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Introducere 

Apariţia şi evoluţia procedurilor colective 

Procedurile colective în epoca romană şi medievală 

 

 

 

Comerţul în epoca romană a cunoscut o reglementare 

relativ rudimentară. Războiul şi agricultura păreau a fi mult 

mai importante pentru romani, comerţul fiind mai mult 

apanajul peregrinilor. Totuşi, apar primele manifestări ale 

unor reglementări cu privire la comerţ. Ideea patrimoniului 

de afectaţiune începe să se cristalizeze. Dar, în continuare, 

oricine răspundea cu toate bunurile sale, prezente şi viitoare, iar, în anumite 

circumstanţe, datoriile se putea transmite moştenitorilor. Executarea silită a 

datornicilor se efectua individual, nefiind cunoscută, ca principiu, nici o 

procedură colectivă de executare. Totuşi, la nivel terminologic, noţiunea de 

“faliment” are rădăcinile în latina vulgară, faillire însemnând a înşela. (Ion 

Turcu, Falimentul. Noua procedură, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 

19, nota 2). 

Epoca medievală cunoaşte o dezvoltare vertigionoasă a comerţului, în special a 

comerţului maritim. Marile descoperiri geografice amplifică acest fenomen. 

Încep să apară germenii structurilor asociative de desfăşurare a comerţului – 

societăţile (sub diverse denumiri şi forme în arealuri juridice diferite). O 

procedură colectivă proriu-zisă încă nu poate fi identificată, dar anumite 

manifestări în acestă direcţie sunt remarcate. Spre exemplu, termenul de 

bancrută (Bankruptcy în engleză) ar proveni de la o procedură de “publicitate” 
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medievală italiană banca rotta prin care se distrugea tejgheaua negustorului 

falit în văzul tuturor. 

 

Procedurile colective în epoca capitalistă şi modernă 
 

Eternul model francez s-a impus şi în acest domeniu. Codul 

comercial al lui Napoleon (1807), cu o reformă substanţială 

a materiei falimentului (1833) a stat la baza reglementărilor 

româneşti în ceea ce priveşte procedura falimentului, 

adevărat, prin filtrul Codului comercial italian de la 1881. 

Proiectul de „Regulament asupra bancruţilor” (1832), apoi Codul Comercial 

român de la 1887. 

Reglementările codului comercial român în materie de faliment au dăinuit, 

aproape nealterate până în anul 1995. Este adevărat că din 1948 până în 

1990, aceste prevederi au fost „literă moartă”, relaţiile sociale nepermiţând 

aplicarea lor. 

Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare (legea a 

fost reformată substanţial de mai multe ori, în 1999, în 2002, în 2004, fiind 

abrogată şi înlocuită în 2006) 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (cu câteva modificări 

importante de-a lungul timpului,dar în principiu, fără nici o reformă) 

O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă (care a abrogat Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

dar care a fost declarată, la câteva zile de la intrarea în vigoare, 

neconstituţională în integralitatea sa ca apoi să fie respinsă prin Legea nr. 

1/2015) 

Legea nr. 85/2014 privind prevenirea procedurilor  
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De ce consideraţi că a apărut necesitatea dezvoltării unor 

proceduri colective de executare silită a comercianţilor? 

 

De ce consideraţi că la ora actuală se discută despre 

extinderea domeniului de aplicare a procedurilor colective 

şi asupra necomercianţilor? 

  

 
Temă de 

reflecţie 
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Disciplină: Dreptul insolvenţei Capitol: Introducere 

Secvență: Apariţia şi evoluţia procedurilor colective 

 

I. Cuprinsul secvenței 

4. Procedurile colective in epoca romană şi medievală 

5. Procedura colectivă în Codul Comercial român 

6. Procedura colectivă în epoca modernă... 

II. Obiectivele secvenței 

 Plasare problematicii procedurilor colective în contextul istoric potrivit 

 Plasarea problematicii procedurilor colective în cadrul sistemului de drept 

pozitiv 

 Decelarea constantelor dreptului procedurilor colective 

III. Cuvinte cheie 

Patrimoniu, patrimoniu de afectaţiune, fracţiune patrimonială,masă patrimonială, 

comerţ, activitate comercială, fapte de comerţ, incapacitate de plată, 

insolvabilitate, insolvenţă, bancrută, lichidare, reorganizare judiciară, 

descărcarea de datorii, debitor, creditori, creditori garantaţi, creditori chirografari   
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Introducere 

Apariţia şi evoluţia procedurilor colective 

Procedurile colective în epoca romană şi medievală 

 

Comerţul în epoca romană a cunoscut o reglementare 

relativ rudimentară. Războiul şi agricultura păreau a fi mult 

mai importante pentru romani, comerţul fiind mai mult 

apanajul peregrinilor. Totuşi, apar primele manifestări ale 

unor reglementări cu privire la comerţ. Ideea patrimoniului 

de afectaţiune începe să se cristalizeze. Dar, în continuare, 

oricine răspundea cu toate bunurile sale, prezente şi viitoare, iar, în anumite 

circumstanţe, datoriile se putea transmite moştenitorilor. Executarea silită a 

datornicilor se efectua individual, nefiind cunoscută, ca principiu, nici o 

procedură colectivă de executare. Totuşi, la nivel terminologic, noţiunea de 

“faliment” are rădăcinile în latina vulgară, faillire însemnând a înşela. (Ion 

Turcu, Falimentul. Noua procedură, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 

19, nota 2). 

Epoca medievală cunoaşte o dezvoltare vertigionoasă a comerţului, în special a 

comerţului maritim. Marile descoperiri geografice amplifică acest fenomen. 

Încep să apară germenii structurilor asociative de desfăşurare a comerţului – 

societăţile (sub diverse denumiri şi forme în arealuri juridice diferite). O 

procedură colectivă proriu-zisă încă nu poate fi identificată, dar anumite 

manifestări în acestă direcţie sunt remarcate. Spre exemplu, termenul de 

bancrută (Bankruptcy în engleză) ar proveni de la o procedură de “publicitate” 

medievală italiană banca rotta prin care se distrugea tejgheaua negustorului 

falit în văzul tuturor. 
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Procedurile colective în epoca capitalistă şi modernă 
 

Eternul model francez s-a impus şi în acest domeniu. Codul 

comercial al lui Napoleon (1807), cu o reformă substanţială 

a materiei falimentului (1833) a stat la baza reglementărilor 

româneşti în ceea ce priveşte procedura falimentului, 

adevărat, prin filtrul Codului comercial italian de la 1881. 

Proiectul de „Regulament asupra bancruţilor” (1832), apoi Codul Comercial 

român de la 1887. 

Reglementările codului comercial român în materie de faliment au dăinuit, 

aproape nealterate până în anul 1995. Este adevărat că din 1948 până în 

1990, aceste prevederi au fost „literă moartă”, relaţiile sociale nepermiţând 

aplicarea lor. 

Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare (legea a 

fost reformată substanţial de mai multe ori, în 1999, în 2002, în 2004, fiind 

abrogată şi înlocuită în 2006) 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (cu câteva modificări 

importante de-a lungul timpului,dar în principiu, fără nici o reformă) 

O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă (care a abrogat Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

dar care a fost declarată, la câteva zile de la intrarea în vigoare, 

neconstituţională în integralitatea sa ca apoi să fie respinsă prin Legea nr. 

1/2015) 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă (cunoscut sub denumirea de „Cod al insolvenţei”). 
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 Legea nr. 85/2014 se abate de la reglementările anterioare, 

care defineau legal o sigură „insolvenţă”. În noul act normativ 

avem nu mai puţin de trei definiţii ale „insolvenţei”: Art. 5 pct. 

29, 30, 31 

 

29. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului 

care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru 

plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:a) insolvenţa debitorului se 

prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria 

sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;b) insolvenţa este iminentă atunci 

când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile 

angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei; 

 

30. insolvenţa instituţiei de credit este acea stare a instituţiei de credit aflate în 

una dintre următoarele situaţii:a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor 

exigibile cu disponibilităţile băneşti;b) scăderea sub 2% a indicatorului de 

solvabilitate a instituţiei de credit;c) retragerea autorizaţiei de funcţionare a 

instituţiei de credit, potrivit prevederilor legale, ca urmare a imposibilităţii de 

redresare financiară a unei instituţii de credit; 

 

31. insolvenţa societăţii de asigurare/reasigurare este acea stare a societăţii de 

asigurare/reasigurare caracterizată prin una dintre următoarele situaţii:a) 

incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţile băneşti;b) 

scăderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita 

minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de 

siguranţă;c) imposibilitatea restabilirii situaţiei financiare a societăţii de 

asigurare/reasigurare în cadrul procedurii de redresare financiară; 

 

 

Definiţie 
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Chiar dacă legiuitorul pretinde faptul că în cele trei ipoteze de mai sus situaţia 

este diferită, din punctul nostru de vedere starea de insolvenţă este identică. O 

normă elementară de tehnică legislativă statuează că aceleaşi noţiuni vor fi 

definite cu aceeaşi termeni. 

 

Chiar dacă legiuitorul defineşte de trei ori starea de „insolvenţă” fără nici un fel 

de ezitare, nu se arată a fi la fel de prolific atunci când ajungem să discutăm 

despre o altă stare a patrimoniului, starea de „insolvabilitate”. Această stare a 

patrimoniului nu este definită în cadrul Legii nr. 85/2014, ba dimpotrivă, art. 

123 alin. 1 Legea nr. 85/2014 repudiază o definiţie legală a „insolvabilităţii” din 

cadrul art. 1417 alin. 2 Cod civil. ((1) Contractele în derulare se consideră 

menţinute la data deschiderii procedurii, art. 1.417 din Codul civil nefiind 

aplicabil.) 

 

Insolvabilitatea – art. 1417 alin. 2 C.civ. 

„(2) În sensul prevederilor alin. (1), starea de insolvabilitate rezultă din 

inferioritatea activului patrimonial ce poate fi supus, potrivit legii, executării 

silite, faţă de valoarea totală a datoriilor exigibile. Dacă prin lege nu se 

prevede altfel, această stare se constată de instanţă, care, în acest scop, poate 

ţine seama de anumite împrejurări, precum dispariţia intempestivă a 

debitorului, neplata unor datorii devenite scadente, declanşarea împotriva sa a 

unei proceduri de executare silită şi altele asemenea.” 

Rezumat: prin prezentul articol am considerat oportună readucerea în discuţie 

a unei probleme mai vechi – incoerenţa terminologică a legiuitorului român şi 

aceasta, mai ales, din perspectiva finalizării elaborării şi punerii în vigoare a 

unui nou Cod al insolvenţei. Chiar dacă abordarea primară este din perspectivă 

terminologică, vom încerca să demonstrăm că incoerenţa şi inconsecvenţa 

terminologică poate genera şi efecte practice nocive. În concret, ne-am focusat 
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pe noţiunea de „insolvabilitate” şi pe definiţiile legale ale noţiunii de 

„insolvabilitate”. Polimorfia acestei noţiuni, în viziunea legiuitorului român, şi o 

relaţionare „complicată” cu o altă noţiune cheie în procedura insolvenţei – 

„insolvenţa” – va completa analiza terminologică iniţiată. 

 

Cuvinte cheie: insolvabilitate, insolvenţă, patrimoniu, activ patrimonial, pasiv 

patrimonial, patrimoniu de afectaţiune 

 

1. Consideraţii introductive. Dacă prin sistem înţelegem „Ansamblu de 

elemente (principii, reguli, forţe etc.) dependente între ele şi formând un tot 

organizat, care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretică, 

reglementează clasificarea materialului într-un domeniu de ştiinţe ale naturii 

sau face ca o activitate practică să funcţioneze potrivit scopului urmărit”1, 

atunci este firesc ca modificarea unui element important al sistemului să 

producă consecinţe importante asupra celorlalte elemente din sistem, pentru 

ca acesta să rămână funcţional. Astfel, sistemul nostru juridic a resimţit din 

plin modificarea unui element de bază – codul civil - atunci când acesta a fost 

înlocuit după circa un secol şi jumătate. O multitudine dintre celelate elemente 

ale sistemului au fost modificate, implicit sau explicit (prin abrogare, 

modificare, completare etc.). Printre acestea se regăseşte şi Legea nr. 

85/20062 privind procedura insolvenţei, act normativ anterior noului cod civil. 

Cu toate că reprezintă şi ea un element important al sistemului (ba chiar unul 

foarte important în subsistemul de „drept comercial”3), din punct de vedere 

formal, intrarea în vigoare a noului cod civil nu aduce nici o atingere acestei 

                                                            
1 http://dexonline.ro/definitie/sistem sursa DEX 1998 
2 Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în M.Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările 

ulterioare. 
3 În ciuda faptului că acestă sintagmă, „drept comercial”, s-ar părea că produce o anumită „alergie” legiutorului român 

modern, vom continua să o utilizăm, din mai multe considerente, unul dintre ele fiind fluiditatea limbajului. 

http://dexonline.ro/definitie/sistem
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legi. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 

Codul civil4 „ignoră” cu desăvârşire existenţa legii privind procedura 

insolvenţei, cu toate că se preocupă asiduu de o multitudine de alte acte 

normative din aceeaşi „zonă”. Prin urmare, starea de beligeranţă, indusă prin 

titlul acestui articol, este una latentă întrucât aceste acte nu se confruntă 

direct. La nivel terminologic şi Legea nr. 85/2006 suportă unele consecinţe ale 

intrării în vigoare a noului cod civil. Astfel, noţiunea de comerciant va fi 

înlocuită cu referiri la „persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice 

supuse înregistrării în registrul comerţului”5, iar expresiile de „acte de comerţ”, 

respectiv „fapte de comerţ”, se înlocuiesc cu expresia „activităţi de producţie, 

comerţ sau prestări de servicii”6. Chiar dacă referinţele exprese referitoare la 

noţiuni şi expresii terminologice se opresc aici, totuşi, o altă noţiunea ne-a 

atras atenţia: „insolvabilitatea”. 

 

2. „Insovabilitatea” înaintea codului civil. Înainte de intrarea în 

vigoare a noului cod civil, noţiunea de „insolvabilitate” nu a ridicat prea multe 

probleme doctrinei şi practicii juidicare, fiind una dintre noţiunile „cuminţi” ale 

dreptului privat care a fost definită cvasiidentic de-a lungul timpului. 

Începând cu definiţiile dicţionarelor explicative: „Insolvabilitáte, 

Situaţie în care se află un debitor ale cărui bunuri sunt de o valoare mai mică 

decât totalitatea obligaţiilor care ar urma să fie satisfăcute cu acele bunuri”7, 

celor de specialitate: „Insolvabilitate (gen.), situaţia debitorului în al cărui 

patrimoniu elementele active (bunuri şi drepturi) sunt inferioare valoric celor 

pasive (datorii)...”8; „Insolvabilitate, 1. stare deficitară a patrimoniului 

                                                            
4 Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil a fost publicată în M.Of. nr. 409 

din 10 iunie 2011, şi  a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri 

necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil publicată în M.Of. nr. 696 din 30 septembrie 2011. 
5 Art. 6 alin. 1 din Legea 71/2011. 
6 Art. 8 alin. 2 din Legea nr. 71/2011. 
7 http://dexonline.ro/definitie/insolvabilitate 
8 Mircea Mureşan, Dicţionar de drept civil, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009, p. 354. 

http://dexonline.ro/definitie/insolvabilitate


 

 

 

 
 

  

 
 

 
 Pag. 12/59 Pag. 12/ 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT 
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ 

 

Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca 

Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 

Fax: (00) 40 - 364 - 815679 

debitorului, concretizată în depăşirea valorică a elementelor active de către 

elementele pasive, având drept consecinţă imposibilitatea, pentru creditorii 

acestuia, de a obţine, prin executare silită, plata datoriilor ajunse la 

scadenţă.”9; „Insolvabilitate, starea deficitară a patrimoniului debitorului, 

concretizată în depăşirea valorică a elementelor active de către elementele 

pasive, având drept consecinţă imposibilitatea, pentru creditorii acestuia, de a 

obţine, prin executare silită, plata datoriilor ajunse la scadenţă”10; 

„Insolvabilitate, starea în care se află o persoană juridică ale cărei 

disponibilităţi au o valoare mai mică decât totalitatea obligaţiilor de plată...”11; 

şi terminând cu cele doctrinare şi jurisprudenţiale: „Termenul de insolvabilitate 

defineşte un dezechilibru al patrimoniului debitorului, caracterizat prin prezenţa 

unui pasiv patrimonial care depăşeşte activul”12, „Insolvabilitatea exprimă 

dezechilibrul financiar al patrimoniului debitorului, caracterizat prin 

preponderenţa pasivului faţă de activ...”13. Trebuie de remarcat, însă, că 

uneori în jurisprudenţă s-a preferat utilizarea unor expresii echivalente şi nu a 

termenului de „insolvabilitate”: „Întrucât bunurile identificate în patrimoniul 

societăţii şi creanţele pe care societatea le are de recuperat nu sunt suficiente 

pentru a acoperi datoriile acesteia…”14. 

3. Definiţii legale ale noţiunii de „insolvabilitate”. Într-un mod 

surprinzător, nu există doar o singură definiţie a noţiunii de „insolvabilitate”, 

                                                            
9 Mircea N. Costin, în M.N. Costin, I. Leş, M.Ş. Minea, C.M. Costin, S. Spinei, Dicţionar de procedură civilă, ed. a 2-a, 

Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 490. 
10 M.N. Costin, C.M. Costin, Dicţionar de dreptul afacerilor, ed. a 2-a, Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 555. 
11 Cristina Cucu, Cătălin Bădoiu, Cristian Haraga, Dicţionar de drept comercial, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 

303. 
12 Ioan Şchiau, Regimul juridic al insolvenţei comerciale, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 3. Acelaşi autor 

precizează, însă, că noţiunea de insolvabilitate are conotaţii diferite în materie civilă şi în materie comercială, fapt care 

generează efecte juridice diferite – idem, p. 4. 
13 Ion Turcu, Falimentul. Noua procedură. Tratat, Editura lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 18.; Ion Turcu, Tratat de 

insolvenţă, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006, p.4. 
14 Trib. Teleorman, sent.com. nr. 1406 din 4 decembrie 2006, publicată în Edita Lovin, Procedura insolvenţei. 

Jurisprudenţă, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2008, p. 284. 
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legiuitor experimentând masiv în acest domeniu cu dezinvoltura cu care 

domnul Jourdain făcea proză15. 

Cea mai veche16 definiţie legală a „insolvabilităţii” o regăsim într-un act 

normativ fără vreo legătură caracterizantă cu domeniul în care am putea regăsi 

o asemenea definiţie17. 

„Insolvabilitatea - situaţia în care asiguratul nu achită debitul în termen 

de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de către acesta de la 

turist a documentelor justificative sau dacă întrerupe unilateral acordarea 

serviciilor.”18. 

Următoarea, din punct de vedere cronologic, se regăseşte într-o directivă 

europeană. 

„În sensul prezentei directive, un angajator este considerat a fi în stare 

de insolvabilitate în cazul în care a fost formulată o cerere privind deschiderea 

unei proceduri colective întemeiate pe insolvabilitatea angajatorului, prevăzută 

de actele cu putere de lege şi de actele administrative ale unui stat membru, 

implicând lipsirea, în tot sau în parte, a angajatorului de activele sale şi 

numirea unui judecător sindic sau a unei persoane care exercită o funcţie 

similară, iar autoritatea care este competentă în temeiul dispoziţiilor 

menţionate: 

(a) a hotărât instituirea procedurii sau (b) a constatat că întreprinderea 

sau unitatea angajatorului a fost definitiv închisă şi că activele disponibile sunt 

insuficiente pentru a justifica instituirea procedurii.”19. 

Legiuitorul fiscal nu a ezitat să definească „insolvabilitatea” într-un stil 

propriu. 
                                                            
15 A se vedea Ion Turcu, L. Pop, Contractele comerciale. Formare şi executare, vol.1, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 

1997, p. 12. 
16 Cea mai veche dintre definiţiile depistate de noi. 
17 Cu toate că denumirea actului sugerează contrariul. 
18 Art. 1.11 din Ordinul Ministrului Turismului nr. 235 din 6 iunie 2001 privind asigurarea turiştilor în cazul 

insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, publicat în M.Of. nr. 433 din 2 august 2001. 
19 Art. 2 DIRECTIVA 2002/74/CE din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei 80/987/CEE a Consiliului privind 

apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvabilităţii angajatorului 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/snarcisa/sintact%203.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp262922/12018104.htm
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„În sensul prezentului cod, este insolvabil debitorul ale cărui venituri sau 

bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată sau 

care nu are venituri ori bunuri urmăribile.”20. 

În cadrul legii privind procedura insolvenţei nu avem definit acest 

termen, legiuitorul doar precizează, dorind să aducă clarificări terminologice 

că: „În toate actele normative în care figurează termenul insolvabilitate în 

contextul procedurilor de reorganizare şi de faliment, cu sau fără referire la 

Legea nr. 64/1995, se înlocuieşte cu termenul insolvenţă.”21. 

Şi într-un final, cea mai recentă definiţie a insolvabilităţii o regăsim în 

noul cod civil. 

“În sensul prevederilor alin. (1), starea de insolvabilitate rezultă din 

inferioritatea activului patrimonial ce poate fi supus, potrivit legii, executării 

silite, faţă de valoarea totală a datoriilor exigibile. Dacă prin lege nu se 

prevede altfel, această stare se constată de instanţă, care, în acest scop, poate 

ţine seama de anumite împrejurări, precum dispariţia intempestivă a 

debitorului, neplata unor datorii devenite scadente, declanşarea împotriva sa a 

unei proceduri de executare silită şi altele asemenea.”22. 

 

4. Analiza definiţiilor legale. În pofida faptului că legiuitorul îşi oferă 

sie însuşi un „sfat” excelent, care ar fi trebuit să-l ghideze în „hăţişul”23 

normelor juridice creat tot de către acesta – „În limbajul normativ aceleaşi 

noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni”24, sfatul nu este urmat şi de 

fapte. 

                                                            
20 Art. 176 alin. 1 din Codul de procedură fiscală din 24 decembrie 2003, republicat în M.Of. nr. 513 din 31 iulie 2007,  

cu modificările şi actualizările ulterioare. 
21 Art 153 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
22 Art. 1417 alin.2 C.civ. 
23 Ecranul de lansare a unui soft legislativ ne anunţa „cu mândrie” că în secţiunea „Legislaţie românească” sunt 130067 

acte normative... 
24 Art. 37: Unitatea terminologică, din Legea nr. 24/2000 prind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată şi renumerotată, M.Of. nr. 215 din 6 aprilie 2010: 

„(1) În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/snarcisa/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp329170/00078666.htm
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Prima definiţie reprodusă mai sus este, în mod evident, o definiţie 

„parcelară”, „sectorială”, elaborată de un legiuitor „parcelar”, „sectorial”. 

Analizând-o, ne putem da foarte repede seamă că guvernează relaţia dintre un 

„asigurat” şi un „turist”. Nu se referă neapărat şi în mod special la patrimoniul 

„asiguratului”, ci reprezintă, mai degrabă un incident contractual – „nu achită 

debitul” sau „întrerupe unilateral acordarea serviciilor”. Nici o referire şi nici o 

sugestie măcar la dezechilibrul patrimonial, regăsit în definiţiile doctrinare şi 

jurisprudenţiale. Prin urmare, „insolvabilitatea” din cadrul acestei definiţii nu 

are nici o legătură cu „insolvabilitatea” clasică. Într-un oarecare mod, 

„rătăcirea” legiuitorului în acest caz poate fi înţeleasă, dincolo de faptul că este 

un legiuitor „nespecializat”, şi din perspectiva faptului că în perioada în care s-

a elaborat actul nici măcar legiuitorul „specializat” nu era ferm convins25 că 

utilizează noţiunile şi limbajul potrivit. De altfel, inovările legiuitorului în cadrul 

acestui act normativ nu se opresc doar la definiţia „insolvabilităţii”, acesta 

defineşte, într-un stil propriu, şi noţiunea de „faliment”26: „1.10 Falimentul - 

                                                                                                                                                                                                     
  (2) Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, semnificaţia acestuia în context 

se stabileşte prin actul normativ ce le instituie, în cadrul dispoziţiilor generale sau într-o anexă destinată lexicului 

respectiv, şi devine obligatoriu pentru actele normative din aceeaşi materie. 

  (3) Exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicitare în text, la prima 

folosire”. 
25 Mărturie stau multiplele denumiri ale legilor care au reglementat şi reglementează acest domeniu (Legea nr. 64/1995 

şi Legea nr. 85/2006) şi căutările terminologice în cadrul acestora. Citându-l pe unul dintre promotorii coerenţei şi 

consecvenţei terminologice în domeniu: „Cuvântul care exprimă cel mai corect starea actuală a legislaţiei insolvenţei 

este PROVIZORATUL. „Nimic mai durabil decât provizoratul”, spune un proverb francez”, Ion Turcu, Falimentul. 

Noua procedură. Tratat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, Introducere, p.13-14. Chiar dacă autorul nu se referea, 

în mod expres, la incoerenţa terminologică a legiuitorului, cele afirmate se pot aplica cu succes şi acestui domeniu. 
26 Trebuie menţionat faptul că la data intrării în vigoare a acestui act normativ, legiuitorul renunţase la pudibonderia 

excesivă şi consacrase legal termenul de „faliment” în titlul şi în conţinutul Legii nr. 64/1995. Este adevărat şi faptul că 

nu exista o definiţie legală a falimentului în cadrul legii nr. 64/1995, dar definţia falimentului din cadrul Ordinului de 

Ministru a fost şi rămâne eronată. În cadrul falimentului nu se acoperă doar „datoriile comerciale”, aşa cum pretinde 

acest act normativ, ci toate datoriile debitorului, întrucât, în cazul debitorului persoană juriidcă, urmare a falimentului 

aceste dispare, fiind radiat din registre. Confuzia legiuitorului este generată de faptul că doar datoriile comerciale puteau 

declanşa deschiderea procedurii. Art. 1 din Legea 64/1995 (în forma în care era în vigoare în august 2001) „Prezenta 

lege se aplică comercianţilor - persoane fizice şi societăţi comerciale -, care nu mai pot face faţă datoriilor lor 

comerciale (s.n. S.G.) şi care vor fi denumiţi, în continuare, debitor.”. Distribuţia sumelor în caz de faliment era 

guvernată de art. 108, care prevedea explicit că toate creanţele, şi nu doar cele comerciale, puteau fi stinse, în măsura în 

care averea debitorului ar fi permis. 
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procedura judiciară de executare silită a bunurilor din averea asiguratului, în 

scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia.”27. 

Definiţia din cadrul Directivei 2002/74/CE, precitate mai sus, poate fi 

eliminată din cadrul prezentelor discuţii pentru următoarele considerente. 

Directiva se adresa tuturor statelor membre şi nu putea conţine definiţii 

„personalizate” ale noţiunii de „insolvabilitate”. Directiva explică clar că vizează 

o procedură colectivă, indiferent de denumirea acesteia, enunţând clar 

elementele componente ale acesteia. Definiţia este una flexibilă, menită să se 

aplice pentru cât mai multe ipoteze care corespund scopului vizat de către 

legiuitorul european28. Prin urmare, noţiunea de „insolvabilitate” utilizată în 

cadrul directivei este o noţiune generică, care în fiecare stat membru poate fi 

personalizată în funcţie de sistemul său juridic. De altfel, în conformitate cu 

art. 153 din Legea nr. 85/2006, această definiţie urmează a fi citită înlocuindu-

se termenii de „insolvabilitate” cu cel de „insolvenţă”. În cazul definiţiei 

anterioare, instrucţiunile art. 153 s-ar putea să nu fie utile, chiar dacă am 

putea aplica acest text la ipoteza menţionată. 

Legiuitorul „fiscal” se abate de la înţelesul „clasic” al noţiunii de 

„insolvabilitate” şi îl reglementează diferit. „În sensul prezentului cod, este 

insolvabil debitorul ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai 

mică decât obligaţiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri 

urmăribile”. Spre deosebire de legiuitorul „din turism”, care atribuie unor 

                                                            
27 Art. 1.10 din Ordinul Ministrului Turismului nr. 235 din 6 iunie 2001 privind asigurarea turiştilor în cazul 

insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, publicat în M.Of. nr. 433 din 2 august 2001. 
28 Pct. 3,5, 9 din preambul „(3)Evoluţia dreptului în materie de insolvabilitate în statele membre, precum şi dezvoltarea 

pieţei interne, indică necesitatea adaptării anumitor dispoziţii din directiva menţionată.”; „(5)Pentru a se asigura o 

protecţie echitabilă a lucrătorilor respectivi, definiţia stării de insolvabilitate trebuie adaptată noilor tendinţe legislative 

din statele membre şi ar trebui să includă în acest concept şi alte proceduri de insolvabilitate, cu excepţia lichidării. În 

acest context, pentru a stabili obligaţia de plată a instituţiei de garantare, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de 

a prevedea că, în cazurile în care situaţia de insolvabilitate duce la mai multe proceduri de insolvabilitate, situaţia 

trebuie să fie abordată ca şi cum ar fi vorba de o singură procedură de insolvabilitate.”; „(9)Pentru a facilita 

identificarea procedurilor de insolvabilitate, în special în situaţiile transnaţionale, este necesar să se prevadă ca statele 

membre să notifice Comisia şi celelalte state membre despre tipurile de proceduri de insolvabilitate care atrag 

intervenţia instituţiei de garantare.” 
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incidente contractuale conotaţii străine, legiuitorul fiscal scoate în evidenţă un 

dezechilibru patrimonial, numai că şi în acest caz particularizează şi 

„fiscalizează” „insolvabilitatea”. Astfel, se remarcă cele două elemente de 

comparat – activul patrimonial „venituri sau bunuri urmăribile” şi pasivul – 

„obligaţiile fiscale de plată”. Dacă „activul” este mai mic decât „pasivul”, 

debitorul este „insolvabil”. Această afirmaţie este valabilă în ambele ipoteze. 

Atât în cazul „insolvabilităţii civile/comerciale”, cât şi în cazul „insolvabilităţii 

fiscale”. Doar că în primul caz se compară întreg activul29 cu întreg pasivul, iar 

în al doilea întreg activul30 cu o parte din pasiv – obligaţiile fiscale. În aceste 

condiţii, ne putem imagina lesne ipoteza în care o persoană, respectiv 

patrimoniul său, să fie solvabil fiscal şi insolvabil civil/comercial. Trebuie să 

menţionăm faptul că prevederile codului de procedură fiscală cu privire la 

insolvabilitate se aplică şi persoanelor juridice comercianţi, prin urmare, 

aplicându-se în paralel cu dispoziţiile din legea insolvenţei31. 

 

5. „Insolvabilitatea” în noul cod civil. Spre deosebire de codul civil 

anterior, care doar enunţa „starea de deconfitură” fără să o definească (art. 

1025 C.civ.1865), actualul cod civil defineşte legal „insolvabilitatea”32. 

„Starea de insolvabilitate rezultă din inferioritatea activului patrimonial ce 

poate fi supus, potrivit legii, executării silite, faţă de valoarea totală a datoriilor 

exigibile”. 

Disecând „anatomic” această definiţie, remarcăm că „insolvabilitatea” sau 

„starea de insolvabilitate”, după cum se exprimă legiuitorul, este o stare a 

                                                            
29 Chiar dacă definiţiile doctrinare şi jurisprudenţiale nu specifică în mod expres, se consideră că se pune în balanţă 

activul care poate fi executat silit conform normelor de procedură civilă (art. 371 ind.3 C.pr.civ.). 
30 „venituri sau bunuri urmăribile (s.n. - S.G.)”. 
31 Această concluzie se desprinde uşor din analiza mai multor texte, dar unele din ele fac referiri exprese la cele două 

seturi de norme: Art. 27 Răspunderea solidară, alin. (2) lit. c „c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, 

cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei 

(s.n. - S.G.), pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de 

insolvabilitate (s.n. - S.G.)”; art. 177 Deschiderea procedurii insolvenţei. 
32 Art. 1417 alin. 2 C.civ. 
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patrimoniului, întrucât în balanţă sunt puse elemente de activ patrimonial şi 

pasiv patrimonial. Până aici, conceptual, nu se poate remarca vreo diferenţă 

faţă de definiţiile doctrinare şi jurisprudenţiale precitate. 

 

A. Elementele de activ. Legiuitorul civil precizează expres că ia în 

calcul doar „activul patrimonial ce poate fi supus, potrivit legii, executării 

silite”, continuând ideea legiuitorului fiscal „venituri sau bunuri urmăribile”33. 

Definiţiile doctrinare nu particularizează şi nu specifică nimic în legătură cu 

elementele de activ, comparând valoarea totală a activelor. Să fie o omisiune, 

care urcă din negura vremurilor în care nu existau reglementări exprese în 

codurile de procedură civilă care să tempereze sau să limiteze executările 

silite34, sau este o diferenţă de viziune faţă de legiuitorul modern? Ambele 

răspunsuri pot fi acreditate şi argumentate. 

Astfel, privit mai ales din perspectiva debitorului, se poate afirma că 

trebuie calculat întreg activul – ca element de comparat – întrucât, în primul 

rând, obligaţiile se execută voluntar, de bună voie, executarea silită fiind 

excepţia35; în al doilea rând chiar şi etimologic „solvabilitate” înseamnă care 

poate plăti şi nu care poate fi executat silit; în al treilea rând, dacă s-ar calcula 

doar activul executabil, iar debitorul ar deţine bunuri neurmăribile suficient cât 

să echilibreze balanţa pasivului, şi drept urmare debitorul ar fi declarat 

insolvabil, acest lucru s-ar putea întoarce chiar împotriva debitorului, întrucât 

efectele insolvabilităţii sunt numeroase şi importante36. 

                                                            
33 Precum şi a legiuitorului specializat – „averea debitorului reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale 

patrimoniale - inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei -, care pot face obiectul executării silite (s.n. – 

S.G.), în condiţiile reglementate de Codul de procedură civilă;” – art. 3 pct. 2 Legea 85/2006 privind procedura 

insolvenţei. 
34 Dispoziţii similare cu cele din cadrul secţiunii „Bunuri mobile care nu se pot urmări”, art. 406-410 C.pr.civ. 
35 Art 371 ind.1 alin.1 C.pr.civ. „(1) Obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu se aduce la 

îndeplinire de bunăvoie.” 
36 Enumerăm, doar exemplificativ, o serie de efecte importante ale insolvabilităţii: persoanele în stare de insolvabilitate 

nu pot face liberalităţi (art. 12 alin. 2 C.civ.); poate fi declanşată, mediat, rezoluţiunea anticipată; efecte în domeniul 

acţiunii oblice, pauliene, fidejusiunii, beneficiului de discuţiune, beneficiului de diviziune, revocare a mandatului, 

excepţiei de neexecutare a contractului, pierderea calităţii de asociat etc. 
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Pe de altă parte, din perspectiva creditorilor, în condiţiile în care plata 

voluntară începe să devină un fenomen tot mai rar, desuet chiar, iar 

executarea silită începe să devină regulă; ţinând cont de raţiunea pentru care 

legiuitorul interzice sau temperează executarea silită asupra unor categorii de 

bunuri – asigurarea subzistenţei şi a unui „confort minim” pentru debitor şi 

familia sa; prezumând că debitorul nu se va lipsi voluntar de bunurile 

exceptate de la executare, tocmai datorită faptului că acele bunuri asigură 

subzistenţa sa; ţinând cont de faptul că, în principiu, valoare cumulată a 

acestor bunuri este una relativ redusă, se poate acredita ideea că activul care 

trebuie luat în calcul la stabilirea stării de „insolvabilitate” este activul 

executabil sau urmăribil. 

Cu toate cele discutate mai sus, întrucât în prezent avem o definiţie 

legală, criticabilă sau nu, activul care se ia în calcul la stabilirea stării de 

insolvabilitate este cel care poate fi executat silit. 

O altă problemă, legată de calculul activului de comparat, o constituie 

reglementarea expresă a patrimoniilor de afectaţiune. Definiţiile doctrinare şi 

jurisprudenţiale nu abordează problema din această perspectivă întrucât 

patrimoniul de afectaţiune nu era reglementat37. La ora actuală avem două 

reglementări concurente, cea din O.U.G. nr. 44/200838 şi cea din cadrul codului 

civil39. Întrucât elementele de activ, dar şi de pasiv, se supun unor regimuri 

juridice diferite, mai putem calcula totalitatea activului şi totalitatea pasivului 

fără a face aceste diferenţieri? Din punctul nostru de vedere, răspunsul nu 

                                                            
37 Prima definiţie legală a patrimoniului de afectaţiune o regăsim în cadrul art. 2 lit. j „patrimoniul de afectaţiune - 

totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau 

membrilor întreprinderii familiale, afectate scopului exercitării unei activităţi economice, constituite ca o fracţiune 

distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii 

familiale, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora;” O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 

M.Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008 
38 O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale, M. Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008 
39 Art. 31, 771, 2324 etc. C.civ. 
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poate fi decât negativ, şi acesta este confirmat, punctual, chiar de către 

legiuitor prin dispoziţii legale particulare exprese. În aceste condiţii, definiţia 

„insolvabilităţii” este deficitară, şi chiar eronată. Dar întrucât problema este 

complexă, poate face uşor obiectul unui studiu separat pe această problemă40. 

 

B. Elementele de pasiv. „Valoarea totală a datoriilor exigibile” specifică 

expressis verbis definiţia legală. Inovaţia legiuitorului în acest caz este 

evidentă – faţă de totalitatea pasivului din definiţiile doctrinare – doar pasivul 

exigibil în cazul definiţiei legale. Acest element inovator pare a fi preluat dintr-

o altă definiţie, a unei situaţii asemănătoare (chiar până la confuziune pentru 

unii) – insolvenţa. Definiţia legală a insolvenţei „insolvenţă este acea stare a 

patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor 

băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile (s.n. - 

S.G.)...”41 este edificatoare în acest sens. Chiar dacă în doctrină s-au mai făcut 

anumite comentarii şi nuanţări cu privire la definiţia stării de insolvenţă42, nu s-

a pus în discuţie, după cunoştinţa noastră, acest aspect, considerat crucial, - 

pasivul exigibil43.  

De fapt, pasivul exigibil este adevărata „hârtie de turnesol” care 

deosebeşte cele două stări patrimoniale – insolvabilitatea şi insolvenţa. Tocmai 

exigibilitatea pasivului este elementul de bază care poate face un patrimoniu 

insolvabil solvent şi un patrimoniu solvabil insolvent44. 

                                                            
40 A se vedea şi Ion Turcu, Legea procedurii insolvenţei. Cometariu pe articole, Ediţia a 4-a, Editura C.H.Beck, 

Bucureşti, 2012, p. 60-63, 99-102. 
41 Art. 3 pct.1 Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.  
42 A se vedea spre exemplu: Gheorghe Piperea, Insolvenţa: legea, regulile, realitatea, Editura Wolters Kluwer, 

Bucureşti, p. 265 – 278. 
43 În doctrină s-a specificat că doar pasivul exigibil efectiv pretins de către creditori trebuie să fie luat în calcul la 

stabilirea stării de insolvenţă. I. Turcu, Tratat de insolvenţă, C.H.Beck, 2006, p. 364; Gh. Piperea, op.cit., p. 275. 
44 Incontestabil, şi limitarea activului patrimonial – fondurile băneşti disponibile – are un cuvând de spus în această 

problemă, dar ne limităm aici să discutăm doar elementele de pasiv. 
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Prin urmare „mixarea” celor două definiţii45 în una singură – definiţia 

legală a „insolvabilităţii” în noul cod civil duce la crearea unui „Frankenstein 

juridic” – „insolvabilienţă”46. Aidoma personajului vizat, indiferent de cât de 

nobile şi frumoase n-ar fi intenţiile, rezultatul este urât, bizar şi neînţeles. 

Dincolo de impactul „ştiinţific” nefast al acestei inovaţii legislative, intuim 

şi importante probleme de natură practică. Până la intrarea în vigoare a acestei 

definiţii, era importantă stabilirea stării de solvabilitate sau insolvabilitate în 

procedura insolvenţei mai ales din perspectiva evaluării corecte a şanselor de 

reuşită a unui plan de reorganizare. În cazul societăţilor solvabile dar 

insolvente şansele de redresare sunt mult mai mari decât în cazul societăţilor 

insolvabile şi insolvente. La ora actuală, întrucât legea procedurii insolvenţei nu 

defineşte legal noţiunea de „insolvabilitate” şi întrucât codul civil este dreptul 

comun în domeniu47, suntem ţinuţi de această definiţie şi în materie de 

insolvenţă. Dar, întrucât, această struţo-cămilă juridică suprapune aproape 

până la confuziune aceste noţiuni, rezultatul va fi puternic viciat. Astfel, 

diferenţa dintre solvabilitate şi insolvabilitate la ora actuală va fi dată exclusiv 

de diferenţa dintre elementele de activ – „fondurile băneşti disponibile” şi 

„activul patrimonial ce poate fi supus, potrivit legii, executării silite”. Prin 

urmare, dacă activele unui debitor ar fi mai mari decât pasivul exigibil, dar 

considerabil mai mici decât pasivul total, acel debitor va fi considerat solvabil 

în temeiul noii definiţii. 

 

C. Determinarea „insolvabilităţii”. O altă problemă, la fel de bizară, 

din punctul nostru de vedere, ca şi definiţia „insolvabilităţii” o reprezintă teza 

finală a alineatului doi al art. 1417 C.civ. „Dacă prin lege nu se prevede altfel, 

această stare se constată de către instanţă, care, în acest scop, poate ţine 

                                                            
45 Definiţia „clasică” a „insolvabilităţii „ şi definiţia legală a „insolvenţei”. 
46 Ne asumăm această noţiune, pocitanie la nivel terminologic, dar fondul este exclusiv creaţia legiuitorului... 
47 Art. 2 alin. 2 C.civ „Prezentul cod este alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate 

domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale”. 
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seama de anumite împrejurări, precum dispariţia intempestivă a debitorului, 

neplata unor datorii devenite scadenţe, declanşarea împotriva sa a unei 

proceduri de executare silită şi alte asemenea”. 

Până acuma – şi acest lucru a fost un numitor comun în cvasitotalitatea 

definiţiilor – atât insolvabilitatea cât şi insolvenţa au fost văzute ca stări ale 

patrimoniului şi nu ale persoanei titulară a patrimoniului. În lumina noii optici 

legale, această stare obiectivă, care viza exclusiv patrimoniul persoanei, tinde 

să devină subiectivă sau, cel puţin, puternic influenţată de stări subiective. Să 

le analizăm pe rând. 

 

a). Dispariţia intempestivă a debitorului. Este de neînţeles, pentru 

noi cel puţin, care este legătura între dispariţia intempestivă sau „programată” 

a debitorului sau apariţia/reapariţia sa şi echilibrul patrimonial. Până acum, 

atât dispariţia, cât şi moartea prezumată a unei persoane nu influenţau cu 

nimic echilibrul patrimonial. Dispariţia era fără un efect direct asupra 

patrimoniului dispărutului (se instituia o curatelă), iar moartea declarată 

judiciar declanşa procedura succesorală. Dar, sub nici o formă cele două stări 

nu puteau influenţa balanţa sau echilibrul patrimonial. Dacă patrimoniul 

dispărutului sau presupusului decedat era solvabil, rămânea solvabil, dacă era 

insolvabil, nimic nu-i putea modifica această stare. Conform „sfatului” dat de 

către legiuitor judecătorului unei asemenea situaţii, la ora actuală, faptul că 

titularul patrimoniului a „dispărut intempestiv”, poate afecta grav acest 

echilibru. Astfel, un debitor care are un patrimoniu solvabil care, însă, a 

dispărut intempestiv, se poate trezi în plină stare de „insolvabilitate”, adică, cu 

elementele de activ executabil valoric mai mici decât cu elementele de pasiv 

exigibil, chiar dacă realitatea este cu totul alta. Cum se poate întâmpla o 

asemenea „metamorfoză kafkiană” patrimoniului acestui debitor? Care este 

mecanismul juridic? De ce ar avea nevoie creditorii de prezenţa fizică a 
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debitorului pentru a-i executa silit bunurile? Să fie legiuitorul nostru un 

partizan ascuns al dorinţei de a resuscita vechile pedepse aplicate debitorilor – 

vânzarea trans Tiberium, legarea la stâlpul infamiei, aruncarea în groapa 

datornicilor? Aşteptăm cu nerăbdare răspunsul practicii la aceste întrebări. 

 

b). Neplata unor datorii devenite scadenţe. Un alt element, de care 

ar trebui să ţină cont judecătorul atunci când decide dacă un patrimoniu este 

solvabil sau insolvabil este constatarea faptului dacă există sau nu neplăţi ale 

unor datorii scadente. Acest element este cel puţin bizar măcar din perspectiva 

faptului că la ora actuală nu putem discuta despre insolvenţă sau 

insolvabilitatea decât dacă avem „pasiv exigibil”. Dacă nu ar exista nici o 

datorie scadentă neplătită, nu s-ar putea pune, nici măcar conceptual, 

problema insolvabilităţii sau insolvenţei. Prin urmare, dacă în temeiul art. 1417 

alin. 2 C.civ. un judecător ar fi chemat să constate starea de insolvabilitatea, 

dar debitorul nu ar avea nici o datorie scadentă neplătită, acesta va trebui să 

respingă cererea, chiar dacă şi activul patrimonial ar fi egal cu zero. Deci, este 

evident că analiza stării de insolvabilitate poate fi declanşată doar în temeiul 

unei datorii scadente. Dacă aceasta este procedura firească şi logică, ce aduce 

în plus „sfatul” numărul doi al legiuitorului. Textual, „neplata unor (s.n. – 

S.G.) datorii devenite scadente”, ne poate duce cu gândul că, în această 

ipoteză specială, cheia descifrării rezidă în acest „unor”. Prin urmare, am 

putea deduce că legiuitorul discriminează între diferite categorii de datorii 

scadente. Unele, alea „obişnuite” sunt luate în calcul în mod firesc, atunci când 

se face raportul activ/pasiv (alin. 2 teza iniţială), altele, „speciale” sau „super 

creanţe” se iau în calcul suplimentar (eventual chiar cumulativ) în cadrul 

silogismului judiciar (alin. 2, teza finală). 

Prin urmare, acest „sfat”, dacă este general, este eronat pentru că nu se 

iau în calcul doar „unele” datorii scadente, ci obligatoriu şi întotdeauna „toate” 
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datoriile scadente (iar în viziunea „clasică”, care este şi cea corectă, din 

punctul nostru de vedere, toate datoriile, scadente sau nescadente); dacă este 

particluar, iarăşi este eronat, pentru că acele „unele” datotrii scadente deja au 

fost luate în calcul la stabilirea raportului dintre activ şi pasiv, plus că introduce 

o discriminare complet nejustiifcată între datoriile exigibile, fără indicarea sau 

măcar sugerarea vreunui criteriu de demarcare. 

 

c). Declanşarea împotriva sa a unei proceduri de executare silită. 

Întrucât executarea silită este precedată în mod logic şi firesc de către o 

datorie certă, lichidă şi exigibilă, în principiu, toate observaţiile făcute mai sus 

cu privire la „neplata unor datorii scadente” se pot aplica mutatis mutandis şi 

la executarea silită. Desigur, pentru a constata insolvabilitatea nu există 

necesitatea existenţei unui titlu executoriu sau a unei executări silite 

declanşate împotriva debitorului. Doar existenţa unei datorii exigibile 

(neacoperibilă de către activul executabil) este suficient. Dar, este la fel de 

adevărat că dacă o executare silită este pendinte, există o datorie exigibilă, iar 

aceasta a fost deja luată în calcul la stabilirea raportului dintre activ şi pasiv. 

Dacă judecătorul va ţine cont încă o dată de aceeaşi creanţă, o va număra de 

două ori în sarcina debitorului. Acest lucru este inacceptabil, prin urmare, nici 

acest „sfat” nu ar trebui luat în calcul de către judecător. 

 

d). … şi alte asemenea. Pe lângă „sfaturile generoase” analizate mai 

sus, legiuitorul încheie lista promiţător – şi alte asemenea. Doar imaginaţia 

bogată a jurisprudenţei şi a doctrinei vor constitui limitele acestor sfaturi. Dacă 

patrimoniul cuiva ar putea fi declarat în stare de insolvabilitate atunci când 

„dispare intempestiv”, are „unele” datorii scadente, este subiect pasiv al „unei” 

executări silite şi aceasta indiferent de raportul dintre activul executabil şi 

pasivul exigibil (aşa cum pretinde însuşi legiuitorul cu câteva rânduri mai sus), 
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probabil, ne-am putea imagina o insolvabilitate pentru impoliteţe – debitorul 

nu salută vecinii, nu răspunde la telefon creditorului, vorbeşte urât, scuipă 

seminţe pe stradă – toate aceste manifestări fiind în consonanţă cu „sfaturile” 

legiuitorului şi încadrându-se perfect la „alte asemenea”. 

În încercarea, de a reveni, totuşi, cu picioarele pe pământ, nu putem 

conchide decât faptul că insolvabilitatea (şi insolvenţa) nu este decât un raport 

matematic, obiectiv, în care se compară unele elemente de activ cu unele 

elemente de pasiv. Nici un element subiectiv nu poate interfera şi influenţa 

acest raport matematic. 

 

6. În loc de concluzii şi propuneri de lege ferenda.  

O multitudine de definiţii legale pentru unul şi acelaşi termen sau 

noţiune, abordări diferite, din unghiuri şi perspective diferite, cu rezultate şi 

finalităţi diferite, nu reprezintă, cu siguranţă, un punct forte al unui sistem 

juridic coerent. Din perspectiva elaborării unui nou cod al insolvenţei, 

considerăm că se impune clarificarea legală a acestor noţiuni de bază pentru 

acest domeniu. O definiţie legală unică, clară şi corectă a insolvabilităţii, 

abrogându-se expres toate definiţiile anterioare, explicite sau implicite. O 

definiţie clară şi corectă a insolvenţei. Eliminarea suprapunerii celor două 

noţiuni, pentru asigurarea unor rezultate practice optime. Respectarea tuturor 

regulilor de tehnică legislativă ar reprezenta un prim pas pentru atingerea 

acestor deziderate. 

Cu speranţa că noul cod al insolvenţei va aduce cu sine toate aceste 

modificări, aşteptăm cu nerăbdare supunerea proiectului dezbaterii publice. 

Cum apreciaţi textul art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

85/2014: 

 

Dezbatere 
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“(1) Contractele în derulare se consideră menţinute la data deschiderii procedurii, 

art. 1.417 din Codul civil nefiind aplicabil…” 

 

“Cuvântul care exprimă cel mai corect starea actuală a 

legislaţiei insolvenţei este PROVIZORATUL. “Nimic mai 

durabil decât provizoratul”, spune un proverb francez” 

Ion Turcu, Falimentul. Noua procedură, Editura Lumina 

Lex, Bucureşti, 2003, Introducere, p. 13. 

 

De ce consideraţi că a apărut necesitatea dezvoltării unor 

proceduri colective de executare silită a comercianţilor? 

 

De ce consideraţi că la ora actuală se discută despre 

extinderea domeniului de aplicare a procedurilor colective 

şi asupra necomercianţilor? 

 

Interviu video cu un judecător sindic si un practician în 

insolvenţă. 

 

 

 

 

Întrebări: 

Cum percepeţi evoluţia dreptului insolvenţei? 

Care apreciaţi că va fi dinamica procedurii insolvenţei? 

Referiţi-vă în special la problema insolvenţei persoanei fizice neporifesionist. 

Răspuns la interviu: max. 5 minute / invitat. 

  

 

Motto 

 

Temă de 

reflecţie 

 

Video 
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Disciplină: Dreptul insolvenţei 
Capitol: Procedurile de 

prevenţie a insolvenţei 

Secvență: Mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv 

 

 

I. Cuprinsul secvenței 

7. Întreprindere în dificultate 

8. De la faliment la reorganizare, de la reorganizare la prevenţia insolvenţei 

9. Mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv 

II. Obiectivele secvenței 

 Plasare problematicii procedurilor de prevenire a insolvenţei în contextul legal 

potrivit 

 Cunoaşterea procedurilor de prevenţie a insolvenţei: mandatul ad-hoc şi 

concordatul preventiv 

 Cunoaşterea limitelor şi limitărilor legale ale procedurilor de prevenţie a 

insolvenţei 

III. Cuvinte cheie 

 

Întreprindere în dificultate, debitor în dificultate financiară, mandat ad-hoc, 

concordat preventiv, moratoriu, termen de graţie, termen suspensiv, scadenţă 

anticipată, „haircut”, plan, administrator concordatar 
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Introducere 

Întreprinderile în dificultate. 

Procedurile de prevenţie a insolvenţei 

Legea nr. 85/2014 privind PROCEDURILE DE PREVENIRE A 

INSOLVENŢEI şi de insolvenţă 

 

Evoluţia relaţiilor sociale cu privire la problema debitorilor 

supraîndatoraţi a cunoscut o evoluţie pe  mai multe paliere. 

Pe de o parte, aşa cum am arătat anterior, de la o 

procedură de executare silită infamantă s-a ajuns la o 

procedură legală care pune accenttul (cel puţin la nivel de 

deziderat în cadrul sistemului nostru juridic) pe 

reorganizarea debitorului (desigur, atunci când acest lucru este încă posibil). 

Componenta infamantă, conotaţiile peiorative sunt demult dispărute, 

dimpotrivă, devine tot mai populară printre debitori ideea (deloc proastă de 

multe ori) de a itra în insolvenţă. La nivel statistic, cererile de deschidere a 

procedurii la iniţiativa debitorului au crescut constant, la ora actuală 

echilibrând balanţa în raport cu cererile de deshcidere a procedurii insolvenţei 

la iniţiativa creditorilor. Dacă luăm în calcul şi lipsa (aproape totală) a oricăror 

decăderi sau limitări post-insolvenţă pentru „artizanii” acesteia, posibilitatea de 

a înfiinţa nestingherit întreprideri noi, ipoteze limitate (ca număr şi importanţă) 

a atragerii răspunderii celor care au contribuit la ajungerea debitorului în 

starea de insolvenţă, putem înţelege uşor de ce procdura insolvenţei s-a 

transformat din procedura creditorului în procedura debitorului… 

Pe de altă parte, legiuitorul modern este conştient de faptul că starea de 

insolvenţă este o stare avansată de „degradare” a patrimoniului debitorului. La 

 

Citire 
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fel ca şi în cazul medecinii, este mult mai ieftin şi eficent să previi decât să 

vindeci. Preocupările moderne ale legiuitorilor lumii sunt focalizate spre 

prevenţia insolvenţei. Legiuitorul nostru nu a rămas impasibil, dar eforturile 

sale în acest domeniu sunt relativ modeste. 

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

mandatului ad-hoc a fost prima tentativă a legiuitorului român de a contracara 

fenomenul îngrijorător a expansiunii procedurilor de insolvenţă la nivel 

naţional. Un eşec lamentabil (similar cu încercarea de promovare a unui alt 

concept, în mare vogă, cel puţin la nivel teoretic - medierea) a legiuitorului 

român pe de o parte şi a practicii şi a dreptului comercial pe de altă parte. 

La nivelul tribunalului specializat Cluj (unul din cele trei tribunale specialzate la 

nivel de ţară, cu o practică relevantă şi un volum considerabil de dosare) au 

fost înregistrate două cereri de concordat prevenitv. Din cele două cereri un 

concordat a fost omologat şi unul nu. Nu am fost consemnate cereri de mandat 

ad-hoc.  

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă abrogă Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului 

preventiv şi a mandatului ad-hoc şi înglobează prevederile acesteia, cu 

modificări. 

 

Procedurile colective în epoca capitalistă şi modernă 
 

Eternul model francez s-a impus şi în acest domeniu. Codul 

comercial al lui Napoleon (1807), cu o reformă substanţială 

a materiei falimentului (1833) a stat la baza reglementărilor 

româneşti în ceea ce priveşte procedura falimentului, 

adevărat, prin filtrul Codului comercial italian de la 1881. 
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Proiectul de „Regulament asupra bancruţilor” (1832), apoi Codul Comercial 

român de la 1887. 

Reglementările codului comercial român în materie de faliment au dăinuit, 

aproape nealterate până în anul 1995. Este adevărat că din 1948 până în 

1990, aceste prevederi au fost „literă moartă”, relaţiile sociale nepermiţând 

aplicarea lor. 

Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare (legea a 

fost reformată substanţial de mai multe ori, în 1999, în 2002, în 2004, fiind 

abrogată şi înlocuită în 2006) 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (cu câteva modificări 

importante de-a lungul timpului,dar în principiu, fără nici o reformă) 

O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă (care a abrogat Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

dar care a fost declarată, la câteva zile de la intrarea în vigoare, 

neconstituţională în integralitatea sa ca apoi să fie respinsă prin Legea nr. 

1/2015) 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă (cunoscut sub denumirea de „Cod al insolvenţei”). 

Atât procedura mandatului ad-hoc, cât şi procedura 

concordatului preventiv sunt proceduri de PREVENIRE a 

insolvenţei. Ambele proceduri se pot aplica exclusiv 

debitorilor care NU sunt în stare de insolvenţă. 

Acest fapt poate fi o explicaţie posibilă pentru cvasi-

inexistenţa fenomenului de prevenţie a insolvenţei. Ca 

efect al crizei prin care am trecut de curând (în opinia unora timpul trecut nu 

este utilizat adecvat), nu prea există debitori care să NU fie în insolvenţă, 

marea lor majoritate având o reacţie tardivă, atunci când sunt într-o insolvenţă 

avansată, fază la care prevenţia insolvenţei este conceptual imposibilă. 

 

De reţinut 
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Procedura mandatului ad-hoc 

 

 

 Legea nr. 85/2014 defineşte legal noţiunile de „concordat 

prventiv”, „mandat ad-hoc” şi „debitor în dificultate 

financiară”: Art. 5 pct. 17, 27, 36 

 

17. concordat preventiv este un contract încheiat între 

debitorul în dificultate financiară, pe de o parte, şi creditorii 

care deţin cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, pe 

de altă parte, omologat de judecătorul-sindic, contract prin care debitorul 

propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori, iar 

creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în 

care se află; 

 

27. debitor în dificultate financiară este debitorul care, deşi execută sau este 

capabil să execute obligaţiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen 

scurt redus şi/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta 

îndeplinirea obligaţiilor contractuale în raport cu resursele generate din 

activitatea operaţională sau cu resursele atrase prin activitatea financiară; 

 

36. mandat ad-hoc este o procedură confidenţială, declanşată la cererea 

debitorului în dificultate financiară, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat 

de instanţă, negociază cu creditorii în scopul realizării unei înţelegeri între unul 

sau mai mulţi dintre aceştia şi debitor, în vederea depăşirii stării de dificultate 

în care se află; 

 

 

Definiţie 
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Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi a 

mandatului ad-hoc definea aceste concepte în cadrul art. 3: 

 

b) întreprinderea în dificultate este întreprinderea al cărei potenţial de 

viabilitate managerială şi economică se află într-o dinamică descrescătoare, 

dar al cărei titular execută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile;   

 

c) mandatul ad-hoc este o procedura confidenţială, declanşată la cererea 

debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanţă, negociază cu 

creditorii în scopul realizării unei inteţegeri între unul sau mai mulţi dintre 

aceştia şi debitor în vederea depăşirii stării de dificultate în care se află 

întreprinderea acestuia din urmă; 

 

d) concordatul preventiv este un contract incheiat între debitor, pe de o parte, 

şi creditorii care deţin cel putin două treimi din valoarea creanţelor acceptate şi 

necontestate, pe de alta parte, prin care debitorul propune un plan de 

redresare a întreprinderii sale şi de acoperire a creanţelor acestor creditori 

împotriva sa, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire 

a dificultăţii în care se află întreprinderea debitorului.   

Chiar dacă modificările legislative nu pot fi catalogate 

drept spectaculoase, totuşi, anumite modificări sunt 

importante. Bunăoară, în Legea nr. 381/2009 legiuitorul 

limita în mod expres aplicarea procedurilor vizate doar la 

persoanele juridice, persoana fizică fiind exclusă de plano 

din sfera de aplicare a legii: „Art. 1 Prezenta legea se 

aplică persoanelor juridice care organizează o întreprindere aflată în dificultate 

financiară, fără a fi în stare de insolvenţă, denumite în continuare debitori”. 

Legea nr. 85/2014 marchează o modificare a opticii legislative. Art. 3 Domeniul 

 

De reţinut 
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de aplicare nu mai exclude persoana fizică de la aplicarea legii privind 

procedurile de prevenire a insolvenţeie şi a insolvenţei, iar art. 6 Domeniul de 

aplicare (de acestă dată a procedurilor de prevenire a insolvenţei) statuează: 

„Prezentul titlu se aplică debitorilor (s.n.) aflaţi în dificultate financiară”. 

Debitorul în dificultate financiară este definit la art. 5 pct. 27 (precitat) prin 

raportare la definiţia debitorului de la art. 5 pct. 26: „Debitorul este persoana 

fizică (s.n.) sau juridică care poate fi subiect al unei proceduri prevăzute de 

prezenta lege”. 

Totuşi, din păcate, acestă modificare nu pare a fi pe deplin „asumată” de către 

legiuitor, întruct la art. 7 alin. 3 Legea nr. 85/2014 stipulează: 

„Debitorul participă la procedură prin reprezentanţii săi legali sau 

convenţionali”, sugerând, ca principiu, că debitorul poate fi doar persoană 

juridică (persoana fizică profesionist are, implicit, capacitate deplină de 

exerciţiu şi îşi exercită drepturile şi asumă obligaţiile direct, putând fi 

reprezentată doar convenţional, nu şi  legal…). 

Procedura mandatului ad-hoc este o procedură 

confidenţială. Ca efect al acestui fapt, dosarele referitoare 

la procedurile de mandat ad-hoc nu apar pe portalul 

instanţelor de judecată. www.portal.just.ro Acestea apar 

doar în registrele scriptice ale instanţelor care aplică 

procedura.  

Procedara mandatului ad-hoc este sumar reglementată în 

cadrul Legii nr. 85/2014. Doar şase articole (art. 10-15) la 

care se adaugă patru (art. 6-9) de dispoziţii generale. De 

remarcat faptul că acestă procedură se desfăşoară într-un 

cadru restrâns, apt să asigure, în principiu, 

confidenţialitatea procedurii. Procedura mandatului ad-hoc 

 

Ştiaţi că? 
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se desfăşoară numai în faţa Preşeditelui tribunalului şi nu în faţa unui judecător 

sindic.  

Debitorul în dificultate financiară va depune la cabinetul preşedintelui 

tribunalului o cerere prin care solicită numirea unui mandatar ad-hoc (în mod 

obligatoriu un practician în insolvenţă). Aceasta se înregistrează într-un 

registru special. Preşedintele tribunalului dispune citarea debitorului şi a 

mandatarului ad-hoc propus în termen de 5 zile de la depunerea cererii (art. 

12 alin. 1 prevede termenul de 5 zile, dar art. 18 alin. 1 stipulează: „Cererile 

formulate în temeiul prezentului titlu se judecă în camera de consiliu, de 

urgenţă, cu precădere, părţile fiind citate în termen de 48 de ore de la primirea 

cererii.” Titlul la care face trimitere acest articol este Titlul I Proceduri de 

prevenire a insolvenţei. Din cadrul acestui titulu face parte şi Capitolul II 

Mandatul ad-hoc. Prin urmare, art. 18 alin. 1 are vocaţie să se aplice şi 

mandatului ad-hoc. Astfel, legiuitorul genererază un conflict între cele două 

texte – art. 12 alin. 1 – termen de 5 zile şi art. 18 alin. 1 – termen de 48 de 

ore). Procedura se desfăşoara în camera de consiliu şi este confidenţială pe 

toată durata ei. Dacă preşedintele tribunalului (preşedintele tribunalului nu 

trebuie să fie în mod obligatoriu judecător sindic, preşedintele tribunalului 

poate avea o specializare în penal, spre exemplu. Probabil, constatatrea stării 

de dificultate a debitorului este o chestiune facilă, formală, accesibilă oricărui 

judecător, indiferent de specializare, dacă nu trebuie constatată de un 

judecător sindic) constată că starea de dificultate financiară a debitorului este 

reală, şi dacă practicianul în insolvenţă îndeplineşte condiţiile, îl va desemna 

mandatar ad-hoc printr-o încheiere executorie. Obiectivul  acestei proceduri 

este realizarea în termen de 90 de zile a unei „înţelegeri” (nici legea specială şi 

nici codul civil nu defineşte legal „înţelegerea”, dar putem presupune că 

aceasta este un contract, o convenţie, generic – un act juridic) cu unul sau mai 

mulţi creditori în vederea depăşirii stării de dificultate financiară. În concret, 
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această convenţie poate viza, fără ca enumerarea să fie limitativă, remiteri 

(termenul de „ştergeri”, utilizat de legea nr. 381/2009 a fost considerat, pe 

bună dreptate, de către legiuitorul modern nepotrivit), reeşalonări sau reduceri 

parţiale de datorii (chiar dacă legiuitorul modern şi-a dat seama că termenul 

de „ştergere” este nepotrivit şi l-a înlocuit cu „remitere”, nu şi-a dat seama, 

din păcate, că „reducerea parţială” nu este altceva decât o „remitere parţială”, 

astfel, termenul fiind utilizat redundant), continuarea sau încetarea unor 

contracte (este de neînţeles de ce legiuitorul se îndepărtează de expresiile 

încetăţenite în procedura insolvenţei cu privire la dreptul potestativ al 

practicianului în insolvenţa de a „menţine” sau „denunţa” contractele în curs de 

executare), reduceri de personal (care nu sunt altceva decât denunţări ale 

contractelor individuale de muncă) etc. 

Mandatul ad-hoc încetează prin denunţarea unilaterală provenită din partea 

mandatarului ad-hoc sau al debitorului (este, în fond, un mandat, contract 

inutuituu personae), prin atingerea scopului (realizarea „înţelegerii”) sau prin 

nerealizarea scopului în termenul defipt. 

La cererea oricăreia dintre părţi, preşedintele tribunalului va constata încetarea 

mandatului ad-hoc printr-o încheiere definitivă. 

Link intern către o sursă bibliografică  
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Studiu de caz. Concordat preventiv omologat. 

Cererea de concordat preventiv formulată de către debitorul SC TRINOMUS 

DISTRIBUTION SRL 

 

 

 

La data de 1 februarie 2013, debitorul SC TRINOMUS DISTRIBUTION SRL a 

înregistrat la registratura Tribunalului Comercial Cluj, o cerere de deschidere a 

procedurii concordatului preventiv, în contradictoriu cu doi dintre creditorii săi, 

respectiv BANCA ROMÂNEASCĂ SA și SC PERUTNINA ROMÂNIA SRL, ambele 

persoane juridice românești, solicitând admiterea cererii și deschiderea 

procedurii concordatului preventiv, în condițiile prevăzute de art. 15 din Legea 

nr.381/2009. 

Cererea formulată de către debitor a format obiectului dosarului 

nr.277/1285/2010. 

Debitorul a susținut faptul că reprezintă o înteprindere aflată în dificultate 

financiară, în sensul definit de dispozițiile articolului 3 litera b din Legea 

nr.381/2009, situație determinată de criza economico-financiară 

contemporană, apreciind că cererea este admisibilă, fiind întrunite cerințele 

prevăzute de art. 1 din lege, întrucât debitoarea nu este în stare de insolvență. 

Debitorul desfășura activitate economică, realiza operațiuni de încasări și plăți, 

asigura veniturile salariaților societății, etc. 

De asemenea, debitorul nu se încadra în cazurile prevăzute de dispozițiile 

articolului 13 din legea susmenționată. 
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Cererea a fost formulată în contradictoriu cu cei doi creditori întrucât aceștia 

dețin peste 2/3 din valoarea creanțelor. 

În plus, debitorul a apreciat că măsura concordatului preventiv ar crea 

premisele funcționării în continuare a societății, în acest mod având 

posibilitatea de a rambursa creditele și de a plăti integral dobânzile și spezele 

bancare aferente, plus creanțele celorlalți creditori, considerând că aprobarea 

concordatului de către creditori ar fi atât în interesul acestora, cât și în 

interesul debitorului. 

Istoricul societății 

SC TRINOMUS DISTIBUTION SRL, înființată în anul 2001 a urmat activitatea 

predecesoarelor societății, SC TRINOMUS IMPORT EXPORT SRL (înființată în 

1993) și SC LM TRINOMUS IMPORT EXPORT SRL (înființată în 1994), preluând 

de la acestea activitatea de comerț en-gros și en-detail cu carne congelată de 

pasăre și alte produse alimentare. 

Debitorul deținea pentru desfășurarea activității, în proprietate,  un depozit 

frigorific in Cluj-Napoca str. Liviu Rebreanu,  nr.64, jud. Cluj. 

Activitatea societății s-a extins la tranșarea și ambalarea cărnii congelate de 

pasăre și pește, prin amenanjarea unei linii de producție. 

Urmare a modificării normelor sanitar veterinare impuse de Uniunea 

Europeană, atât depozitul, cât și linia de tranșare și ambalare nu corespundeau 

standardelor Uniunii Europene, impuse în domeniu.  

Pentru a da posibilitatea funcționării și desfășurării în continuare a activității 

societății, conducerea acesteia a fost nevoită sa procedeze la modernizarea 

depozitului, sens în care în anul 2006 a accesat fonduri europene prin 

intermediul unui proiect SAPARD. 
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Proiectul a fost demarat la începului anului 2006, construcția efectivă a 

depozitului începând în primăvara anului 2007 și a fost finalizată în luna 

noiembrie 2008. 

Procedura de decontare a fondurilor SAPARD a fost în sensul că intițial 

societatea avansa fondurile necesare realizării proiectului și demarării lucrărilor 

de constuire, după care Agenția SAPARD deconta cheltuielile, în trei tranșe, pe 

faza de lucrări. 

Costul proiectului SAPARD a fost de circa 500.000 euro.  

Pentru demararea proiectului și pentru executarea efectivă a lucrării, 

societatea a contractat de la BANCA ROMANEASCA SA un credit de investitii și 

4 linii de credit cu valoare de 219.158 euro plus 1.850.000 lei.  

Valoarea preconizată a lucrărilor a fost de circa 500.000 euro însă a fost cu 

mult depasită datorita cresterii costurilor pe metru pătrat de construcție ce a 

intervenit în perioada executării lucrării. 

La aceasta s-au adăugat factorii economici generați de criza economică 

existentă,  respectiv: 

 pierderile suferite de societate din diferențele de curs valutar de circa 

700.000 lei (peste 160.000 euro); 

 majorarea semnificativă a dobânzilor bancare, de la 7% pe an la 20% 

pe an la creditele acordate; 

 întârzierea la decontarea platilor de către SAPARD cu 6 luni din luna 

noiembrie 2008 data finalizării lucrărilor până în luna mai 2009, data 

decontării efective a ultimei tranșe. 

Toți acești factori au generat situația precară a societății, respectiv 

împrejurarea că aceasta nu a dispus la timp de fondurile bănești necesare 

pentru plata la timp a datoriilor devenite exigibile. 
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După finalizarea proiectului depozitul a fost autorizat intracomunitar conform 

normelor sanitar-veterinare europene, fiind  singurul depozit autorizat 

intracomunitar din județul Cluj. 

Depozitul a funcționat la momentul cererii de deschiderea procedurii 

concordatului preventiv și societatea investea în dezvoltarea activității de 

producție, care consta în tranșarea și ambalarea cărnii de pasăre pentru 

unitate, în vederea comercializării de către societate prin magazine proprii sau 

prin distributie către furnizori și în prestarea de servicii către terți, respectiv 

ambalarea și  tranșarea cărnii de pasăre.  

Depozitul avea o capacitate de tranșare de 5 tone/ zi și de depozitare de 300 

tone/zi. 

Depozitul avea 4 funcțiunii: 

 depozitare produse congelate și refrigetate (pulpe, aripi, pui congelați, 

carcasă de pui refrigerată); 

 secție de producție ( tranșare carcasă de pui și ambalare); 

 ambalare produse congelate (pulpe, aripi,   etc.  care sunt aduse 

inițial vrac); 

 tunelul de frig pentru congelare rapidă. 

Imobilul construit cu fonduri SAPARD se compunea din depozitul prezentat mai 

sus cu cele 4 utilități și dintr-un magazin de prezentare incorporat în imobil. 

Valoarea imobilului a fost estimată la 840.000 euro, BANCA ROMÂNEASCĂ SA 

având înscrise ipoteci asupra acestui imobil, pentru garantarea creditelor 

acordate. 

În susținerea acestei cereri, debitorul a anexat contractele de credit bancar 

încheiate cu instituția bancară și fișa analitică a creditorului SC PERUTNINA 

ROMANIA SRL. 
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Judecătorul sindic a considerat că înscrisurile anexate de către debitor sunt 

insuficiente și a dispus citarea persoanei juridice cu mențiunea de a face 

dovada faptului că nu se află în situațiile prevăzute de art. 13 lit. a-f din Legea 

nr.381/2009.   

La data de 23 februarie 2010, debitorul a depus la dosar un înscris intitulat 

,,memoriu”, ce a cuprins argumente privind starea de dificulate financiară a 

firmei, dinamica descrescătoare a potențialului economic, dinamica 

descrescătoare a lichiditățílor, precum și argumente ce afirmă că  nu este în 

incapacitate de plată sau insolvență, că nu are creanțe bugetare și nu se află în 

vreunul dintre excepíle prevăzute de dispozițiile articolului 13 din lege. 

Față de dispozițiile generale din legea concordatului preventiv, având în vedere 

temerile reprezentanților legali ai debitoarei cu privire la natura deficiențelor 

financiare și față de natura necontencioasă a cauzei, aceștia au înțeles să ceară 

părerea unui specialist pentru a realiza o analiză financiară, sens în care s-a 

întocmit un raport de expertiză contabilă, extrajudiciară. 

Potrivit concluziilor raportului de expertiză, potențialul economic al debitoarei 

se afla într-adevăr într-o dinamică descrescătoare, însă debitoarea executa și 

era capabilă să execute obligațiile exigibile. 

Debitorul a menționat faptul că cifra de afaceri a înregistrat o dinamică 

descrescătoare începând cu luna ianuarie 2008 și până la data formulării 

cererii, conform balanțelor contabile care au stat la baza întocmirii raportului 

de expertiză contabilă. 

Este important de reținut faptul că la o cifră de afaceri mare, dobânda bancară 

pentru creditele contractate și cursul valutar erau mai mici, comparativ cu 

perioada în care cifra de afaceri era în scădere, iar dobânzile bancare și cursul 

valutar în creștere, analiza financiar-economică realizată de debitor la data 

contractării facilităților bancare neavând în vedere scăderea cifrei de afaceri 
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datorată crizei economice și nici dinamica crescătoare a dobânzilor bancare și a 

cursului valutar. 

Debitorul a apreciat că dobânzile bancare au devenit impovorătoare și chiar 

imposibil de suportat și au generat, în mare parte printre alți factori, 

dificultățile financiare ale debitoarei. 

Putem deduce astfel că factorii care au determinat dinamica descrescătoare a 

lichidităților au fost următorii: 

 investițiile debitoarei; 

 majorarea considerabilă a dobânzilor facilităților contractate în 

vederea realizării investițiilor; 

 întârzierea cu care se încasau clienții debitoarei, tot datorită lipsei de 

lichidități a acestora, cu precizarea că debitoarea efectua demersuri 

pentru recuperarea acestor sume. 

La momentul formulării cererii, debitorul avea contracte în derulare, atât de 

achiziție de marfă, cât și de furnizare de marfă, sens în care au fost anexate 

facturi emise de debitor către beneficiari, scadente în perioada de timp 

următoare, instrumente de plată, precum file CEC și bilete la ordin ce urmau să 

fie scadente și facuturi recepționate de la furnizori, ce urmează să fie achitate 

de către debitor. 

Împrejurarea că debitoarea nu deținea creanțe bugetare a fost dovedită prin 

înscrisurile anexate memoriului din data de 23 februarie 2014, respectiv 

certificatele de cazier fiscal, certificatele de atestare fiscală pentru persoane 

juridice privind impozitele și taxele locale. 

 

Analiză a excepțiilor prevăzute de dispozițiile art. 13  
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Împotriva debitorului nu a fost pronunțată o hotărâre irevocabilă de 

condamnare pentru infracțiuni economice, împrejurare dovedită prin cazierul 

fiscal din data de 12.02.2010. 

Împotriva debitorului nu a fost deschisă procedura insolvenței, conform celor 

două declarații pe proprie răspundere ale reprezentanților legali, certificate sub 

nr. 1 și 4 din 22.02.2010, anexate cererii. 

Debitorul nu a beneficiat de un concordat preventiv, față de data intrării în 

vigoare a Legii nr.381/2009. 

Debitorul, asociații și administratorii acesteia nu au fost condamnați definitiv 

pentru infracțiunile prevăzute de dispozițiile literei d, potrivit cazierelor fiscale 

depuse la dosar și certificatului constratator eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului Cluj. 

Debitorul se afla în dificulate financiară, potrivit declarației pe proprie 

răspudnere a reprezentanților legi ai persoanei juridice. 

Debitorul a menționat că întregul proiect de concordat prventiv se va axa pe o 

strategie constând în vânzarea activului principal al societății creditoarei SC 

PERUTNINA ROMÂNIA SRL, ce reprezintă investiția pentru care a contractat 

împrumuturile bancare. 

Această sumă de bani încasată din vâzarea activului principal urma să fie 

destinată rambursării integrale către BANCA ROMÂNEASCĂ SA a contravalorii 

facilitățilior acordate, precum și a dobânzilor și comisioanelor de rambusare 

anticipată, apreciind că în momentul în care firma va fi degrevată de obligațiile 

de plată a dobânzilor bancare, va fi în măsură să își achite, eșalonat, ceilalți 

creditori. 

Admiterea cererii de deschidere a procedurii concordatului preventiv 
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La data de 25 februarie 2010, prin încheiere irevocabilă dată în camera de 

consiliu, a fost admisă cererea formulată de către debitor și a fost deschisă 

procedura concordatului preventiv și a fost numit în calitate de conciliator 

provizoriu practicianul în insolvență C.I.I. TERPE MARIA CRISTINA. 

Pentru a se pronunța în acest sens, judecătorul sindic a reținut faptul că 

debitoarea a probat împrejurarea ar fi capabilă să își execute obligațiile 

exigibile, activitatea debitorului fiind caracterizată de un trend descrescător a 

cifrei de afaceri pe fondul crizei economice, fiind așadar nevoită să își adapteze 

nivelul achizițiilor și a plăților, însă cu toate creanțele bugetare achitate la zi, în 

aceeași manieră fiind achitate și obligațiile față de salariați. 

De asemenea, a reținut faptul că deși a fost redus semnificativ nivelul 

lichidităților, actele financiar-contabile examinate fac dovada asupra faptului că 

societatea menține totuși un nivel de activitate, în care se produc atât încasări 

cât și plăți, în mod constatnt, fiind așadar capabilă să își execute obligațiile 

exigibile. 

Oferta de concordat preventiv depusă la dosar de către conciliator 

La data de 23 martie 2010, cu respectarea termenului de 30 de zile, 

conciliatorul C.I.I. TERPE MARIA CRISTINA a depus la dosar o ofertă de 

concordat preventiv. 

În viziunea conciliatorului avantajele concordatului preventiv erau următoarele: 

 certitudinea plății obligațiilor către creditori; 

 continuarea contractelor aflate în derulare; 

 utilizarea liniilor de credit existente;  

 asigurarea locurilor de muncă; 

 libertatea de decizie a administratorilor societatii asupra modului în 

care înteleg sa gestioneze activitatea; 
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 supravegherea cu minuțiozitate a respectării obligațiilor prevăzute în 

cadrul concordatului de către conciliatorul numit de judecătorul sindic. 

 Cauzele ce au determinat starea de dificultate financiară, prezentate de 

conciliator 

Analizând evoluția cifrei de afaceri a societății conciliatorul a constatat faptul că 

cifra de afaceri în ianuarie 2010 a fost la o treime față de cifra de afaceri din 

ianuarie 2009, iar scăderea încasarilor pe ultimele 6 luni și implicit a 

posibilitatii de plată a datoriilor, pe fondul crizei economice a accelerat ritmul în 

care societatea a ajuns in dificultate financiara. 

De asemenea, a constatat faptul că acele cheltuieli cu dobanzile bancare din 

ultimele 6 luni au determinat împovărarea debitorului, ca urmare a majorării 

acestora de la 7%  la 20 %, factor întărit de accentuarea dificultatii financiare 

datorată diferentelor de curs valutar înregistrate in ultimele 6 luni. 

În plus lipsa lichiditătilor pe piață a dus la dificultati de recuperare a sumelor 

datorate de proprii clienti,  fapt ce a dus la mărirea termenului de plată a 

facturilor. 

Tabel 1. Evoluția cifrei de afaceri  

Nr. 

criteriu 

Luna/An Cifra de afaceri 

    1  Ianuarie 2009 1.587.223,55 RON 

    2 Februarie 2009 1.891.844,07 RON 

    3 Martie 2009 1.617.409,90 RON 

    4 Aprilie 2009 1.536.144,97 RON 
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    5 Mai 2009 1.395.134,97 RON 

    6 Iunie 2009 1.339.635,21 RON 

    7 Iulie 2009 1.331.500,15 RON 

    8 August 2009 1.285.874,38 RON 

    9 Septembrie 2009 1.102.512,99 RON 

    10 Octombrie 2009 1.027.707, 54 RON 

    11 Noiembrie 2009 800.456,96 RON 

    12 Decembrie 2009 855.082,18 RON 

    13 Ianuarie 2010 526.665,52 RON 

 

Scăderea cifrei de afaceri a fost determinată atât de dificultățile de încasare, 

care au determinat societatea să adapteze nivelul achizițiilor, a plătțlor către 

furnizori, către salariații proprii cât și către bugetul statului, reducând 

considerabil nivelul plăților.  

Tabel 2. Evoluția nivelului lichidităților în ultimele 6 luni anterioare formulării 

cererii  

Nr. 

criteriu 

Lună/An Încasări Plăți 

    1 August 2009 430.200,00 RON 429.666,56 RON 

    2 Septembrie 2009 417.663,37 RON 403.963,39 RON 

    3 Octombrie 2009 398.317,56 RON 409.352,69 RON 
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    4 Noiembrie 2009 380.589,99 RON 387.033,28 RON 

    5 Decembrie 2009 383.219,32 RON 381.687,05 RON 

    6 Ianuarie 2010 303.216,45 RON 294.189,16 RON 

 

Astfel cum rezultă din tabelul de mai sus se poate constata că societatea a 

făcut lunar încasări și plăți, fără nici o întrerupere, însa se poate observa că în 

lunile octombrie și noiembrie 2009 datoriile acoperite  au fost mai mari decat 

încasările societății. 

Tabel 3. Evoluția cheltuielilor cu dobânzile bancare în ultimele 6 luni 

anterioare formulării cererii 

Nr. 

criteriu  

Lună/An Dobânzi bancare 

achitate 

    1 August 2009 18.831,48 RON 

    2 Septembrie 2009 18.576,76 RON 

    3 Octombrie 2009 18.852,09 RON 

    4 Noiembrie 2009 23.327,67 RON 

    5 Decembrie 2009 20.273,40 RON 

    6 Ianuarie 2010 22.584,77 RON 

 

Astfel cum se poate observa, pe fondul unei scăderi a încasărilor la care a fost  

supusă societatea, dobânzile bancare lunare achitate de societate fără nici o 

întârziere a avut un trend ascendent, ducând la o dificultate de asigurare a 
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lichidităților pentru cumpărarea de materie primă în vederea prelucrării și 

vânzării cărnii de pasăre.  

Societatea, prin efortul conducerii și a angajatilor, a reușit să asigure plata 

dobânzilor fără nici o întarziere, nepunând societatea în situația de a fi 

executată silit sau de a-i fi poprite conturile. 

Tabel 4. Evoluția cheltuielilor cu diferențele de curs valutar 

Nr. 

criteriu 

Lună/An Cheltuieli cu diferențe de curs 

valutar 

    1 August 2009 6.555,46 RON 

    2 Septembrie 2009 11.134,25 RON 

    3 Octombrie 2009 11.513,82 RON 

    4 Noiembrie 2009 4.822,28 RON 

    5 Decembrie 2009 11.775,11 RON 

    6 Ianuarie 2010 4.950,11 RON 

Se poate observa că societatea a înregistrat cheltuieli din diferențe de curs 

valutar ridicate la plata facturilor către furnizorii externi adâncind, dificultatea 

financiară în care se afla. 

Lunile în care aceste cheluieli sunt mai mici se datorează nivelului mai scăzut al 

plăților efectuate către furnizorii externi și nu unei situații financiare 

îmbunătățite.  

Realitatea relațiilor comerciale și a înregistrărilor privind patrimoniul 
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Existența realității raporturilor comerciale dintre SC TRINOMUS DISTRIBUTION 

SRL și creditorii cuprinși în tabelul creditorilor a fost constatată de conciliator, 

prin verificarea următoarelor situații și înscrisuri: 

 existența juridică a părților implicate; 

 bonitatea acestora pe piata internaționala ( societatea este agreată 

intracomunitar în conformitate cu normele sanitar veterinare 

europene); 

 contractele de furnizare a cărnii în vederea tranșării, ambalării și 

distribuirii; 

 facturile ce conțin contravaloarea acestor servicii; 

Totodată, conciliatorul a supus verificării existența în patrimoniul societății a 

tuturor elementelor de activ descrise în situatia activelor și pasivelor, 

constatând că societatea deține:  

 bunuri imobile ( depozitul situat in Cluj - Napoca, str. Liviu 

Rebreanu nr. 64, jud. Cluj, magazine de desfacere, in proprietate 

sau inchiriate); 

 bunuri mobile ( mașini proprietatea societății, echipamente 

tehnologice, mobilier, birotică, obiecte de inventar, etc.) 

Planul de redresare al SC TRINOMUS DISTRIBUTION SRL 

 Propuneri pentru depășirea situației de dificultate financiară 

 SC TRINOMUS DISTRIBUTION SRL propunea creditorului garantat BANCA 

ROMÂNEASCĂ S.A. plata ratelor și a accesoriilor astfel cum decurg din 

contractele de credit, cu respectarea scadențelor, urmand ca la momentul 

instrainarii activilui depozit situat in Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 64, 

jud. Cluj,  să fie acoperită integral valoarea  creanțelor către bancă.  
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SC TRINOMUS DISTRIBTION SRL a identificat un potential client extern pentru 

cumpărarea depozitului, iar din discuțiile cu reprezentanții acestora a rezultat 

clar interesul pentru achiziționarea acestui activ în vederea dezvoltării și 

extinderii  activității acestuia în Romania.  

Activul depozit era evaluat la suma de 840.000 euro, iar valorificarea la 

această sumă ar duce la plata integrală a creanței către BANCA ROMÂNEASCĂ 

S.A. și la asigurarea lichidităților pentru continuarea activității în vederea 

acoperirii în totalitate a celorlalte creanțe. 

SC TRINOMUS DISTRIBUTION SRL deținea și un parc auto, ce putea fi 

valorificat atât prin vânzarea unor autovehicule, cât și prin închirierea acestora.  

Societatea deținea:  

 2 autovehicule VOLVO TIR de 20 tone; 

 2 autovehicule MERCEDES ATEGO  de 5 tone; 

 4 autovehicule MERCEDES VITO de 1 tone; 

 2 autovehicule VOLKSWAGEN LT de 1,5 tone; 

 alte autoturisme pentru agenții de vânzări ai societății. 

Toate autovehiculele  de transport marfa erau dotate cu instalații de frig, iar 

capacitatea zilnică de distribuire, raportat la parcul auto, era de 20 tone, în 

vederea deservirii a celor peste 1.000 de clienti ai societății.  

 

 

Propunerea de plată a creanțelor 

Administratorii  statutari împreună cu conciliatorul numit de judecătorul sindic 

au propus următoare formulă de plată a creditorilor :  
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Către creditorii externi față de care se înregistrează restanțe de plată, plata a 

cel puțin 1.000 euro/ creditor în fiecare trimestru. 

În măsura în care societatea reușea valorificarea unei părți din parcul auto, 

plățile către creditori urmau să fie majorate, încercând ca în cel mai scurt timp 

să reușească achitarea integrală a datoriilor.  

Tabel 5. Datoriile deținute față de creditori externi 

NNr. 

c 

Creditor extern 

 

 

Sediul social Suma de plată 

    1     ATHENA MEAT TRADING 

S.A 

Via Valdani, nr. 1, Chiasso, 

Olanda 

72.088,62 Euro  

    2 FREDDO LINE KFT. Hornyak D.5, Csemo, 

Ungaria 

35.860 Euro  

    3 GESCO CONSORZIO 

COOP 

Via del Rio, 400, Vittore di 

Cesena, Italia 

45.843,47 Euro  

    4 ILTA SRL Via Donanzola 43, Campiglia 

Dei Berici, Italia 

22.336 Euro  

    5 MOBILPESCA 

SURGELATTI SPA 

Via della Sibolla  45, 

Altopascio, Italia 

9.704 Euro 

    6 OLVIYA FOOD BV 

OLANDA 

Hazenpoort 23, Oldenzaal, 

Olanda 

34.490, 25 

Euro  

    7 PERUTNINA PTUJ D.D. Potrceva Cesta 10, Ptuj, 

Slovenia  

3.582, 72 Euro  
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       Total  223.905,06 

EURO 

 

Privitor la creditorul, respectiv furnizorul intern, SC TRINOMUS DISTRIBUTION 

SRL urma să continue plata  conform colaborării anterioare,  precum și prin 

compensare cu prestări servicii de tranșare și ambalare a produselor din carne 

de pasăre, respectiv prin servicii de transport pe care le punea la dispoziția 

creditorului, furnizor intern.  

Termenul de plată a creanțelor. Procentul preconizat 

SC TRINOMUS DISTRIBUTION SRL propunea creditorilor externi și interni 

acoperirea creanțelor într-un interval de maxim 18 luni.   

Prin adoptarea acestei solutii toți creditorii chirografari urmau să încaseze în 

integralitate creanțele, având și posibilitatea de continuare a colaborării cu 

societatea, în consecință procentul de plată a creanțelor se preconiza a fi de 

100%. 

Onorariul solicitat de conciliator a fost de 1.200 lei/lună urmând să fie achitat 

din fondurile debitoarei. 

Creditorii, potrivit prevederilor Legii nr.381/2009 privind introducerea 

concordatului preventiv si mandatului ad-hoc, aveau obligația de a comunica, 

până la data de 23 aprilie 2010,  în scris prin orice mijloc de comunicare votul 

asupra propunerilor conciliatorului, pentru a asigura aprobarea concordatului 

preventiv și ulterior omologarea acestuia în fața judecătorului sindic. 

Cererea de constatare a concordatului preventiv 
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La data de 7 iunie 2010, conciliatorul a formulat o cerere de constatare a 

concordatului preventiv, prin care a solicitat admiterea acesteia și constatarea 

concordatului astfel cum a fost aprobat de către creditori.  

În urma numirii, oferta de concordat depusă la dosarul cauzei  a fost 

transimisă atât creditorilor din țară, cât și celor din străinătate, ulterior 

traducerii acesteia. 

Negocierile au fost purtate atât telefonic, cu creditorii aflați în străinătate, cât 

și direct, acestea nedepășind termenul de 30 de zile prevăzut de lege. 

Ca urmare a negocierilor purtate, a fost obținut votul favorabil și 

necondiționat al următorilor creditori: 

 BANCA ROMÂNEASCĂ, creditor ce deține 60,99% din totalul 

creanțelor; 

 SC PERUTNINA ROMÂNIA SRL, creditor ce deține 17,26 % din 

totalul creanțelor; 

 SC MOBILPESCA SURGELATTI SPA, creditor ce deține 0,95% din 

totalul creanțelor; 

De asemenea, este de menționat împrejurarea că SC ILTA SRL ITALIA, ce 

deține 2,20% din totalul creanțelor a respins oferta de concordat. 

După expirarea termenului  de 30 de zile de la data comunicării către creditori 

care au sediul în străinătate, primind 3 voturi pentru și o respingere a ofertei 

de concordat, conciliatorul a închis negocierile cu creditorii, constatând faptul 

că a obținut votul a 79,2 % din totalul creanțelor. 

Cererea de omologare a concordatului preventiv 

La data de 16 iunie 2010, conciliatorul a solicitat omologarea concordatului 

preventiv, în temeiul dispozițiilor art. 28 din Legea nr.381/2009, solicitând 

totodată suspendarea tuturor executărilor silite îndreptate împotriva debitoarei. 
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Conciliatorul a revenit asupra cererii de constatare a concordatului preventiv 

înregistrate la dosarul cauzei la data de 7 iunie 2010, solicitând înlocuirea 

acesteia în totalitate cu cererea de omologare a concordatului. 

Motivul pentru care a revenit asupra cererii inițiale, a fost dat de împrejurarea 

că a fost comunicat și de către creditorul SC ATHENA MEAT TRADING SRL votul 

favorabil privind oferta de concordat preventiv. 

Acest din urmă creditor deținea 7,11% din totalul cranțelor, astfel că a fost 

obținut un vot favarabil de către 86,31% din totalul creanțelor. 

Omologarea concordatului preventiv 

La data de 17 iunie 2010, prin încheierea comercială definitivă și executorie 

dată în camera de consiliu, judecătorul sindic a dispus admiterea cererii 

formulate de către conciliator și omologarea concordatului preventiv încheiat 

între debitor și creditorii ce au votat favorabil oferta de concordat, cu 

consecința suspendării tuturor procedurilor de executare silită pornite 

împotriva debitoarei. 

Pentru a se pronunța în acest sens, judectorul sindic a reținut faptul că a fost 

votat concordatul preventiv într-o proporție de 86,31 % din totalul creanțelor, 

întrunind așadar condițiile reglementate de dispozițiile articolului 26 din Legea 

nr.381/2009, precum și condițiile reglementate de articolul 28 alineat 2 din 

același act normativ, întreprinderea fiind în continuare în stare de dificultate 

financiară, așa cum de altfel au fost analizate prin hotărârea prin care s-a 

deschis concordatul preventiv, când au fost de altfel analizate condițiile pentru 

pronunțarea unui astfel de hotărâri. 

De asemenea, a reținut faptul că a fost aprobat concordatul de creditorii care 

reprezintă mai mult de 80% din valoarea creanțelor, îndeplinirea condiției 

reglementate de dispozițiile literei b) alineatul 2, decurgând cu prisosință de 
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cele prevăzute la litera c, respectiv aprobarea concordatului de mai mult de 

80% din valoarea totală a creanțelor. 

Nereușita concordatului preventiv 

În caz de încălcare gravă a obligațiilor asumate de debitr prin concordat, 

acesta poate fi rezoluționat, iar conciliatorul poate solicita judecătorului sindic 

constatarea nereușitei concordatului. 

Conciliatorul nu are nevoie de aprobarea creditorilor pentru introducerea 

cererii. 

La data de 7 septembrie 2011, la o perioadă de aproximativ 1 un și 3 luni de la 

data omologării concordatului preventiv, conciliatorul a solicitat judecătorului 

sindic să constate nereușita concordatului preventiv, din motive neimputabile 

debitorului și închiderea procedurii concordatului preventiv, întrucât este 

imposibilă realizarea obiectivelor concordatului. 

Analizând cererea formulată de către conciliator, am putut deduce 

următoarele: 

Pentru aplicarea planului de redresare și a ofertei de concordat, societatea 

debitoare a efectuat demersuri pentru valorificarea activului imobil, constând 

într-un abator situat în Cluj-Napoca, identificânt un potențial cumpărător. 

Cumpărătorul era chiar unul dintre creditori, respectiv SC PERUTNINA 

ROMANIA SRL. 

Negocierea efectivă și vânzarea a fost împiedicată de faptul că activul a fost 

construit cu fonduri SAPARD, iar valorificarea acestuia nu putea fi realizată 

direct, ci prin preluarea de către cumpărător a întregului contract de finanțare 

SAPARD. 
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În acest sens a fost solicitat și acordul Agenției SAPARD care a comunicat că 

este posibilă doar cesiunea părților sociale ale societății și nu cesiunea 

contractului de finanțare. 

Ca urmare a acestei situații și fiind în imposibilitatea de a-și achita în alt mod 

datoriile față de creditori, asociații debitoarei au hotărât divizarea societății 

TRINOMUS DISTRIBUTION SRL, creând o nouă societatea care să preia o parte 

din activele și pasivele societății mamă, ulterior urmând ca părțile socielae să 

fie înstrăinate, iar din valoare acestora să fie achitate creanțele către creditorii 

concordatari. 

Împotriva sentinței prin care s-a admis în parte divizarea, dosar aflat tot pe 

rolul Tribunalului Comercial Cluj, a formulat opoziție instituția bancară, ce 

urma să fie soluționată la data de 14 septembrie 2011. 

În ceea ce privește situația financiară a debitorului, aceasta s-a înrăutățit, 

reușind să își continue activitatea la parametrii mult reduși față de estimările 

făcute la data semnării ofertei de concordat preventiv. 

Debitorul a reușit să efectueze plăți către creditori, astfel: 

 BANCA ROMÂNEASCĂ- suma totală de 95.830,60 lei; 

 SC PERUTNINA ROMÂNIA SRL- compensare cu suma de 4.500 de 

lei; 

 SC MOBILPESCA SUGELATTI SPA ITALIA- 250 de euro; 

 SC ATHENA MEAT TADING ITALIA- 250 de euro; 

 FREDO LINE KFT UNGARIA- 250 de euro; 

 GESCO CONSORZION COPERTIVO ITALIA- 250 de euro; 

 OLIVIA FOOD BV OLANDA- 250 de euro; 

În ceea ce privește plățile către creditori, prin oferta de concordat, debitoarea 

s-a angajat să facă plățile către creditorul BANCA ROMÂNEASCĂ SA la nivelul 

sumelor cuprinse în contractele de credit și a actelor adiționale, conform 
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scadențelor, iar față de creditorii chirografari externi, debitoarea s-a angajat că 

va face plăți de 1.000 de euro/ trimestru. 

Este evident faptul că angajamentele debitoarei nu au fost respectate, motiv 

pentru care debitorul a formulat o cerere către conciliator prin care a adus la 

cunoștința acestuia demersurile întreprinse și a solicitat ca acesta să 

formuleze, în fața judecătorului sindic, o cerere de constatatre a imposibilității 

realizării obiectivelor concordatului preventiv. 

Mai mult, inclusiv creditorii au votat în cadrul unei adunări generale a 

creditorilor din data de 7 martie 2011 o propunere de rezoluțiune a 

contractului de concordat, văzând imposibilitatea debitoarei de a face față 

plăților la care s-a angajat prin oferta de concordat. 

 

 

 

Constatarea nereușitei concordatului preventiv 

La data de 15 septembrie 2010, prin încheierea comercială definitivă și 

executorie dată în camera de consiliu, judecătorul sindic a dispus constatarea 

nereușitei concordatului preventiv și închiderea procedurii concordatului 

preventiv al debitorului. 

Pentru a dispune în acest sens, judecătorul sindic a reținut faptul că, potrivit 

dispozițiilor art. 34 alin.2 din Legea nr.381/2009, în cazul în care în cursul 

derulării procedurii, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin.2 

lit. d, conciliatorul apreciază că este imposibilă realizarea obiectivelor 

concordatului din motive neimputabile debitorului, poate cere judecătorului 

sindic constatatrea nereușite concordatului preventiv și închiderea procedurii. 



 

 

 

 
 

  

 
 

 
 Pag. 57/59 Pag. 57/ 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT 
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ 

 

Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca 

Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 

Fax: (00) 40 - 364 - 815679 

De asemenea, judecătorul sindic a reținut faptul că debitoarea nu a reușit să 

respecte anagajamentul de plată pe care și l-a asumat fațăd e creditorii 

concordatari, în special datorită imposibilității de valorificare a activului, 

respectiv a abatorului situat în Cluj-Napoca.” 

 

Cum apreciaţi modificarea noţiunilor utilizate de către 

legiuitor în noua lege de prevenire a procedurilor de 

insolvenţă şi de insolvenţă: 

„întreprindere în dificultate” (Legea nr. 381/2009) vs. 

„Debitor în dificultate financiară” 

 

“Cuvântul care exprimă cel mai corect starea actuală a 

legislaţiei insolvenţei este PROVIZORATUL. “Nimic mai 

durabil decât provizoratul”, spune un proverb francez” 

Ion Turcu, Falimentul. Noua procedură, Editura Lumina Lex, 

Bucureşti, 2003, Introducere, p. 13. 

Redactaţi cererea de concordat preventiv pentru cazul 

practic enunţat mai sus. 

Care sunt elementele esenţiale şi indispensabile ale cererii 

de concordat preventiv? 

Care sunt aspectele pe care aţi pune accentul în ipoteza 

practică analizată? 

 

Date statistice solicitate de la UNPIR. 

În curs de actualizare 

 

 

 

 

Dezbatere 

 

Motto 

 

Ştiaţi că? 

 

Scrieti 
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Care este, din punctul dvs. de vedere cauză neutilizării 

(sau a utilizării într-o proporţie infimă) a procedurilor de 

prevenire a insolvenţei în sistemul nostru? 

 

Care sunt perspectivele acestor proceduri pentru viitor? 

Care sunt elementele pe care le-aţi modifica pentru ca 

aceste proceduri să funcţioneze? 

 

în curs de elaborare 

 

 

 

 

 

 

 

Interviu video cu un judecător sindic si un practician în 

insolvenţă. 

 

 

 

Întrebări: 

Cum percepeţi evoluţia procedurilor de prevenire a insolvenţei? 

Care apreciaţi că va fi dinamica acestor proceduri? 

Cum apreciaţi evoluţia reglementării?  

Care ar fi sugestiile în vederea îmbunătăţirii reglementării actuale? 

Răspuns la interviu: max. 5 minute / invitat. 

 

Temă de 

reflecţie 

 

Test 

 

Video 
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