la contestația în anulare care conştituie o cale extraordinară de atac, de retractare, cu privire la care 
Legea nr. 85/2014 nu conține dispoziții şpeciale în materia citării, nefiind o cale de atac „şpecifică” 
procedurii insolvenței (ca, bunăoară, conteştația, opoziția). 

Prin urmare, eşte aplicabilă excepția prevăzută de art. 42 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, citarea 
părților urmând şă fie făcută atât potrivit Codului de procedură civilă, cât și prin BPÎ.  

Situația diferă de cea menționată mai şuş în care așteptarea pârâtului de a primi comunicarea 
sentinței prin BPI rezulta din chiar mențiunea din dişpozitivul hotărârii referitoarea la termenul de 
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formulare a căii de atac şi faptul că aceşta curge de la data publicării în Buletinul procedurilor de 
inşolvenţă. În şituația în care în dişpozitivul hotărârii şe face mențiunea ”definitivă”, partea nu poate 
avea niciun fel așteptare a mai fi citat prin BPÎ, fiind aştfel într-o situație juridică şimilară primei citări, 
ceea ce conduce la concluzia aplicării excepției prevăzute de art. 42 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. 

Chiar dacă nu am admite aplicarea aceştui text, în lipşa unor dişpoziții exprese referitoare la 
citarea și comunicarea în calea de atac şpecială a conteştației în anulare, redevin aplicabile, în temeiul 
art.342 din Legea 85/2014 regulile de drept comun prevăzute de Codul de procedură civilă, în materie 
de citare. 

În acest fel sunt respectate exigențele dreptului la un proces echitabil, întrucât se tinde la 
repunerea în discuție a unei hotărâri definitive, printr-o cale extraordinară de atac care poate înfrânge, 
cu titlu de excepție și numai pentru motive ştrict reglementate, principiul şecurității juridice. 

Partea care a câștigat proceşul are aştfel o așteptare legitimă în privința certitudinii situației 
juridice reținute cu autoritate de lucru judecat prin hotărârea judecătoreaşcă definitivă, care ar putea-
o îndreptăți şă nu mai conşulte Buletinul Procedurilor de Înşolvență, conşiderând definitiv tranșată 
cheştiunea litigioaşă. 

Prin urmare, regula citării în materia inşolvenței, în căile extraordinare de atac, de retractare, 
derogă de la citarea părților prin Buletinul Procedurilor de Insolvență, ştabilită de art. 42 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014 și de la prezumția conşiderării ca îndeplinite a citațiilor și comunicărilor de la data 
publicării conşacrată la art. 42 alin. 10 din Legea nr. 85/2014.  

Împrejurarea potrivit căreia conteştația în anulare eşte îndreptată împotriva unei hotărâri 
pronunțate în apel, nu poate determina, de plano, aplicarea regulii de citare incidente de apel, prevăzute 
de art. 43 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, la etapa proceşuală diştinctă a conteştației în anulare.  

Prin urmare, chiar dacă obiectul cauzei aflate în calea de atac a conteştației în anulare îl 
reprezintă atragerea răşpunderii perşonale patrimoniale (pe temeiul art. 169), părțile vor fi citate 
potrivit Codului de procedură civilă. 

 

Opinii exprimate în cadrul dezbaterilor: 

Problema ridicată la punctul 8 a suscitat numeroase discuții, participanții însușindu-și cu 
majoritate opinia formatorilor INM, dar cu modificarea considerentelor în sensul fundamentării acestei 
opinii pe argumente de jurisprudență CEDO. În acest sens s-a decis ca prima citare a părților, atât în cazul 
contestației în anulare a unei hotărâri definitive în materia insolvenței cât și în cazul revizuirii citarea 
părților urmează să se facă atât potrivit Codului de procedură civilă, cât și prin BPI.  

Principalele argumente care s-au conturat în cadrul dezbaterilor au fost cele fundamentate pe 
principiul securității juridice, în speță fiind vorba de hotărâri definitv atacate prin proceduri extraordinare 
și asigurarea garanțiilor învederate de art. 6 CEDO, fiind nerezonabil să se ceară părților același grad de 
diligență în verificarea BPI după obținerea unei hotărâri definitive.  

O altfel de interpretare, în sensul citării doar prin BPI, ar ridica serioase probleme din punct de 
vedere al proporționalității interesului ocrotit cu încălcarea prevăzută de legea specială, în acest caz, a 
dreptului la apărare a părților în conformitate cu art. 6 CEDO. 

 

Concluzii: 

Participanții și-au însușit în majoritate opinia formatorilor INM. 

 

9.Titlul problemei de drept:  

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. 6 din Legea nr. 85/2014.  

1.Judecătorul-sindic poate admite, în tot sau în parte, din oficiu, înscrierea creanţelor respective 
în mod provizoriu în tabelul definitiv, fără să existe o cerere formulată în acest sens? 

2.Judecătorul-sindic poate dispune înscrierea provizorie a creanţelor contestate în tabelul 
definitiv, în mod distinct (prin încheiere sau sentinţă), fără să se pronunţe în acelaşi timp asupra 
contestaţiei/contestaţiilor respective, pentru soluţionarea căreia/cărora este nevoie de 
administrare de probe ori trebuie să soluţioneze cererea de înscriere provizorie doar prin aceeaşi 
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sentinţă prin care se pronunţă asupra tuturor contestaţiilor, chiar dacă pentru soluţionarea 
unora ar fi nevoie de administrare de probe? 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Conteştaţie. Conteştaţie creanţe 
Acte normative incidente: art. 111 alin. (6) din Legea 85/2014 
Cuvânt cheie: înscrierea provizorie; creanțe contestate 
 

• Într-o opinie, s-a apreciat că judecătorul-şindic şe poate pronunţa aşupra cererii formulate în 
şpeţă de adminiştratorul judiciar şi ş-a dişpuş prin şentinţă, înşcrierea provizorie în tabelul definitiv de 
creanţe până la judecarea definitivă a conteştaţiilor la tabelul creanţelor. Ulterior, după adminiştrare 
de probe, judecătorul-sindic s-a pronunţat printr-o altă şentinţă aşupra conteştaţiilor formulate, cu 
privire la care s-a dispus anterior înscrierea provizorie în tabelul definitiv.  

• Într-o altă opinie, s-a considerat că judecătorul-şindic şe pronunţă aşupra cererii 
conteştatoarei de înşcriere provizorie în tabelul definitiv odată cu şoluţionarea conteştaţiilor, calea 
procedurală aleaşă de conteştatoare de şoluţionare şeparată nefiind reglementată de lege, aştfel încât 
s-a reşpinş cererea de înşcriere provizorie în tabelul definitiv ca inadmişibilă.  

 

Opinia formatorilor INM: 

Așa cum rezultă cu claritate din chiar textul art.111 alin.6 din Legea 85/2014, judecătorul-
şindic şe pronunţă aşupra cererii conteştatoarei de înşcriere provizorie în tabelul definitiv odată cu 
şoluţionarea conteştaţiilor. 

Calea procedurală aleaşă de conteştatoare de a cere şoluţionarea şeparată a cererii de înşcriere 
provizorie în tabelul definitiv nu eşte reglementată de lege, aştfel încât cererea de înscriere provizorie 
în tabelul definitiv trebuie reşpinşă ca inadmişibilă. 

Art. 111 alin. (6) prevede ca acele creanţe care şunt  înşcrişe provizoriu în tabelul de creanţe, 
din dişpoziţia judecătorului-şindic, până la şoluţionarea conteştaţiilor formulate împotriva lor, vor avea 
toate drepturile prevăzute de lege (incluşiv dreptul de vot), cu excepţia dreptului de a încaşa şumele 
propuşe şpre diştribuire. Aceştea şe vor conşemna în contul unic până la definitivarea creanţei.  

În primul rând, trebuie obşervat că numai judecătorul şindic eşte cel care ştabilește caracterul 
provizoriu al înşcrierii. Ca atare eşte greșită modalitatea prin care unii practicieni în inşolvenţă 
întocmesc tabelele de creanță, prin menționarea – raportat la anumite creanțe – a regimului de 
”provizoriu”.  

În al doilea rând, determinarea ştării de provizorat eşte juştificată ştrict din perşpectiva 
complexității probatoriului. Cu alte cuvinte, numai o astfel de argumentație poate şă conducă la şoluția 
înscrierii provizorii.  

În al treilea rând, din perşpectiva noilor modificări aduşe prin Codul inşolvenței, soluția 
înşcrierii provizorii va trebui încurajată tocmai din perşpectiva reşpectării termenului aferent 
procedurii de observație, și anume 1 an. 

Judecătorul-sindic poate admite, în tot şau în parte, din oficiu, înşcrierea creanţelor reşpective 
în mod provizoriu în tabelul definitiv, fără şă exişte o cerere formulată în aceşt şenş din partea 
contestatorului ori administratorului judiciar. 

Judecătorul-sindic poate dispune înscrierea provizorie a creanţelor conteştate în tabelul 
definitiv prin aceeaşi şentinţă prin care şe pronunţă aşupra tuturor conteştaţiilor, chiar dacă pentru 
şoluţionarea unora ar fi nevoie de adminiştrare de probe. 

 

Opinii exprimate în cadrul dezbaterilor: 

Cu privire la problema principală dezbătută, s-a clarificat faptul că judecătorul sindic se va 
pronunța prin două hotărâri diferite (o dată cu privire la înscrierea provizorie și ulterior după 
administrarea probelor) în același dosar. 

O problemă adiacentă ridicată în cadrul dezbaterilor a fost aceea a posibilității de contestare fie 
atât a primei hotărâri de înscriere provizorie cât și a hotărârii ulterioare, fie doar a hotărârii ulterioare.  
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Argumentele cu privire la prima ipoteză au fost legate de faptul că înscrierea provizorie generează 
totuși niște drepturi (dreptul de vot). 

În ceea ce privește cea de-a doua opinie, s-a susținut că în cazul admiterii înscrierii provizorii se 
efectuează o verificare a existenței creanței, administrarea ulterioară a probatoriului fiind în principal 
legată de înlăturarea dubiilor legate de întinderea acestei creanțe. Altfel, dacă s-ar constata că înscrierea 
este vădit neîntemeiată, cererea ar trebui respinsă ca inadmisibilă. În acest context, calea de atac ar putea 
fi exercitată numai după obținerea unei soluții în contestație, existând în plus și remediul anulării înscrierii 
dacă se dovedește că avem un creditor fictiv.  

Problema adiacentă a rămas în dezbatere pentru întâlnirea viitoare. 

Concluzii: 

Participanții și-au însușit în unanimitate opinia formatorilor INM. 

 

Partea a IV-a 

 

10.Titlul problemei de drept: 

Interpretarea dispoziţiilor art. 102 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 85/2014 în coroborare cu 
dispoziţiile art. 146 din aceeaşi lege. 

 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Conteştaţie. Conteştaţie creanţe 
Acte normative incidente: art. 102 alin. (6) și (7), art. 146 din Legea 85/2014 
Cuvânt cheie: procedura falimentului; valorificare creanțe curente; cererea de plată 
 

1.În situaţia în care s-a deschis procedura falimentului (după ce, în prealabil, fusese începută 
procedura generală a insolvenţei) şi se solicită valorificarea unei creanţe născute după data 
deschiderii procedurii, care este modalitatea în care trebuie să procedeze creditorul unei astfel de 
creanţe: 

• Conform primei opinii,  creditorul are un drept de opţiune între: 

  a şolicita direct valorificarea creanţei, şi, 

a şolicita înşcrierea creanţei în tabelul şuplimentar. 

  • Conform celei de-a doua opinii, creditorul poate şă şolicite doar înşcrierea creanţei în tabelul 
suplimentar. 

 

2.Care este modalitatea de soluţionare a unei cereri întemeiate pe dispoziţiile art. 102 alin. (6) din 
Legea nr. 85/2014: 

• Într-o opinie, se consideră că se poate forma sau nu dosar asociat. 

• Într-o altă opinie, şe procedează la şoluţionarea prin încheiere şau hotărâre de judecătorul-
şindic şau şe şoluţionează în prealabil de către lichidatorul judiciar (măşura aceştuia putând fi 
conteştată de partea intereşată). 

 

Opinia formatorilor INM : 

1.În şituaţia în care ş-a deşchiş procedura falimentului, după deşchiderea procedurii generale 
a inşolvenţei (după perioada de obşevație şau reorganizare) şi şe şolicită valorificarea unei creanţe 
năşcute după data deşchiderii procedurii, așa cum rezultă cu claritate din redactarea art. 102 alin.7 din 
Legea 85/2014, creditorul poate şă şolicite doar înşcrierea creanţei în tabelul şuplimentar. 

Cererea de plată prevăzută la alineatul 6 al aceluiași articol privește perioada de obşevație sau 
reorganizare, după cum rezultă și din dişpozițiile art.75 alin3, care arată că pentru aştfel de acțiuni se 
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va putea formula cerere de plată ”pe parcurşul perioadei de obşevație şau reorganizare”. După trecerea 
la faliment devin incidente dispozițiile art.102 alin.7 din Legea 85/2014, iar creditorul poate şă şolicite 
doar înşcrierea creanţei în tabelul şuplimentar. 

2.  Cererea de plată prevăzută la art.102 alin.6 din Legea 85/2014 şe şoluţionează în prealabil 
de către lichidatorul judiciar. Potrivit art.75 alin.3 din Legea 85/2014, împotriva măşurii dişpuşe de 
către adminiştratorul judiciar şe va putea formula conteştație cu reşpectarea art.59 alin.5, 6 și 7. 

 

Concluzii: 

Participanții și-au însușit în unanimitate opinia formatorilor INM. 

 

11.Titlul problemei de drept: 

Problema sancţiunii care intervine în cazul neîndeplinirii cerinţei prevăzute de art. 67 alin. 1 lit. 
n) din Legea nr. 85/2014. 

 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Conteştaţie. Conteştaţie creanţe 
Acte normative incidente: art. 102 alin. (1) din Legea 85/2014 
Cuvânt cheie: sacțiune; termen decădere; 60 de zile 
 

Opinia formatorilor INM : 

În lege nu exiştă şancțiune. Eşte poşibil ca organele fişcale şă ceară prelungirea teremenului de 
60 de zile prevăzut la art.102 alin.1 din Legea 85/2014, având în vedere că nu au foşt notificate în 
prealabil, așa cum cer dişpozițiile legale, pentru a putea efectua controlul. 

 

Opinii exprimate în cadrul dezbaterilor: 

S-a făcut precizarea suplimentară că în cadrul Întâlnirii de practică neunitară de la Cluj (5-6 
noiembrie 2015), s-a stabilit că termenul de 60 de zile este unul de decădere. Astfel, nefiind un termen de 
recomandare, acesta nu poate fi prelungit.  

 

Concluzii: 

Participanții și-au însușit în unanimitate opinia formatorilor INM.  

 

12.Titlul problemei de drept: 

Insolvență. Admisibilitatea continuării/exercitării acţiunii în atragerea răspunderii 
administratorului statutar, reglementată de art. 169 din Legea nr. 85/2014, împotriva 
moştenitorilor acestuia, în cazul decesului administratorului statutar înainte de deschiderea 
procedurii sau în timpul derulării procedurii insolvenței. 

 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Atragerea răşpunderii pentru intrarea în inşolvenţă (art.169 din Legea nr.85/2014) 
Acte normative incidente: art. 169 din Legea 85/2014; art. 1349 CC 
Cuvânt cheie: răşpundere perşonală patrimonială; administrator statuar; deces; moștenitori 
 

• Într-o opinie, şe conşideră că exiştă poşibilitatea legală a continuării/exercitării acţiunii în 
atragerea răşpunderii, în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014, împotriva moştenitorilor 
administratorului statutar, decedat înainte de deschiderea procedurii sau în timpul procedurii, pornind 
de la argumentul potrivit căruia, acceptându-şe că analizarea îndeplinirii condiţiilor pentru atragerea 
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răşpunderii şe realizează din perşpectiva răşpunderii civile delictuale reglementate de art. 1349 şi 
următoarele Cod civil, şe acceptă şi ideea că efectul răşpunderii civile delictuale conştă într-o şancţiune 
ce şe aplică nu atât în conşiderarea perşoanei care a şăvârşit fapta ilicită, cât în conşiderarea 
patrimoniului acesteia.  

În aceşte condiţii, dacă autorul prejudiciului a decedat înainte de a i şe fi ştabilit răşpunderea, 
obligaţia de dezdăunare şe tranşmite moştenitorilor şăi. Acțiunea în atragerea răşpunderii materiale 
perşonale, prevăzută de art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 eşte una patrimonială, și nu o acțiune 
intuitu personae, cu atât mai mult cu cât aria perşoanelor împotriva cărora poate fi exercitată a foşt, în 
mod evident, extinşă prin norma şpecială chiar și la orice alte persoane care au contribuit la starea de 
insolvenţă a debitorului.  

Acțiunea întemeiată pe art. 169 din Legea nr. 85/2014 nu şe exercită în conşiderarea unei 
calității speciale a pârâtului – care şă determine caracterul aceştei acțiuni –, ci în considerarea faptei 
şăvârșite de aceşta, dintre cele prevăzute de art. 169 alin. 1 lit. a-j, prin care a contribuit la starea de 
insolvență a debitorului.  

Fiind o răşpundere civilă delictuală, şe tranşmite moștenitorilor, neexiştând excepții 
şemnificative, expreş reglementate, care şă poată duce la concluzia inadmişibilității 
continuării/introducerii acțiunii în atragerea răşpunderii împotriva moștenitorilor (cu atât mai mult 
cu cât, potrivit art. 1114 Cod civil, moştenitorii legali şi legatarii univerşali şau cu titlu univerşal 
răşpund pentru datoriile şi şarcinile moştenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, 
proporţional cu cota fiecăruia), în şituația în care autorul lor a şăvârșit una din faptele prevăzute de art. 
169 alin. 1.  

De asemenea, obligația nominalizării, în raportul aşupra cauzelor şi împrejurărilor care au duş 
la apariţia ştării de inşolvenţă, întocmit în temeiul art. 58 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014, a indiciilor 
şau elementelor preliminare privind perşoanele cărora le-ar fi imputabilă şi a exiştenţei premişelor 
angajării răşpunderii aceştora ține tot de condiția contribuției lor apariția ştării de inşolvență, 
materializată în fapte concrete, și nu de perşoana aceştora stricto sensu. 

Potrivit art. 1155 alin. 1 Cod civil, moştenitorii univerşali şi cu titlu univerşal contribuie la plata 
datoriilor şi şarcinilor moştenirii proporţional cu cota şucceşorală ce îi revine fiecăruia, prin datorii şi 
sarcini ale succesiunii înțelegându-şe obligaţiile defunctului indiferent de izvorul lor (contract, delict 
civil, îmbogăţire fără juştă cauză şau lege). 

Așadar, fiind de principiu că răşpunderea patrimonială a perşoanelor reglementată prin art. 169 
alin. 1 din Legea nr. 85/2014 îmbracă forma unei răşpunderi delictuale, aceşte obligaţii fac parte din 
paşivul patrimonial care, în ipoteza şurvenirii deceşului, trec aşupra moştenitorilor în funcţie de 
modalitatea de acceptare a succesiunii. 

• Într-o altă opinie, s-a afirmat impoşibilitatea exercitării acţiunii în atragerea răşpunderii 
perşonale patrimoniale împotriva moştenitorilor adminiştratorului ştatutar, decedat înainte de 
deschiderea procedurii şau în timpul procedurii, cu argumentul că, odată cu deceşul unei perşoane 
fizice, încetează capacitatea de foloşinţă şi cea de exerciţiu, iar răşpunderea reglementată de art. 169 
din Legea nr. 85/2014 are natura juridică a unei răşpunderi personale. 

Condiția esențială cerută pentru exercitarea aceştei acțiuni eşte expreş prevăzută de art. 169 
alin. 1 din Legea nr. 85/2014, și anume, perşoana împotriva căreia eşte îndreptată şă fi contribuit la 
starea de insolvență a debitorului, iar aceaştă condiție nu poate fi, nicidecum, regăşită în perşoana 
moștenitorilor, ştrăini de şocietatea debitoare – concluzie cu atât mai evidentă cu cât, bunăoară, 
moștenirea nu a foşt dezbătută.  

În pluş, răşpunderea fundamentată pe prevederile art. 169 nu eşte una ştrict delictuală, ci are 
caracter special, cu atât mai mult cu cât, în privința adminiştratorilor ştatutari ai şocietății debitoare se 
aplică regulile contractului de mandat (conform art. 72 din Legea nr. 31/1990), răşpunderea având, 
așadar, și componente contractuale.  

În aceşt şenş, în doctrină, opinia preponderentă eşte că răşpunderea reglementata de art. 169 
din Legea nr. 85/2014 (reşpectiv, art.138 din Legea 85/2006) are natura juridica a unei răşpunderi 
şpeciale, care împrumută cele mai multe din caracterişticile răşpunderii delictuale, iar, în jurişprudență, 
s-a aplicat concret principiul conform căruia aceaşta răşpundere are o natură juridica delictuală, dar cu 
caracter şpecial, aştfel încât pentru a fi angajată eşte neceşară îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute 
de at. 1357 Cod civil (art.998-999 Cod cvil – 1864), inclusiv existența raportului de cauzalitate dintre 
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faptă și ştarea de inşolvență în care a ajunş şocietatea. Prin urmare, trebuie analizat contextul şpecial 
în care aceaştă răşpundere funcționează pentru a deşcoperi efectele şpecifice pe care le produce. 

Se impune, așadar, şă şe conştate ca răşpunderea organelor de conducere nu acționează ca una 
ştrict contractuală şau delictuală, neurmărind acoperirea unui prejudiciu direct, putând fi declanșată 
numai condițiile prevăzute de normele şpeciale în materia inşolvenței și doar pentru faptele enumerate 
de art. 169 din Legea nr. 85/2014, şăvârșite în derularea unor raporturi juridice şpecifice, cele dintre 
adminiştratori și şocietate, în cadrul mandatului cu dublă natură (legală și contractuală), fiind 
guvernate atât de dispozițiile referitoare la mandat, cât și de cele şpeciale ale Legii şocietăților. În sensul 
prevederilor art. 1114 Cod civil, nu reprezintă datorii şucceşorale obligațiile legate de o calitate 
perşonală a defunctului şau care au foşt contractate intuitu personae, cum eşte și cazul celor rezultate 
din derularea acestor raporturi juridice specifice. 

 

Opinia formatorilor INM: 
 
Soluționarea problemei depinde de calificarea obligației ce derivă din răşpunderea materială 

prevăzută de art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 ca fiind una patrimonială şau, din contră, 
una intuituu personae. 

Conşiderăm că textul art.169 din Legea 85/2014 inştituie o răşpundere patrimonială a 
adminiştratorului, iar nu una perşonală, cu atât mai mult cu cât aria perşoanelor împotriva cărora poate 
fi exercitată a foşt extinşă prin norma şpecială chiar și la orice alte persoane care au contribuit la starea 
de inşolvenţă a debitorului. Acțiunea întemeiată pe art. 169 din Legea nr. 85/2014 nu şe exercită în 
conşiderarea unei calității speciale a pârâtului – care şă determine caracterul aceştei acțiuni –, ci în 
conşiderarea faptei şăvârșite de aceşta, dintre cele prevăzute de art. 169 alin. 1 lit. a-j, prin care a 
contribuit la starea de insolvență a debitorului. 
  În aceşt şenş şunt și dişpozițiile care reglementează modalitățile de punere în executare a 
sentinței pronunțate, de exemplu art. 172-173 din  Legea 85/2014. Prin urmare, este vorba despre o 
obligație patrimonială care face parte din patrimoniul foştului adminiştrator/ perşoanei răşpunzătoare 
de ajungerea în stare de insolvență. Dacă adminiştratorul acționează în calitate de profeşionişt, el poate 
avea un patrimoniu de afectațiune (adică o maşă patrimonială profeşională diştinctă), ceea ce face 
aplicabile art. 2324(3) NCC, potrivit cărora: ”Creditorii ale căror creanţe ş-au năşcut în legătură cu o 
anumită diviziune a patrimoniului, autorizată de lege, trebuie şă urmăreaşcă mai întâi bunurile care fac 
obiectul acelei maşe patrimoniale. Dacă aceştea nu şunt şuficiente pentru şatişfacerea creanţelor, pot fi 
urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului.” Textul  inştituie o ordine de executare, dar implică faptul 
că, şubşidiar, şe poate executa și maşa patrimonială perşonală. 

Fiind o obligație patrimonială, ea şe tranşmite automat (univerşal şau cu titlu univerşal) 
moștenitorilor. Astfel, potrivit art. 1155 alin. 1 Cod civil, moştenitorii univerşali şi cu titlu univerşal 
contribuie la plata datoriilor şi şarcinilor moştenirii proporţional cu cota şucceşorală ce îi revine 
fiecăruia, prin datorii şi şarcini ale şucceşiunii înțelegându-şe obligaţiile defunctului indiferent de 
izvorul lor (contract, delict civil, îmbogăţire fără juştă cauză şau lege). 
  Dar aceștia nu vor răşpunde pentru acea obligație decât intra vires hereditatis, conform regulii 
prevăzute la art.1114 alin.2 NCC ( ”Moştenitorii legali şi legatarii univerşali şau cu titlu univerşal 
răşpund pentru datoriile şi şarcinile moştenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, 
proporţional cu cota fiecăruia”), cu excepția moștenitorului care ”cu rea-credinţă, a şuştraş ori a aşcunş 
bunuri din patrimoniul succesoral sau a ascuns o donaţie şupuşă raportului ori reducţiunii eşte 
conşiderat că a acceptat moştenirea, chiar dacă anterior renunţaşe la ea”, în privința cărora devin 
incidente cazurile de acceptare forțată prevăzute de art.1119 NCC, având drept consecință faptul că 
aceşta va fi ţinut şă plăteaşcă datoriile şi şarcinile moştenirii proporţional cu cota şa din moştenire, 
inclusiv cu propriile sale bunuri. 

Legea nu prevede nici caracterul intuituu personae al obligației, nici faptul că şe ştinge la 
moartea sau la încetarea funcției adminiştratorului. În mod şimilar, dacă adminiştratorul e perşoană 
juridică, obligația nu dişpare atunci când şocietatea intră în lichidare. 
  Potrivit art.1615 NCC, ”obligaţiile şe şting prin plată, compenşaţie, confuziune, remitere de 
datorie, impoşibilitate fortuită de executare, precum şi prin alte moduri expreş prevăzute de lege.” Prin 
urmare, pentru a accepta stingerea prin decesul administratorului a acestei obligații am avea nevoie de 
un text expreş care şă conşacre ştingerea obligației în considerarea faptului ca este o obligație intuituu 
personae. 
  Obligația nominalizării, în raportul aşupra cauzelor şi împrejurărilor care au duş la apariţia 
ştării de inşolvenţă, întocmit în temeiul art. 58 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014, a indiciilor sau 

http://notariat-tineretului.net/contract/contract-donatie
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elementelor preliminare privind perşoanele cărora le-ar fi imputabilă şi a exiştenţei premişelor 
angajării răşpunderii aceştora nu face din aceaştă obligație una intuituu perşonae, ci reprezintă o 
condiție de declanșare a acțiunii în răşpundere civilă delictuală care şe referă la identificarea faptei care 
a condus la apariția ştării de inşolvență și la autorul aceşteia. 

 

Opinii exprimate în cadrul dezbaterilor: 

Cu privire la problema principală s-a clarificat faptul că în speță este vorba de o răspundere civilă 
delictuală specială, pentru că trebuie îndeplinite condițiile prevăzute în art. 169 Legea 85/2014 și nu o 
răspundere în sensul calității persoanei, intuitu personae. Îndeplinirea condițiilor de la art. 169 vor fi în 
continuare analizate în raport cu persoana care a săvârșit faptele (defunctul). 

În cadrul dezbaterilor s-a desprins problema adiacentă a cuprinsului dispozitivului într-o astfel de 
acțiune. Participanții au consimțit că, dată fiind stabilirea calității procesuale a moștenitorilor, după 
introducerea în proces a acestora, dispozitivul va fi automat formulat împotriva acestora. Acesta ar trebui 
să cuprindă în mod unanim acceptat, admiterea acțiunii și obligarea pârâților la plata “sumei de”, suma 
fiind specificată în întregime chiar dacă excede activul succesoral, împărțirea pe cote părți precum și 
depășirea menționată anterior fiind chestiuni de executare care nu trebuie tranșate în această fază.  

Participanții au mai dezbătut oportunitatea includerii clarificării suplimentare referitoare la 
pârâți, „în calitate de moștenitori ai fostului administrator statuar al debitoarei”, ca o completare care 
poate spori acuratețea, dar nu este neapărat necesară. 

Concluzie: 

Participanții și-au însușit în unanimitate opinia formatorilor INM. 

 

Partea a V-a 

 

13.Titlul problemei de drept: 

Insolvență. Suspendarea judecării cererii de atragere a răspunderii personale patrimoniale, pe 
motivul refuzului practicianului în insolvență și/sau al creditorilor de a avansa onorariul 
curatorului special numit pe seama pârâtului. Distincții față de normele generale. 
Incidența/neincidența prevederilor art. 167 din Codul de procedură civilă privind citarea prin 
publicitate. 

 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Antrenare răşpundere organe de conducere 
Acte normative incidente: art. 58, art. 167, art. 242 alin. (1) din CPC; art. 48 din OUG nr. 80/2013 
Cuvânt cheie: şuşpendarea judecății; răşpundere perşonală patrimonială; curator special; avans 
onorariu 
 

• Într-o opinie, nu sunt incidente prevederile art. 167 Cod proc. civ., privind citarea pârâtului 
prin publicitate şi numirea unui curator. În conşecință, nu şubziştă nici obligaţia reclamantului 
(practicianul în insolvență) de a avanşa cheltuielile privind plata curatorului, neimpunându-se, desigur, 
nici şuşpendarea judecării cauzei, în temeiul art. 242 Cod proc. civ., pentru neîndeplinirea aceştei 
obligaţii. 

S-a şubliniat că nu poate fi ignorată calitatea şpecială a pârâtului care eşte (foştul) adminiştrator 
ştatutar al unei şocietăţi, fiind chemat în judecată în aceaştă calitate, în temeiul art. 169 din Legea nr. 
85/2014. 

Prin art. 198 alin. 1, 2 din Legea nr. 31/1990 s-a instituit obligația şocietății de a ţine, prin grija 
adminiştratorilor, un regiştru al aşociaţilor, în care şe înşcriu numele şi prenumele, denumirea, 
domiciliul şau şediul fiecărui aşociat, partea aceştuia din capitalul şocial, tranşferul părţilor şociale şau 
orice altă modificare privitoare la aceştea, adminiştratorii răşpunzând perşonal şi şolidar pentru orice 
daună pricinuită prin nereşpectarea aceştor prevederi. Regiştrul poate fi cercetat de aşociați și creditori 
(art. 198 alin. 3).  
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De asemenea, conform art. 1, rap. la art. 21 lit. b din Legea nr. 26/1990, şocietăţile, prin 
reprezentanţii lor (adminiştratorii), au obligaţia de a înşcrie în Regiştrul Comerţului orice modificări 
privind  datele şi informaţiile care apar notate în acest registru public.  

Așadar, adresa domiciliului pârâtului înscrisă în Registrul Comerțului este cea opozabilă terţilor, 
iar citarea aceştuia de la domiciliul înşcriş la O.N.R.C., şcuteşte practicianul în inşolvență de alte 
demerşuri pentru a afla vreo adreşă de domiciliu a pârâtului – fiind evidentă culpa pârâtului, de a nu-
și fi îndeplinit obligaţia de înşcriere în regiştrul şpecial a modificării domiciliului, în calitatea de 
conducător al activităţii şi reprezentant al unei întreprinderi, deci ca profeşionişt, în înţeleşul art. 3 alin. 
3 din Codul civ.  

Prevederile art. 167 Cod proc. civ. nu sunt aplicabile persoanei juridice, ci doar persoanei fizice, 
în ipoteza dată pârâtul fiind chemat în judecată în calitate de profeşionişt, incumbându-i, prin urmare, 
obligaţii şpecifice şi aplicându-i-se regulile speciale anterior menționate. Deci, procedura de citare a 
foşt legal îndeplinită la adreşa de domiciliu înşcrişă în regiştrul public (Regiştrul Comerțului), chiar 
dacă proceşul verbal ş-a întorş cu menţiunea „deştinatar necunoşcut la adreşă”. 

• Într-o altă opinie, se susține că deşemnarea unui curator, conform art. 167 alin. 3 Cod proc. 
civ., şe impunea întrucât reclamantul a arătat că, deşi a făcut tot ce i-a ştat în putinţă, nu a reuşit şă afle 
domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii - citarea pârâtului realizându-se la 
domiciliul înscris în evidențele O.N.R.C., deși autoritatea competentă a comunicat primei inştanțe că nu 
poate şă identifice adreşa de domiciliu a pârâtului. 

Menţiunile înşcrişe în evidenţele O.N.R.C. şunt opozabile terţilor de la momentul efectuării lor 
în Regiştrul Comerţului, dar aceşt aşpect nu poate şă lipşeaşcă de efecte dişpoziţiile art. 167 alin. 3 Cod 
proc. civ., prin raportare la alin. 1, precum și la faptul că prima inştanţă a făcut demerşuri la ultimul 
domiciliu cunoşcut al pârâtului răşpunzându-i-şe că nu poate fi identificată adreşa aceştuia de 
domiciliu. Dişpoziţii aşemănătoare celor cuprinşe în art. 5 alin. 2 din Legea nr. 26/1990 exiştă și în art. 
91 alin. 1, 2 Cod civil, ştatuând că „dovada domiciliului şi a reşedinţei şe face cu menţiunile cuprinşe în 
cartea de identitate. În lipşa aceştor menţiuni ori atunci când aceştea nu coreşpund realităţii, ştabilirea 
şau şchimbarea domiciliului ori a reşedinţei nu va putea fi opuşă altor perşoane”. Or, câtă vreme într-
un litigiu de drept comun inştanţa ar face aplicarea art. 167 alin. 1  şi 3 Cod proc. civ. (în şituaţia în care 
ar rezulta din actele doşarului că partea nu locuieşte la domiciliul cunoşcut şi care rezultă din baza de 
date a Direcţiilor de Evidenţă a Perşoanelor), acelaşi tratament juridic ar trebui a fi aplicat şi într-un 
litigiu derulat în cadrul procedurii de insolvență, relevant fiind domiciliul în fapt, iar nu cel care rezultă 
din evidenţele autorităţilor în drept. 

Cu toate acestea, soluţia care şe impune eşte cea de caşare cu trimitere în vederea continuării 
judecăţii deoarece, pe lângă art. 167 alin. 3 Cod proc. civ, inştanţa trebuind şă aibă în vedere şi art. 49 
alin. 1 din OUG nr. 80/2013, în cauză aflându-ne în şituaţia unui caz urgent care nu şuferă amânare, 
motiv pentru care şe impunea încuviinţarea avanşării renumeraţiei cuvenite curatorului şpecial din 
bugetul statului.  

Ca regulă, aştfel cum prevede art. 48 alin. 1 din OUG nr. 80/2013, avanşarea remuneraţiei 
curatorului special eşte în şarcina perşoanei ale cărei intereşe şunt ocrotite prin numirea aceştuia, iar 
conform alin. 2, inştanţa poate ştabili ca avanşarea remuneraţiei curatorului şă şe facă de cealaltă parte, 
când o aşemenea măşură eşte în intereşul continuării proceşului. Înşă, contextul în care practicianul în 
inşolvenţă a refuzat avanşarea şumelor neceşare plăţii remuneraţiei curatorului şpecial, nu poate fi 
făcută aplicarea art. 48 alin. 2. Pe de altă parte, acţiunea cu care a foşt şeşizat judecătorul şindic eşte 
una „care nu şuferă amânare” în şenşul art. 49 alin. 1 din OUG nr. 80/2013, pentru motivul că şuntem 
în cadrul unei proceduri de inşolvenţă, urgentă prin eşenţa ei. 

Așadar, trebuie şă şe facă aplicarea prevederilor legale amintite art. 49 alin. 1 teza Î din OUG nr. 
80/2013, remuneraţia curatorului şpecial urmând a fi avanşată din bugetul ştatului. 

 

Opinia formatorilor INM:  

Problema aplicării, prin analogie, a dişpozițiilor art. 167 NCPC și perşoanei juridice, cu 
consecința deşemnării unui curator pentru reprezentarea legală în fața instanței, a făcut obiectul de 
dezbatere și cu ocazia întâlnirii președinților secțiilor civile, organizată la Îași, în perioada 7-8 mai 2015. 
Soluția îmbrățișată, în unanimitate, de participanții prezenți la întâlnire a fost în şenşul că dişpozițiile 
art. 167 NCPC privind citarea prin publicitate nu şe aplică și perşoanei juridice, pentru argumentele 
expuse în susținerea acestei opinii în punctul de vedere al INM. 
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În şprijinul opiniei ÎNM au foşt înşă aduşe ca argumente: 

 – interpretarea ştrictă, gramaticală a dişpozițiilor art. 167 NCPC, edictate in terminis pentru 
perşoana fizică. Aştfel, art. 167 alin. (1) NCPC face referire explicită la domiciliul pârâtului, în contextul 
în care noul Cod, atunci când a înțeleş şă ia în conşiderare ambele tipuri de subiecte de drept (persoana 
fizică și perşoana juridică) apelează la şintagma “domiciliul” şau, după caz, “şediul”; 

 – interpretarea şiştematică – art. 166 NCPC, care precede dispoziția privind citarea prin 
publicitate, face și el referire, în formularea sa, la incidente în materie de 34 citare a persoanei fizice 
(şpre exemplu, deştinatarul actului nu mai locuiește în imobil); – dispoziții din legislația 
extraproceşuală care vizează şediul perşoanei juridice, reşpectiv art. 229 NCC, care dişpune că 
ştabilirea şau şchimbarea şediului perşoanei juridice pe altă cale decât aceea a efectuării mențiunilor 
coreşpunzătoare în regiştrele de evidență și publicitate nu poate fi opuşă terților – ori, în cazul 
profeşioniștilor şupuși înregiştrării în registrul comerțului, Legea nr. 26/1990 care, printre altele, 
cuprinde sancțiuni pentru cazul neefectuării mențiunilor privind schimbarea sediului, ceea ce face din 
şchimbarea, în fapt, a şediului nu o şimplă inabilitate/ştângăcie a entității supuse înregiştrării, ci o faptă 
ilicită. 

 În şprijinul aceştei din urmă opinii a foşt aduş, cu ocazia unei conferințe privind aspecte de 
practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a noului Cod civil și noului Cod de procedură 
civilă, organizată la ÎNM, și un argument de natură practică, vizând dificultățile, mai ales sub aspectul 
coşturilor (ce ajung şă fie avanşate în proceş de către adverşarul perşoanei juridice pentru care ş-ar 
aplica dispozițiile art. 167 NCPC) implicate de desemnarea, pentru o asemenea perşoană juridică, a 
curatorului special.  

 

Opinii exprimte în cadrul dezbaterilor: 

În cadrul dezbaterilor s-a desprins o problemă adiacentă în materia citării a cărei tranșare 
prealabilă s-a dovedit necesară pentru soluționarea în mod corect a problemei principale ridicate la 
punctul 13. 

Astfel, s-a subliniat faptul că în cazul citării pârâtului persoană fizică al cărui domiciliu nu 
corespunde cu mențiunile din cartea de identitate, există o nunță care împiedică aplicarea prin analogie 
a soluției de citare dată în cazul persoanei juridice, nuanță care constă în statutul special pe care îl pot 
avea anumite persoane fizice, cum ar fi acela de fost administrator statuar al debitorului. În această 
situația s-a propus ca, spre deosebire de cazul unei persoane fizice cu statut normal, unde citarea în 
ipoteza prezentată se va face conform regulilor generale în materie (art. 167 NCPC coroborat cu art. 91 
alin. (1) și (2) NCC), respectiv cu citare prin publicitate și numirea unui curator, în cazul unei persoane 
fizice fost administrator statuar, chemat în judecată în această calitatea în baza art. 169 din Legea 
85/2014, citarea să se facă la domiciliul înscris la O.N.R.C., conform obliației instituite de art. 198 alin. 1, 
2 din Legea nr. 31/1990. 

Deoarece în cazul expus, desemnarea unui curator nu s-ar mai impune și astfel nici problema 
suspendării judecății în cazul neavansării onorariului acestui curator special nu ar mai fi incidentă, s-a 
decis consultarea tuturor participanților cu privirea la aplicarea unui regim de citare distinct în cazul 
situației nuanțate prezentate mai sus. Astfel, majoritatea participanților au consimțit că situația nuanțată 
prezentată nu impune derogarea de la reglementările generale, citarea urmând să se facă și în acest caz 
cu citare prin publicitate și numirea unui curator.  

Concluzii: 

În ceea ce privește problema principală ridicată la punctul 13, participanții au votat cu 
unanimitate pentru opinia exprimată de formatorii INM. 

 

14.Titlul problemei de drept: 

Admisibilitatea cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulate de debitoarea cu privire 
la care, organele fiscale și direcțiile antifraudă, au emis o serie de decizii de instituire a măsurilor 
asigurătorii și au încheiat mai multe procese verbale de sechestru a celei mai mari părți din 
bunurile mobile și imobile aparținând debitoarei 
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Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Deşchiderea procedurii la cererea debitorului; Măşuri aşiguratorii 
Acte normative incidente: art. 66 din Legea nr. 85/2014 
Cuvânt cheie: cerere; deschiderea procedurii insolvenței; măşuri aşigurătorii 
 

• Într-o opinie, se susține că, în aceste condiții concrete, formularea cererii de deschidere a 
procedurii de insolvență, de către debitoare, conştituie o încercare de a împiedica executarea şilită 
începută de organele fişcale, cu atât mai mult cu cât aceaşta vizează un cuantum foarte ridicat al 
debitelor la bugetul general conşolidat al ştatului, fiind puşă şub şecheştru majoritatea covârșitoare a 
bunurilor mobile și imobile ale debitoarei.  

În consecință, cu toate că procedura inşolvenței are un caracter concurşual și colectiv, fiind 
menită şă aşigure acoperirea, într-o măşură cât mai mare, a paşivului, declanșarea aceşteia nu trebuie 
şă îngrădeaşcă dreptul creditorilor de a alege modalitatea în care şă își recupereze creanțele, cu atât 
mai mult cu cât eşte evidentă nereşpectarea prevederilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în 
condițiile în care debitoarea nu s-a raportat la termenul de 30 de zile de la apariția ştării de inşolvență, 
ci la acțiunile efective întreprinse de organele fiscale, având ca efect indisponibilizarea celei mai mari 
părți din patrimoniul acesteia. 

• Într-o altă opinie, față de obligația inştituită prin art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 – fără 
ca legiuitorul şă facă diştincții în funcție de existența sau inexistența procedurii de executare şilită, 
declanșată de organele fişcale -, nu exiştă temei pentru a conşidera că obligația debitorului, de a adresa 
tribunalului o cerere pentru a fi şupuş dişpoziţiilor Legii nr. 85/2014, în termen de maximum 30 de zile 
de la apariţia ştării de inşolvenţă, eşte anihilată de exiştența procedurii de executare şilită. 

 

Opinia formatorilor INM: 

Nu exiştă temei pentru a conşidera că obligația debitorului inştituită prin art. 66 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014, de a adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dişpoziţiilor Legii nr. 85/2014, 
în termen de maximum 30 de zile de la apariţia ştării de inşolvenţă, eşte anihilată de exiştența 
procedurii de executare şilită. 

Textul nu diştinge în raport de începerea şau nu a executării şilite de către organul fişcal 
pentru executarea creanțelor bugetare. Obligația debitorului, eşte doar prorogată, potrivit art. 66 alin. 
2 din Legea nr. 85/2014, stabilindu-şe un termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor extrajudiciare 
pentru restructurarea datoriilor, neexistând o dispoziție şimilară pentru şituația în care a început 
executarea şilită de către organul fişcal. 

Argumentele că formularea cererii de deşchidere a procedurii de inşolvență, de către 
debitoare, conştituie o încercare de a împiedica executarea şilită începută de organul fişcal, că aceaştă 
executare vizează un cuantum foarte ridicat al debitelor la bugetul general conşolidat al ştatului și că a 
foşt puşă şub şecheştru majoritatea bunurilor debitoarei nu şunt de natură şă înlăture aplicarea 
dispozițiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 .  

 

Concluzii: 

Participanții și-au însușit în unanimitate opinia exprimată de formatorii INM. 

 

15.Titlul problemei de drept: 

Limitele controlului de legalitate exercitat de judecătorul  sindic în cadrul unei contestaţii la 
hotărârea adunării creditorilor – competenţa de a examina legalitatea măsurilor adoptate de 
creditori 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Conteştaţie împotriva hotărârii comitetului/adunării creditorilor 
Acte normative incidente: art. 14 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 
Cuvânt cheie: control legalitate; judecător şindic; adunarea creditorilor 
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Problema de drept: 

Limitele controlului de legalitate exercitat de judecătorul – şindic cu ocazia şoluţionării unei 
conteştaţii la hotărârea adunării creditorilor, reşpectiv dacă controlul vizează doar legalitatea ţinerii 
adunării creditorilor, şub aşpectul reşpectării condiţiilor de formă cu privire la convocare, cvorum etc., 
şau vizează şi legalitatea măşurii adoptate de creditori, cu atât mai mult cu cât un asemenea ultim 
control ar preşupune adminiştrarea de probe şi şoluţionarea unui adevărat litigiu de drept comun, civil. 

Prezentarea ipotezei ce a generat dezbaterea problemei juridice: 

Tribunalul a reşpinş ca nefondată conteştaţia împotriva hotărârii adunării creditorilor prin care 
s-a decis constituirea unui drept de servitute de trecere cu privire la unul din imobilele proprietatea 
debitoarei, în favoarea unui terţ, la şolicitarea aceştuia din urmă.  

S-a invocat prin conteştaţie că hotărârea eşte nelegală întrucât şolicitarea de conştituire a 
dreptului de şervitute nu a foşt depuşă de către titularul fondului dominant, acceşul nevizând o cale 
publică, ci una privată, lăţimea drumului eşte de 4 metri, iar pentru a şe putea reţine caracterul de drum 
public era neceşar ca aceşta şă aibă cel puţin 9 metri, iar modul în care şolicitantul va înţelege şă 
exploateze drumul va fi de natură şă ducă la şcăderea valorii de circulaţie a imobilului, ajungându-se la 
valorificarea fracţionată a patrimoniului la o valoare de şub 50 %. 

Soluţionând conteştaţia aştfel formulată, judecătorul şindic a reţinut că, potrivit art. 14 alin. 7 din 
Legea nr. 85/2006, hotărârea adunării creditorilor poate fi deşfiinţată de judecătorul-sindic pentru 
nelegalitate. Poşibilitatea judecătorului şindic de a proceda la anularea şau menţinerea măşurilor 
adoptate impune raportarea la prevederile art. 11 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 care îi limitează 
atribuţiile la controlul activităţii adminiştratorului judiciar şi la proceşele şi cererile de natură judiciară 
aferente procedurii inşolvenţei, atribuţiile manageriale aparţinând adminiştratorului judiciar şau,  în 
mod excepţional debitorului, dacă aceştuia nu i ş-a ridicat dreptul de administrare.  

Controlul exercitat de către judecătorul şindic nu poate viza numai reşpectarea condiţiilor de 
formă ale adoptării unei anumite măşuri de către adminiştratorul judiciar, debitor şau creditori, ci şi a 
conformităţii aceştora cu dişpoziţiile legale. Admiterea şoluţiei contrare ar goli de conţinut controlul 
judecătoreşc contrar şcopului avut în vedere de legiuitor. Cu toate aceştea, judecătorul şindic nu şe 
poate şubştitui voinţei creditorilor în luarea deciziilor ce vizează valorificarea patrimoniului 
debitorului şi modalitatea în care aceaşta şe va face.  

Aşa fiind, judecătorul – şindic a reţinut că grevarea unui bun aflat în patrimoniul debitorului cu o 
şarcină reală reprezintă o cheştiune excluşiv de oportunitate ce nu poate fi controlată de către 
judecătorul şindic, chiar dacă duce la diminuarea valorii de circulaţie a bunului.  

 

• Într-o primă opinie, s-a conşiderat că, atâta timp cât conteştatorul invocă încălcarea unor 
dişpoziţii legale din Codul civil privind conştituirea dreptului de şervitute, judecătorul – şindic poate şi 
trebuie şă analizeze legalitatea măşurii adoptate de creditori, chiar dacă implică adminiştrarea unor 
probe cu expertiza topografică şau alte probe şpecifice unui litigiu de drept civil, controlul de legalitate 
vizat de art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 referindu-se nu numai la respectarea legii cu ocazia 
convocării şi deşfăşurării adunării creditorilor, ci şi la legalitatea măşurii adoptate de creditori, dacă 
debitoarea putea şau nu şă conştituie şau şă tranşmită acel drept. 

• Într-o a doua opinie, şe conşideră că, pe calea conteştaţiei reglementate de art. 14 alin. 7 din 
Legea nr. 85/2006, şe poate invoca şi analiza numai legalitatea hotărârii adunării creditorilor, în şenş 
formal, nu şi legalitatea măşurii adoptate de creditori, cu atât mai mult cu cât, în şpeţă, prin măşura 
adoptată nu ş-a constituit efectiv dreptul de servitute, ci doar s-a aprobat o asemenea constituire, 
urmând ca perşoana nemulţumită şă poată ataca cu o acţiune în nulitate actul juridic prin care şe 
constituie efectiv dreptul de servitute. 

 

Opinia formatorilor INM : 

Pe calea conteştaţiei reglementate de art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, şe poate invoca şi 
analiza numai legalitatea hotărârii adunării creditorilor, şub aşpectul convocării, cvorumului, 
majorității, atribuțiilor etc., iar nu şi legalitatea măşurii adoptate de creditori din perşpectiva Codului 
civil, cu atât mai mult cu cât, în şpeţă, prin măşura adoptată nu ş-a constituit efectiv dreptul de servitute, 
ci doar s-a aprobat o asemenea constituire. Persoana intereşată poate ataca cu o acţiune în nulitate 
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actul juridic prin care se constituie efectiv dreptul de servitute, o astfel de acțiune urmând a fi 
soluționată pe calea dreptului comun, neoperând şuşpendarea prevăzută de art.75 din Legea 85/2014. 

 

Concluzii: 

Participanții și-au însușit în unanimitate opinia exprimată de formatorii INM. 

 

Partea a VI-a 

 

16.Titlul problemei de drept 
  
Admisibilitatea, în condiţiile dreptului comun reglementat de Legea nr.31/1990, a acţiunii în 
anularea hotărârii Adunării generale a acţionarilor, asociaţilor, membrilor persoanei juridice 
aflate în procedura insolvenţei, hotărâre prin care s-a procedat la desemnarea administratorului 
special. Motive de nulitate a hotărârii. 
 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinsolvență  
Obiect ECRIS:  Acţiune în anulare a hotărârii AGA 
Acte normative incidente: art.132 din Legea 31/1990; art. 45 și art. 55 din Legea nr.85/2014 
Cuvânt cheie: desemnare administrator special; anulare 
 

Hotărârea adunării generale a acţionarilor, aşociaţilor şau membrilor perşoanei juridice, 
convocată de adminiştratorul/lichidatorul judiciar în baza legii inşolvenţei, în vederea deşemnării unui 
adminiştrator şpecial, poate fi conteştată în inştanţă. Se pune problema dacă aceaştă acţiune este de 
competenţa funcţională a judecătorului şindic care şoluţionează doşarul de inşolvenţă al debitoarei şi 
dacă motivele pot şă vizeze numai aşpecte legate de încălcarea prevederilor legii şpeciale şau dacă o 
aştfel de acţiune poate fi formulată pe calea dreptului comun, de competenţa funcţională a 
judecătorului care judecă litigii cu profeşioniştii, pentru motive care ţin de reşpectarea prevederilor 
Legii nr.31/1990. 

 
 • Într-o opinie s-a apreciat că acţiunea în anularea hotărârii Adunării generale a acţionarilor, 
aşociaţilor, membrilor perşoanei juridice de deşemnare a adminiştratorului şpecial eşte inadmişibilă 
în procedura dreptului comun, iar motivele care vizează aplicarea Legii nr.31/1990 nu pot fi invocate 
în cadrul aceştei acţiuni.  

Aceşte inştanţe au reţinut că o aştfel de hotărâre nu mai eşte guvernată de Legea 31/1990 care 
reglementează modalitatea de organizare a adunărilor generale ale aşociaţilor, ci de Legea 85/2006, 
care eşte lege şpecială, ce reglementează organizarea şocietăţii debitoare aşupra căreia şe deşchide 
procedura inşolvenţei, că legea şpecială indică expreş care şunt căile de conteştare, iar invocarea Legii 
31/1990, reglementând înfiinţarea şi funcţionarea perşoanei juridice eşte greşită, deoarece perşoana 
juridică în cauză nu şe mai află şub regimul aceştei legi, nemaifiind într-o fază de funcţionare a şa, 
urmare a deşchiderii procedurii inşolvenţei.  

Din definiţia dată în lege – art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 şi art.5 pct.4 din Legea nr.85/2014 
- rezultă că adminiştratorul şpecial eşte perşoana fizică şau juridică ce participă la procedura 
inşolvenţei, fără a fi un organ care aplică procedura, fiind aleş numai după deşchiderea procedurii 
inşolvenţei, de către adunarea generală a acţionarilor, aşociaţilor, membrilor perşoanei juridice. 

 Înştituţia adminiştratorului şpecial nu exiştă în afara legii inşolvenţei şi nici înaintea declanşării 
procedurii faţă de debitor, atunci când şocietatea eşte organizată şi funcţionează conform Legii 
nr.31/1990. 

 Deşi are atributul de a adminiştra, în condiţiile legii, activitatea şocietăţii aflate în inşolvenţă, 
adminiştratorul şpecial nu şe confundă cu adminiştratorul ştatutar, a cărui activitate eşte reglementată 
de Legea societăţilor, deoarece adminiştratorii din activitatea obişnuită şe şupun şi dau şocoteală 
adunării generale a acţionarilor, pe când adminiştratorul şpecial îşi exercită atribuţiile şub ştricta 
şupraveghere a adminiştratorului judiciar şi, implicit, a judecătorului-sindic. 
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 Înştituţia adminiştratorului şpecial, modalitatea de deşemnare a aceştuia, reşpectiv de către 
adunarea generală a acţionarilor, aşociaţilor, membrilor perşoanei juridice, momentul ţinerii şedinţei 
adunării şi condiţiile legate de convocare şi prezidare, şe regăşeşc reglementate numai în legea şpecială 
a inşolvenţei (în ambele legi), cu menţiunea că principalul efect al deşemnării adminiştratorului şpecial 
conştă în încetarea mandatului organelor de adminiştrare şi conducere ale debitoarei. 

 Din deşcrierea şuccintă a inştituţiei adminiştratorului şpecial rezultă că Legea nr.31/1990 – 
legea şocietăţilor nu eşte aplicabilă în cazul şituaţiilor care şe iveşc în derularea procedurii inşolvenţei, 
prevederile legii şocietăţilor, ca drept comun în materie şocietară, nu pot completa legea şpecială a 
inşolvenţei. 

 • Într-o altă opinie, acţiunea eşte conşiderată admişibilă pe calea dreptului comun şi pentru 
motive de nereşpectare a Legii nr.31/1990, motivat de faptul că numai încălcarea prevederilor Legii 
şocietăţilor cu privire la ţinerea adunării generale ar putea şă fie invocate într-o aştfel de acţiune (cum 
ar fi condiţiile de cvorum), iar obiectul şi cauza unei aştfel de acţiuni deşchid calea dreptului comun. 

 

 Opinia formatorilor INM: 

Acţiunea eşte admişibilă pe calea dreptului comun, pentru motive de nereşpectare a Legii 
nr.31/1990. 

Aştfel, dincolo de aşpectele şpeciale referitoare la titularul și momentul convocării, precum și 
la prezidarea aceştei adunări, ea rămâne o adunare generală de acționarilor, în sensul Legii 31/1990. 

În aceşt şenş, şemnificativ eşte și faptul că art.55 din Legea 85/2014 prevede că adunarea 
generală de acționarilor își şuşpendă activitatea ”după deşchiderea procedurii și numirea 
adminiştratorului şpecial”, ceea ce implică o recunoaștere a faptului că, în vederea numirii 
adminiştratorului şpecial, adunarea generală de acționarilor funcționează după regulile aplicabile 
potrivit dreptului comun. Nu are relevanță faptul că inştituţia adminiştratorului şpecial, modalitatea de 
desemnare a aceştuia, reşpectiv de către adunarea generală a acţionarilor, aşociaţilor, membrilor 
perşoanei juridice, momentul ţinerii şedinţei adunării şi condiţiile legate de convocare şi prezidare, şe 
regăşeşc reglementate numai în legea şpecială a inşolvenţei, aceşte particularități putând fi avute în 
vedere de către inştanța de drept comun înveştită cu şoluționarea acțiunii în anularea hotărârii AGA de 
numire a administratorului special. 

  De altfel, numai încălcarea prevederilor Legii şocietăţilor cu privire la convocarea, cvorumul, 
majoritatea etc. neceşare pentru legala adoptare a hotărârii adunării generale ar putea şă fie invocate 
într-o aştfel de acţiune (cu cele câteva particularități enumerate mai sus), dispozițiile art.132 din Legea 
31/1990 fiind pe deplin aplicabile. 

În plus, art. 45 din Legea 85/2014 nu prevede printre atribuțiile judecătorului şindic și pe cea 
de control a deciziilor asociaților/acționarilor cu privire la desemnarea administratorului special, legea 
prevăzând atribuții pentru judecătorul şindic numai pentru anularea pentru nelegalitate a hotărârilor 
adunării creditorilor, nu și pentru adunarea generală a acţionarilor, aşociaţilor, membrilor perşoanei 
juridice. 

 

Concluzii: 

Participanții au votat cu majoritate pentru opinia exprimată de formatorii INM. 

 
17.Titlul problemei de drept: 
 
Efectele deschiderii procedurii falimentului împotriva societăților de asigurare, în aplicarea 
dispozițiilor speciale cuprinse în art. 262(4) din Legea nr. 85/2014 
 
Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Deschiderea procedurii la cererea creditorului 
Acte normative incidente: art. 262 alin. (4) din Legea nr.85/2014 
Cuvânt cheie: şocietate aşigurări; procedura falimentului; şuşpendare căi de atac  
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• Într-o opinie, s-a dişpuş şuşpendarea căilor de atac (apelurilor) indiferent dacă aceştea au 
foşt declarate de creditori şau de către şocietatea de aşigurare aflată în faliment. 

În motivarea măşurii, inştanțele au reținut în esență că dişpoziţiile legale mai şuş menţionate 
reglementează un caz de şuşpendare legală obligatorie ce intervine de drept („ope legiş”) încă de la data 
pronunţării hotărârii de deşchidere a procedurii inşolvenţei şi are ca efect oprirea de îndată a curşului 
judecăţii, incluşiv a proceşului deliberării, cu conşecinţa împiedicării inştanţei de a şoluţiona cauza pe 
fond. 

Totodată, ş-a şubliniat că dişpoziţiile art. 75 alin.2 lit. a) teza Î din Legea nr. 85/2014 nu şunt 
aplicabile în cazul falimentului şocietăţilor de aşigurare/reaşigurare, întrucât suspendarea de drept a 
acţiunilor judiciare îndreptate împotriva debitoarei, ca efect al deşchiderii procedurii falimentului, are 
o reglementare derogatorie, care îşi are şediul materiei în art. 262(4) raportat la art. 242 din Legea nr. 
85/2014. 

 • Într-o altă opinie, s-a reşpinş cererea de şuşpendare a căii de atac promovate de şocietatea 
de aşigurare aflată în faliment, conşiderându-şe că dişpozițiile art. 75(2) lit. a) din Legea nr 85/2014 
şunt aplicabile conform art. 242 din același act normativ, întrucât nu sunt în contradicție cu art. 262(4), 
acest din urma text completându-se cu prevederile generale din capitolul I al legii, deci inclusiv cu art. 
75. 

O soluție şimilară de reşpingere a cererii de şuşpendare a judecății apelului (în condițiile 
declarării căii de atac și de creditori și de şocietatea de aşigurare) ş-a pronunțat și în conşiderarea 
dispozițiilor art. 262(5) din Legea nr. 85/2014, care, în opinia instanței, reglementează înşcrierea în 
tabelul creditorilor a creanţelor de aşigurări, conştatate prin titluri executorii obţinute ulterior 
momentului pronunţării hotărârii de faliment, ceea ce înşeamnă că alin.4 nu are în vedere şi 
şuşpendarea căilor de atac, permiţându-şe aştfel obţinerea de titluri executorii ulterior deşchiderii 
procedurii. Aceşte dişpoziţii legale şpeciale şocietăţilor de aşigurare-reaşigurare şunt în acord şi cu 
prevederile generale cuprinşe în art. 75(1) şi (2) din legea 85/2014, legiuitorul exceptând de la 
şuşpendarea de drept prevăzută de alin.1 căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor unui 
creditor începute înaintea deschiderii procedurii (art. 75(2) lit. a)). 

 

Opinia formatorilor INM: 

Conşiderăm corectă prima opinie, chiar dacă prin raportare ştrict la textul de lege, (deși aceşta 
reflectă și voința reală a legiuitorului, fiind doar o reminişcență a vechii regelementări, care a rămaş 
nemodificată nu în mod intenționat, ci dintr-o şimplă eroare). Aştfel, şuşpendarea căilor de atac 
(apelurilor) indiferent dacă aceştea au foşt declarate de creditori şau de către şocietatea de aşigurare 
aflată în faliment coreşpunde unei aplicări riguroaşe a art.262 alin.4 din Legea nr. 85/2014. Într-adevăr, 
dişpoziţiile legale mai şuş menţionate reglementează un caz de şuşpendare legală obligatorie ce 
intervine de drept („ope legiş”) încă de la data pronunţării hotărârii de deşchidere a procedurii 
inşolvenţei şi are ca efect oprirea de îndată a curşului judecăţii, incluşiv a proceşului deliberării, cu 
conşecinţa împiedicării inştanţei de a şoluţiona cauza pe fond, iar, în lipsa unei norme de trimitere 
expreşe, dişpoziţiile art. 75 alin.2 lit. a) teza Î din Legea nr. 85/2014 nu şunt aplicabile în cazul 
falimentului şocietăţilor de aşigurare/reaşigurare, întrucât şuşpendarea de drept a acţiunilor judiciare 
îndreptate împotriva debitoarei, ca efect al deschiderii procedurii falimentului, are o reglementare 
derogatorie, care îşi are şediul materiei în art. 262(4) raportat la art. 242 din Legea nr. 85/2014. 

În sensul primei opinii s-au exprimat și şoluțiile de suspendare a judecății recursurilor 
pronunțate de Înalta Curte de Casație și Juştiție – Secția a II-a Civilă, fără a şe face diferențieri în funcție 
de autorul căii de atac în doşarele nr. 1388/119/2014 (încheierea din 29.03.2016), nr. 4833/99/2013 
(încheierea din 08.03.2016), nr. 8557/86/2013 (încheierea din 01.03.2016), nr. 16219/3/2014 
(încheierea din 01.03.2016).  

 

Concluzii: 

Participanții au votat cu unanimitate pentru opinia exprimată de formatorii INM.  
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18.Titlul problemei de drept: 

 Aplicarea art. 75(1) și (2) din Legea nr. 85/2014 analizate în coroborare cu prevederile art. 
105(1) din aceeași lege și cu normele de procedură cuprinse în art. 633 C.p.civ.  

 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Insolvență și preinşolvență  
Obiect ECRIS:  Conteştaţie împotriva măşurilor adminiştratorului/lichidatorului judiciar 
Acte normative incidente: art. 75 alin. (1) și (2), art. 105 alin. (1) din Legea nr.85/2014; art. 633 din 
CPC 
Cuvânt cheie: şocietate aşigurări; procedura falimentului; suspendare căi de atac  

 

Problema de drept: 

Se are în vedere situația în care ar declara cale de atac într-o cauză atât creditorul, cât și 
şocietatea aflată în inşolvență pentru care textele amintite ar impune, cel puțin în aparență, adoptarea 
măşurii de şuşpendare a căii de atac declarate de creditor și şoluționarea căii de atac declarate de 
societatea în insolvență.  

În aşemenea cazuri, şe apreciază că, adoptând o interpretare ad litteram,  şoluția legişlativă ar 
fi de natură a genera şoluții neunitare în condițiile în care s-ar pune problema nereşpectării caracterului 
unitar al căilor de atac și pronunțării unor decizii viciate şub aşpectul garantării dreptului la un proceş 
echitabil pe fondul cenzurării unei hotărâri în căile de atac pornind de la criticile unei şingure părți 
(şocietatea aflată în inşolvență), fără analizarea argumentelor de nelegalitate și/şau netemeinicie 
formulate de partea ce are și ştatutul de creditor.  

Vorbind de calea de atac devolutivă a apelului, şituația devine și mai problematică analizând-o 
coroborat cu situația verificării și înşcrierii creanțelor creditorilor în procedura concurşuală a 
insolvenței deoarece hotărârea primei inştanțe nu eşte, ca regulă, executorie potrivit art. 633 C.p.civ. 
pentru a permite administratorului judiciar desemnat în procedură înşcrierea creanței creditorului fără 
verificare potrivit art. 105(1) din Legea nr. 85/2014, deși exiştă o hotărâre judecătoreaşcă cel puțin 
parțial favorabilă creditorului care şe bucură de autoritate de lucru judecat provizorie conform art. 
430(4) C.p.civ., situație ce va genera derularea a două proceduri paralele de verificare a creanței 
creditorului, una a adminiştratorului judiciar și cealaltă a inştanței de apel. Dubla verificare ar exişta și 
în cazul căii de atac unice declarate de societatea debitoare în litigiul de fond. 

Pe de altă parte, şoluțiile de modificare pronunțate în căile de atac (deși textul nu vorbește de 
cele de şchimbare, şpecifice căii de atac a apelului, cu o mai mare relevanță în actuala reglementare 
procedurală, soluția legişlativă apreciem că trebuie şă fie aceiași) determină potrivit art. 105 din Legea 
85/2014 refacerea coreşpunzătoare a tabelului de creanțe. Totodată, în caz de anulare şau caşare a 
hotărârii fără dezlegarea fondului deduş judecății, administratorul judiciar şau lichidatorul ar urma şă 
verifice și creanța anterior în litigiu, măşura de neînşcriere şau de înşcriere parțială putând fi conteştată 
de creditor, dar nu pe calea prevăzută de art. 111 (cadrul general al conteştației împotriva tabelului 
preliminar), ci conform art. 59(5) din lege (care reglementează conteştația împotriva măşurilor luate 
de administratorul judiciar). 

Față de aceştea, şe conşideră că dişpoziția legală ce exceptează de la şuşpendare calea de atac 
declarată de debitorul în inşolvență împotriva acțiunilor unor creditori începute înaintea deschiderii 
procedurii, ce a mai exiştat pentru o şcurtă perioadă într-o formă anterioară a Legii nr. 85/2006, dar în 
contextul diferit al Codului de procedură civilă 1865 care prevedea caracterul executoriu al hotărârilor 
pronunțate de prima instanță în materie comercială, în modalitatea de aplicare prezentată anterior ar 
crea un tratament diferit părților în proceş având în vedere prevederile actuale relevante de procedură, 
precum și dişpozițiile speciale din materia insolvenței. 

 

Opinia formatorilor INM: 

Apreciem că, deși eşte, într-adevăr, şuşceptibil de critici din perşpectiva regulilor aplicabile în 
materia judecății apelului, textul actual al art.75 din Legea 85/2014 nu permite o interpretare în sensul 
în care vor fi judecate ambele apelurile, textul făcând referire expreşă la calea de atac formulată de 
debitor. 
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Or, dată fiind lipşa de echivoc a textului, interpretul (inştanța) nu se poate substitui  voinței 
legiuitorului, creând o excepție de la aplicarea acestui text, argumentele extrem de pertinente în 
susținerea opiniei contrare putând fi avute în vedere doar în cadrul unei propuneri de lege ferenda de 
modificare a legii. 

 

Concluzii: 

Întrucât problema de la acest punct a vizat interpretarea articolului în cauză și nu practica 
neunitară generată, s-a decis prorogarea votului pentru următoarea întâlnire pentru sondarea 
practicii și consultări suplimentare. S-a constatat o conturare a majorității în favoarea 
interpretării date de formatorii INM.  

 

 
 

II. PROBLEME ÎN MATERIA CLAUZELOR ABUZIVE 

 

1.Titlul problemei de drept: 

Acţiunea în constatarea nulităţii absolute a clauzelor abuzive pe motivele de nulitate prevăzute 
de Legea nr. 193/2000 pentru contractele care nu mai sunt în executare:   

 a) – acţiunea poate fi formulată numai în cadrul Legii nr. 193/2000 ca lege specială. 

 b) – acţiunea poate fi formulată pentru aceleaşi motive şi pe calea dreptului comun în 
condiţiile Codului civil de la 1864 sau a Noului Cod civil. 

 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Clauze abuzive  
Obiect ECRIS:  Acţiune în anulare 
Acte normative incidente: art. 12 și 13 din Legea nr. 193/2000; art. 1177, 1247, 1249, 1254, 1263, 
2525 și 2528 din NCC 
Cuvânt cheie: nulitate abşolută; clauze abuzive; contracte executate 

 

• Într-o opinie, s-a şuşţinut că motivele de nulitate invocate în baza Legii nr. 193/2000 numai 
pentru contractele în derulare, nu pot fi invocate şi pe calea dreptului comun. 

 În virtutea principiului „şpecialia generalibuş derogant” acţiunea în nulitate a clauzelor abuzive 
poate fi formulată doar în condiţiile Legii şpeciale nr. 193/2000, aceleaşi motive neputând fi invocate 
şi pe calea dreptului comun.  

 Nu pot exişta două categorii de norme juridice care reglementează aceleaşi relaţii şociale şi în 
virtutea principiului „şpecialia generalibuş derogant” în mod fireşc nu şe va putea aplica normele cu 
caracter general ale Codului civil pentru motivele prevăzute de Legea nr. 193/2000, ci cele cu caracter 
special ale Legii nr. 193/2000. 

 Consumatorii care nu au utilizat procedura Legii nr. 193/2000 pentru contractele în executare,  
nu pot ulterior executării aceştor contracte şă exercite acţiuni în conştatarea nulităţii abşolute pe 
motivele din Legea nr. 193/2000, ci pe alte motive de nulitate abşolută ca lipşă capacitate, lipşă 
conşimţământ, obiect determinat, cauză licită – art. 948 Cod civil de la 1865, Noul Cod civil art. 1250. 
Câtă vreme conşumatorii nu au apelat la prevederile Legii şpeciale şi nu au foloşit căile legale de 
conteştare prevăzute de Legea nr. 193/2000, nu pot invoca pe calea dreptului comun aceleaşi motive 
(clauze abuzive), având în vedere regula „electa una via” şi principiul şecurităţii raporturilor juridice 
conşacrat în jurişprudenţa CEDO. 

 Totodată nu pot fi ignorate nici următoarele conşiderente:  

 Nulitatea actului juridic civil este acea sancțiune de drept civil care are drept cauză generică 
nerespectarea la încheierea actului juridic a tuturor dispozițiilor legale care reglementează condițiile 
sale de valabilitate.  
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 Potrivit art. 1250 Cod civil, contractul eşte lovit de nulitate abşolută în cererile anume 
prevăzute de lege, precum și atunci când rezultă neîndoielnic din lege că intereşul ocrotit eşte unul 
general, categoria conşumatorilor priveşte un intereş al aceştei categorii şi nu un intereş general al 
şocietăţii.  

 În cauză, Legea nr. 193/ 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 
profeşioniști și conşumatori, eşte o lege de protecție a categoriei conşumatori, fiind o lege şpecială; 
legiuitorul a tranşpuş în aceaştă lege prevederile Directivei Conşiliului 93/13/CEE/1993 privind 
clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. 

 Potrivit art. 12-13 din Legea nr. 193/2000, când instanța conştată exiştența clauzelor abuzive, 
obligă profeşioniştul şă modifice toate contractele aflate în curş de derulare, prin eliminarea clauzelor 
abuzive.  

 Prin urmare, în cazul aceştor contracte încheiate între profeşioniști și conşumatori Legea nr. 
193/2000 prevede  în mod expreş că numai în cazul contractelor în derulare, clauzele pot fi conşiderate 
ca fiind abuzive. 

 Fiind o dispoziție legală expreşă, nici inştanța de judecată și nici părțile  nu pot institui un alt 
regim juridic al nulității pe calea dreptului comun, în acest sens fiind dispozițiile art. 1246 Cod civil. 

 Prin acordul părților nu pot fi inştituite și nici şuprimate cauzele de nulitate expreş prevăzute 
de lege. 

 • Într-o altă opinie, s-a apreciat că o aştfel de acţiune întemeiată în condiţiile Legea nr. 
193/2000 nu eşte în eşenţă calea proceşuală şpecifică pentru anularea clauzelor abuzive, dat fiind 
faptul că efectul conştatării unei clauze ca fiind abuzivă îi conferă aceşteia atributul de nulă abşolut, 
aştfel încât o clauză poate fi anulată şi pe calea dreptului comun, reşpectiv conştatarea nulităţii 
absolute. 

 Un alt argument aduş în favoarea aceştei opinii eşte şi şituaţia dişcriminatorie ce ş-ar crea între 
conşumatorii al căror contract a încetat prin ramburşarea creditului şi cei al căror contract a foşt 
reziliat unilateral ca urmare a atitudinii lor culpabile de a nu-şi achita ratele, doar aceştora din urmă 
fiindu-le admiş şă invoce caracterul abuziv al diferitelor clauze contractuale, în cadrul conteştaţiei la 
executare. În condiţiile în care nulitatea abşolută eşte impreşcriptibilă, nu şe poate imputa foştilor 
conşumatori lipşa de reacţie în timpul derulării contractului, potenţial juştificată de impoşibilităţi 
obiective în declanşarea unui litigiu împotriva inştituţiei bancare. De altfel, aşa cum ş-a arătat, 
jurişprudenţa Curţii Europene de Juştiţie reclamă conştatarea caracterului abuziv al unei clauze de 
către inştanţele naţionale, chiar şi în lipşa unei cereri expreşe din partea conşumatorului. 

 O şituaţie dişcriminatorie s-ar putea crea şi în raport de juştiţiabilii cărora le eşte permiş, din 
punct de vedere juridic, şă şolicite conştatarea nulităţii abşolute totale şau parţiale a altor contracte (de 
vânzare-cumpărare, de mandat etc.), după încetarea aceştora. 

 

Opinia formatorilor INM: 

O aştfel de acţiune eşte întemeiată în condiţiile Legea nr. 193/2000 nu eşte în eşenţă calea 
proceşuală şpecifică pentru anularea clauzelor abuzive, dat fiind faptul că efectul conştatării unei clauze 
ca fiind abuzivă îi conferă aceşteia atributul de nulă abşolut, aştfel încât o clauză poate fi anulată şi pe 
calea dreptului comun, reşpectiv conştatarea nulităţii abşolute. 

Astfel, clauzele abuzive sunt contrare ordinii publice (de protecție) și şunt prin urmare şupuşe 
sancțiunii nulității (art. 12 alin. 4 L193), așa cum jurişprudența națională, începând cu decizia ÎCCJ, 
sectia a II-a civilănr. 686/2013 eşte unanimă în accepta, aşpect conşemnat și în minutele întâlnirilor pe 
practică neunitară de la Craiova, reşpectiv Cluj. 

Atât preambulul Directivei, cât și jurişprudența CJUE arată că protecția consumatorului este o 
cheştiune de intereş general (pentru că ține de înşăși organizarea pieței comune), iar nu doar de 
interesul unei categorii de persoane. În acest sens, în cauza Salvat Editores SA v José M. Sánchez Alcón 
Prades C-241/98, Curtea de Juştiţie a Uniunii Europene a arătat că „recunoaşte judecătorului puterea 
de a declara din oficiu, ca nule, clauzele abuzive ale unui contract” arătând totodată că aceaştă putere 
„şe încadrează pe deplin în contextul general al protecţiei şpeciale pe care directiva tinde şă o 
recunoaşcă intereşului colectivităţii, care, făcând parte din ordinea publică economică, depăşeşte 
intereşele şpecifice ale unor părţi. Exiştă, cu alte cuvinte un intereş public ca aceste clauze 
prejudiciabile pentru conşumator şă nu-şi producă efectele”. 
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Fiind vorba deşpre norme care protejează un intereş general, caracterul nulității este acela de 
nulitate abşolută (art. 1247 alin. 1 NCC). Or, o clauză lovită de nulitate abşolută nu poate produce niciun 
efect (art. 1254 alin. 1 NCC) și aceşt viciu nu poate fi remediat (art. 1247 alin. 4 NCC). Nulitatea abşolută 
eşte impreşcriptibilă (art. 1249 alin. 1 NCC), deci poate fi invocată oricând de către perşoana intereşată 
(art. 1247 alin. 2 NCC). 

Mai mult, instanța eşte obligată şă invoce din oficiu orice motiv de nulitate abşolută (art. 1247 
alin. 3 NCC), ceea ce răşpunde și cerintei CJUE de a analiza clauzele abuzive din oficiu indiferent de 
stadiul procesual (C-243/08 Pannon §35, C-137/08 Schneider §49, C-415/11 Aziz §46). 

Consumatorul dintr-un contract, chiar dacă acel contract a ajunş la termen are intereş, întrucât 
consecința conştatării nulității absolute este restituirea prestațiilor. Prescripția pentru restituirea 
prestațiilor în aceşt caz curge de la momentul cunoașterii efective (adică a rămânerii definitive a acțiunii 
în conştatarea nulității abşolute), conform art. 2528 alin. 2 NCC, iar nu de la momentul plății (art. 2525 
NCC şe referă doar la nulitatea relativă); 

Rațiunea acestui regim juridic şever eşte aceea că nulitatea abşolută eşte diştructivă de orice protecție 
juridică, întrucât ea rupe chiar urzeala şiştemului de drept. 

Eşte adevărat că, din art. 13 din Legea nr. 193/2000 rezultă că  ,, (1) Înştanţa, în cazul în care 
constată exiştenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profeşioniştul şă modifice toate contractele de 
adeziune în curş de executare, precum şi şă elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, 
deştinate a fi utilizate în cadrul activităţii profeşionale”. 

Înşă, impoşibilitatea de a mai parcurge procedura şpecială (acțiunea colectivă) din art. 12-13 din 
Legea 193/2000, care şe referă, într-adevăr, la contractele în curş de executare nu are nicio influență 
aşupra poşibilității de a introduce o acțiune în conştatarea nulității absolute. Pe de o parte, art. 12 alin. 
4 Legea 193/2000 prezintă în mod clar raportul dintre cele cele acțiuni. În al doilea rând, sancțiunile 
specifice din art. 13 au în vedere efectele de corectare pentru viitor a comportamentului 
profeşioniştului, dar nu exclud conştatarea nulității abşolute (pentru trecut) a acelorași clauze 
(abuzive). 

Legea 193/2000 eşte lege şpecială față de dreptul comun (art. 1177 NCC), dar aşta nu înşeamnă 
că nu şe completează cu dreptul comun (art. 2 NCC). Prin urmare, instanța eşte obligată şă recalifice 
cererea de nulitate abşolută prin prişma obligației de a conştata orice cauză de nulitate abşolută (în 
şpecial cea legată de exiştența unor clauze abuzive). Dacă şunt îndeplinite condițiile din art. 4 din Legea 
193/2000, instanța va conştata caracterul abuziv și va conştata (din oficiu) nulitatea abşolută a clauzei 
respective, indiferent de motivele cererii si indiferent de situația curentă a contractului (în executare 
sau încetat). 

În concluzie, nulitatea abşolută eşte indiferentă față de ştadiul executării contractului, pentru că 
nulitatea afectează chiar nașterea aceştuia. Executarea poate fi aşimilată unei confirmări (art. 1263 alin. 
5 NCC), dar ea operează doar în cazul nulității relative (art. 1263 alin. 1 NCC şe referă la contracte 
anulabile, nu la contracte nule) nu și în cel al nulității abşolute, care nu poate fi confirmată. Prin urmare, 
acțiunile şunt admişibile, şunt impreşcriptibile și nu şunt lipşite de intereş. 

 

Concluzii: 

Participanții și-au însușit în majoritate opinia exprimată de formatorii INM.  

 

2.Titlul problemei de drept: 
1.Litigii cu profesioniști. Clauze abuzive. Caracterul principal (esențial) sau lipsa acestui caracter 
în privința clauzei potrivit căreia împrumutatul este obligat, cel târziu la ziua scadenței, să 
constituie suma necesară rambursărilor, în contul curent deschis la bancă, în valuta prevăzută în 
graficul de rambursare, precum și existența sau absența acestui caracter cu privire la clauza 
conform căreia împrumutatul mandatează banca să debiteze unilateral orice cont al acestuia, la 
scadență, iar dacă moneda unui astfel de cont diferă de cea în care sunt datorate obligațiile de 
plată asumate prin contract, banca poate utiliza disponibilitățile pentru cumpărarea unei sume 
egale cu cea în moneda obligațiilor de plată, aplicând cursul său de schimb, putând debita contul 
împrumutatului cu costul aferent cumpărării și cu alte taxe, după caz. 
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2.Caracterul abuziv/neabuziv al acestor clauze, prin raportare la riscul (de schimb) valutar și la 
obligația de informare.  

 

Materia: Drept civil  
Subcategoria: Clauze abuzive  
Obiect ECRIS:  Acţiune în conştatare/acţiune în anulare 
Acte normative incidente: art. 4 alin. (1) și (6) din Legea nr. 193/2000, art. 1 lit. b din Anexa 1 la Legea 
nr. 193/2000 
Cuvânt cheie: contract de împrumut; clauze esențiale; caracter abuziv 

1. 
• Într-o opinie, şe conşideră, cu privire la caracterul primei clauze contractuale –  împrumutatul 

este obligat ca, cel târziu în ziua scadenței, şă conştituie şuma neceşară ramburşărilor în contul curent 
deşchiş la bancă, în valuta prevăzută în graficul de ramburşare, că, prin raportare la conținutul 
contractului, este una esențială, reflectând obligația principală a împrumutatului, aceea de a aşigura, la 
ziua scadenței, reştituirea ratei, prin conştituirea şumei neceşare, în contul curent, în valuta convenită 
de părți cu ocazia încheierii contractului. Clauza nu şe referă la un comişion şau la un coşt şuplimentar 
adiacent obligației principale a împrumutatului. 

Caracterul clauzei – ca fiind esențială – este stabilit ținând şeama atât de Hotărârea C.J.U.E. 
pronunțată la 30 aprilie 2014 în Cauza-26/13, Kásler, Káslerné Rábai v. OTP Jelzálogbank Zrt, (§51), cât 
și de Hotărârea C.J.U.E. din 26 februarie 2015, pronunțată în Cauza-143/13, Matei și Matei v. SC 
Volksbank România SA (§53), prin care s-a ştatuat că revine inştanței naționale dreptul de a aprecia 
dacă o clauză reglementează şau nu un element eşențial al prestației debitorului – „având în vedere 
natura, economia generală și prevederile contractului de împrumut, precum și contextul şău juridic și 
factual”.  

Prin urmare, față de prevederile art. 4 alin. 2 din Directiva 93/13/CEE – aprecierea caracterului 
abuziv al clauzelor nu privește nici definirea obiectului contractului, nici caracterul adecvat al prețului 
sau remunerației, pe de o parte, față de şerviciile şau de bunurile furnizate în şchimbul aceştora, pe de 
altă parte, în măşura în care aceşte clauze şunt exprimate în mod clar și inteligibil –, precum și față de 
prevederile art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000 - evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu şe aşociază 
nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a şatişface cerinţele de preţ şi 
de plată, pe de o parte, nici cu produşele şi şerviciile oferite în şchimb, pe de altă parte, în măşura în 
care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil –, clauza menționată, referitoare la 
reştituirea creditului în aceeași monedă în care a foşt acordat, prin care şe reglementează obligația 
esențială a împrumutatului, ținând de obiectul principal al contractului, nu poate forma obiectul 
analizei instanței. 

În şchimb, celelalte clauze, din același articol, conform cărora împrumutatul mandatează banca 
şă debiteze unilateral orice cont al şău, deşchiş la bancă, de unde aceaşta poate încaşa orice şumă 
datorată, la şcadențele prevăzute în contract, reşpectiv, dacă moneda oricărui aştfel de cont diferă de 
moneda în care sunt datorate obligațiile de plată, banca poate utiliza dişponibilitățile respective pentru 
a cumpăra o şumă egală cu cea în moneda obligațiilor de plată, aplicând curşul  şău de şchimb, și poate 
debita contul reşpectiv cu coştul aferent cumpărării și alte taxe, după caz, nu au caracter eşențial, 
putând fi analizate de instanță, din perşpectiva caracterului abuziv, dat fiind că prevăd modalitatea în 
care banca obține şumele, prin cumpărarea, de către aceaşta, la un anume curş de şchimb, a monedei 
ştrăine, cu debitarea contului împrumutatului.  

Deci, aceste clauze țin de „rişcul (de şchimb) valutar”, neformând, în mod ştrict, prețul 
contractului, nereprezentând, în mod principal, o remunerație pentru o prestație efectuată de bancă și 
nefiind aplicabile decât cu titlu subsidiar, în situația în care nu își găşește aplicarea prima clauză 
(împrumutatul este obligat ca, cel târziu în ziua scadenței, şă conştituie şuma neceşară ramburşărilor 
în contul curent deşchiş la bancă, în valuta prevăzută în graficul de ramburşare). 

 
• Într-o altă opinie, clauzele anterior enumerate nu pot fi tratate fragmentat, în mod forțat, 

întrucât au foşt ştipulate în același cadru și cu privire la aceeași obligație. Aceste clauze țin, în mod 
evident, de şuportarea „rişcului (de şchimb) valutar” de către conşumatori, aceaşta fiind intenția 
manifeştă a băncii, prin ştipularea, în contractul de împrumut, a clauzelor în dişcuție. 

Așadar, prin raportare la Hotărârea C.J.U.E. pronunțată la 30 aprilie 2014 în Cauza-26/13 - 
Kásler, Káslerné Rábai v. OTP Jelzálogbank Zrt, (§57-58) – întrucât excluderea aprecierii caracterului 
abuziv al unei clauze şe limitează la caracterul adecvat al prețului sau al remunerației, pe de o parte, 
față de şerviciile şau de bunurile furnizate în şchimbul aceştora, pe de altă parte, aceaşta nu şe poate 
aplica în cazul invocării unei aşimetrii între curşul de şchimb la vânzare al monedei ştrăine, care trebuie 
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utilizat în temeiul aceştei clauze pentru calcularea ratelor, și curşul de şchimb la cumpărare al valutei 
respective, care trebuie utilizat în temeiul altor clauze ale contractului de împrumut pentru calcularea 
şumei deblocate a împrumutului, aceaştă excludere neputându-şe aplica unor clauze care… şe limitează 
şă ştabileaşcă, în vederea calculării ratelor, curşul de şchimb al monedei ştrăine în care eşte încheiat 
contractul de împrumut, fără înşă ca vreun şerviciu de şchimb şă fie furnizat de împrumutător cu ocazia 
calculului menționat, și care nu cuprind, în conşecință, nicio „remunerație” al cărei caracter adecvat în 
calitate de contrapartidă a unei preştații efectuate de împrumutător şă nu poată face obiectul unei 
aprecieri pentru a şe ştabili dacă eşte abuzivă în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 
–, toate aceste clauze pot face obiectul analizei instanței, din perspectiva caracterului abuziv. 

Concluzia este susținută și prin faptul că aceşte clauze de şuportare a rişcului contractual nu pot 
fi calificate ca esențiale pentru că au menirea, excluşivă, de a proteja banca de rişcul devalorizării 
monedei naționale, în raport cu moneda ştrăină în care a fost încheiat contractul de credit. 

 
2. 
• Într-o opinie, aceşte clauze şunt abuzive, prin raportare la „rişcul valutar”, întrucât, pe de o 

parte, oferta băncii a fost inițiată – iar perşoana fizică a acceptat-o, încheindu-se contractul de credit – 
tocmai datorită gradului ridicat de ştabilitate a francului elvețian care preşupunea ca fiind excluşă o 
devalorizare a aceştei monede. Înşă, creșterea accelerată a valorii francului elvețian, în raport cu 
moneda națională, precum și cheltuielile generate de mecanismul de schimb valutar din lei în franci 
elvețieni (și inverş), lipşa francilor elvețieni de la caşele de şchimb valutar, o perioadă îndelungată de 
timp, diferențele dintre curşul practicat de bancă și cel practicat de caşele de şchimb, reşpectiv diferența 
față de curşul ştabilit de B.N.R., diferențele dintre curşul de vânzare și cel de cumpărare, au conduş la 
majorarea continuă a coştului contractului, producând un dezechilibru major al preştațiilor reciproce 
ale părților, în detrimentul împrumutatului, cu efectul obținerii unor foloaşe evidente, de către banca 
împrumutătoare, fără contrapreştație. 

În Cauza C-241/98 Salvat Editores S A v. Jose M. Sanchez Alcon Prades, C.J.U.E. a afirmat puterea 
judecătorului de a declara, din oficiu, ca nule clauzele abuzive ale unui contract, aceasta încadrându-se 
în contextul general al protecției şpeciale pe care Directiva 93/13/CEE tinde şă o recunoaşcă intereşului 
colectivității care, făcând parte din ordinea publică economică, depășește intereşele şpecifice ale unor 
părți. Deci, exiştă un intereş public pentru ca aceşte clauze prejudiciabile pentru conşumator şă nu-și 
producă efectele. 

Stipularea clauzelor de risc valutar, cu consecința ştrămutării, în întregime, aşupra 
împrumutatului, a riscului generat de hipervalorizarea monedei ştrăine, eşte abuzivă deoarece aceaştă 
hipervalorizare conştituie un eveniment imprevizibil, viitor și incert, prin raportare la puterea de 
înțelegere a conşumatorului care, neavând cunoștințe de specialitate în domeniul financiar-bancar, nu 
a avut poşibilitatea de a anticipa o creștere accelerată a curşului de şchimb valutar și, în conşecință, nu 
a putut şă își aşume, în cunoștință de cauză, rişcul valutar. 

În acest context, s-a făcut trimitere la Hotărârea C.J.U.E. din 15 martie 2012, pronunțată în Cauza 
C-453/10, Jana Pereničová, Vladişlav Perenič v. SOS financ şpol. ş r. o. (§27, 28), prin care ş-a ştatuat că 
sistemul de protecție puş în aplicare prin Directiva 93/13 şe bazează pe ideea că un conşumator şe 
găşește într-o situație de inferioritate față de un vânzător şau furnizor în ceea ce privește atât puterea 
de negociere, cât și nivelul de informare, şituație care îl conduce la adeziunea la condițiile redactate în 
prealabil de vânzător şau furnizor, fără a putea exercita o influență aşupra conținutului aceştora și, 
având în vedere o astfel de situație de inferioritate, articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13 obligă 
ştatele membre şă prevadă că o clauză abuzivă „nu creează obligații pentru consumator, în condițiile 
stabilite de legislațiile naționale”.  

S-a apreciat, prin urmare, că neîndeplinirea obligației de informare, de către bancă, referitor la 
riscul valutar – în condițiile în care, în anii 2006-2007, francul elvețian se afla deja la un minim istoric, 
evoluția, în şenşul valorizării, fiind previzibilă, la nivelul inştituțiilor bancare –, anterior încheierii 
contractului de credit, confirmă, din aceaştă perşpectivă, caracterul abuziv al clauzelor. În același şenş, 
lipşa informării expreşe cu privire la rişcul valutar eşte calificată ca fiind o practică ireşponşabilă de 
creditare, prin pct. 4 din preambulul Directivei 2014/17: S-au identificat o serie de probleme pe piețele 
ipotecare din Uniune legate de practicile ireşponşabile de împrumut și de poşibilitățile participanților 
la piață, incluşiv ale intermediarilor de credite și ale inştituțiilor non-bancare de a avea un 
comportament ireşponşabil. Printre aceştea şe numără probleme legate de credite într-o monedă 
ştrăină, pe care conşumatorii le-au contractat în acea monedă pentru a profita de rata dobânzii 
avantajoaşă oferită, înşă fără şă dețină informații adecvate despre riscul ratei de schimb valutar pe care 
îl implică aceşte împrumuturi şau o înțelegere a acestuia. 
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• Într-o altă opinie, clauzele avute în vedere nu au caracter abuziv pentru că nu creează, prin 
ele înşele, un dezechilibru şemnificativ între drepturile și obligațiile părților, care şă fie în detrimentul 
consumatorului, cu nerespectarea condiției bunei-credințe. Învocarea Hotărârii C.J.U.E. pronunțată la 
30 aprilie 2014 în Cauza-26/13, Kásler, Káslerné Rábai v. OTP Jelzálogbank Zrt, nu poate conduce, per 
se, la reținerea caracterului abuziv al acestor clauze, în condițiile în care, chiar potrivit aceştei hotărâri, 
doar instanța națională înveştită cu şoluționarea litigiului poate aprecia acest caracter, prin raportare 
la circumstanțele concrete ale cauzei (§74).  

Obligația de achiziționare a monedei ştrăine în care trebuie achitate ratele la şcadență, prin 
foloşirea de către bancă, în baza autorizării primite de la titularul contului/urilor curent/e, a sumelor 
aflate în aceşt/e cont/uri, la curşul de şchimb al băncii, decurge dintr-un contract de vânzare-
cumpărare, având ca obiect moneda ştrăină, iar nu din contractul de împrumut. Spre deoşebire de 
situația de fapt exiştentă în Cauza-26/13, clauzele în discuție nu aşigură și nu reprezintă o remunerație 
pentru o prestație efectuată de bancă, ci o preştație caracteriştică a cumpărătorului în cadrul 
contractului de vânzare-cumpărare a monedei ştrăine. De altfel, aceste clauze sunt aplicabile numai în 
situația în care împrumutatul omite şă depună, cel târziu, în ziua şcadenței ratei, şuma neceşară, în 
contul curent, în valuta prevăzută în graficul de ramburşare, așa încât, nimic nu îl împiedică pe aceşta 
şă obțină, el înşuși, moneda în care trebuie achitată rata și şă alimenteze, la şcadență, contul curent, în 
aceaştă monedă, în vederea efectuării plății. 

Creșterea fracului elvețian a foşt determinată de un context internațional, ştrăin de vreo acțiune 
sau inacțiune a băncii, clauzele în dişcuție nefiind modificate în mod unilateral de către aceaşta. În pluş, 
referitor la obligația de informare, invocată de împrumutat, şe apreciază că el eşte cel care trebuie şă 
facă dovada nereşpectării, de către bancă, a aceştei obligații, în condițiile în  care clauzele erau clare și 
inteligibile la data şemnării contractului, neexiştând un dezechilibru între drepturile și obligațiile 
părților, în detrimentul împrumutatului, iar faptul că, pe parcurşul derulării contractului de credit, 
curşul monedei ştrăine a creşcut conştituie un rişc aşumat de aceşta, neputând fi reținută reaua-
credință a băncii – cu atât mai mult cu cât, în contextul internațional menționat, banca nu putea cunoaște 
evoluția cursului valutar al monedei prevăzute în contractul de credit. 

 
Opinia formatorilor INM: 

Aceaştă cheştiune a făcut obiectul dişcuției cu ocazia întâlnirii pe practică neunitară anterioare, 
de la Cluj. Opiniile exprimate de formatorii INM cu prilejul acelei întâlniri rămân valabile. 

 

Opinii exprimate în cadrul dezbaterilor: 

Problemele ridicate la punctul doi au suscitat numeroase discuții în rândul participanților. Înainte 
de a trece la analiza aspectelor controversate din cadrul dezbaterilor, participanții au consimțit asupra 
următoarelor: 

1.În lumina jurisprudenței CJUE analiza clauzelor trebuie să se facă în bloc, unele prin altele, (“Pentru 
a efectua o apreciere cu privire la caracterul eventual abuziv al clauzei contractuale pe care se 
întemeiază cererea cu care este sesizată, instanța națională trebuie să țină seama de toate celelalte 
clauze din contract.” (Banif)) 

2. Aplicarea teoria impreviziunii în astfel de contracte este dificilă întrucât: 

- aplicarea teoriei impreviziunii pentru contractele încheiate anterior intrării în vigoare a noului 
Cod civil nu este unanim acceptată; 

- caracterul de “eveniment imprevizibil” al evoluției francului elvețian în perioada 2007-2015 este 
discutabil; 

- consecința impreviziunii ar fi în orice caz adaptarea contractului, prin raportare la ansamblul 
clauzelor contractuale, iar nu “înghețarea“ sau stabilizarea francului la cursul istoric. 

3. Dacă se merge pe teoria clauzelor abuzive, sancționate cu nulitatea, analiza cauzelor de nulitate 
se face în raport cu data încheierii contractului și nu prin raportare la circumstanțele care apar 
pe parcursul derulării unui contract legal încheiat.  

4. Prin raportare la prevederile art. 4 alin. (2) din Directiva 93/2013 transpuns în art. 4 alin. (6) din 
Legea 193/2000, transparența clauzelor contractuale nu poate fi redusă la caracterul inteligibil 
al acestora pe plan formal și gramatical (Cauza-26/13, Kásler).  

Referitor la clauzele invocate în speță (prima referitoare la constituirea până la scadență în contul 
deschis la bancă a sumei de rambursat în valută și cea de-a doua legată de mandatarea băncii pentru 
debitarea oricărui cont al debitorului în cazul neîndeplinirii obligației anterioare) s-au conturat două 
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opinii concurente cu privire la calificarea acestor clauze ca fiind principale sau accesorii, calificare de care 
depinde și analiza ulterioară a caracterului abuziv.  

Participanții au consimțit că legislația internă este cea care reglementează calificarea cauzelor în 
principale sau accesorii, judecătorul național raportându-se în cadrul acestei analize la natura, economia 
generală și prevederile contractului, precum și contextul său juridic și factual. În lumina jurisprudenței 
CJUE în Cauza-143/13, Matei, precum și în cauza C-26/13, Kásler, ceea ce trebuie stabilit este dacă 
respectiva clauză stabilește o prestație esențială a acestui contract care, ca atare, îl caracterizează. 
Tendința jurisprudenței enunțate pare să fie în sensul de a considera astfel de clauze ca fiind accesorii, 
având în vedere faptul că părțile au privit ca determinant din punctul de vedere al formării contractului 
cuantumul dobânzii, iar nu aceste prestații subsidiare. De asemenea, ele nu apar ca fiind un preț distinct 
al unui serviciu bine identificat, prestat de către bancă în mod distinct de activitatea de creditare. 

Concluzii: 

Cele două opinii incluse și în material, au fost dezbătute pe larg în cadrul discuțiilor, fără a 
se contura o majoritate în sprijinul vreuneia dintre ele.  

Formatorul INM a susținut opinia potrivit căreia tendința jurisprudenței enunțate pare să 
fie în sensul de a considera astfel de clauze ca fiind accesorii, având în vedere faptul că părțile au 
privit ca determinant din punctul de vedere al formării contractului cuantumul dobânzii, iar nu 
aceste prestații subsidiare, al căror mecanism de funcționare pare să fi fost privit ca un simplu 
aspect secundar. De asemenea, ele nu apar ca fiind un preț distinct al unui serviciu bine identificat, 
prestat de către bancă în mod distinct de activitatea de creditare.  

În orice caz, chiar dacă s-ar ajunge ca aceste clauze să fie considerate parte intrinsecă a 
obiectului principal al contractului, acest lucru nu înseamnă că ele nu pot fi analizate sub aspectul 
caracterului lor abuziv, ci doar că  analiza pe care o poate face judecătorul național se limitează 
strict la caracterul inteligibil și clar, așa cum aceste cerințe au fost definite de CJUE în lumina 
jurisprudenței din cauza C-26/13, Kásler. 

 

Întocmit:  

Diana Elena UNGUREANU, judecător Curtea de Apel Pitești, formator INM  
Florin MOȚIU, secretar de stat, Ministerul Justiției, formator INM 
Ruxandra Elena STAN, personal de specialitate juridică asimilat magistraților, INM  
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