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Printre cele mai importante instrumente juridice care
reglementează relaţiile patrimoniale şi asigură stabilitate circuitului civil, alături de instituţiile dreptului de proprietate, actului juridic, obligaţilor civile, persoanei juridice etc., este şi instituţia insolvabilităţii. Fiind un atribut
indispensabil economiei libere această instituţie este
calificată ca sanitar al economiei, ori scopul major al ei
este de a înlătura din circuitul economic actorii (întreprinzătorii) ineficienţi, iar pe cei care întâlnesc dificultăţi temporare îi ajută să-şi revigoreze activitatea.
Independent de termenii folosiţi (insolvenţă, insolvabilitate, faliment, bancrută) instituţia insolvabilităţii
este un concept juridic aproape universal şi îşi găseşte
locul firesc în sistemul de drept al statelor cu economii
libere. Multitudinea, diversitatea şi complexitatea raporturilor economice pe care le reglementează, plasează insolvabilitatea în categoria celor mai dinamice instituţii juridice, impunând elaborarea unor acte
internaţionale, precum şi solicitând legiuitorilor din
diferite state eforturi de a interveni cu modificări frecvente pentru a preciza unele aspecte sau pentru acoperi
lacunele pe care le descoperă, de regulă, datornicii. Din
acestea şi alte motive instituţia insolvabilităţii a fost şi
este obiect de reglementare a unor acte internaţionale
cum ar fi: Convenţia de la Istanbul cu privire la unele
aspecte internaţionale ale falimentului din 1990, Convenţia de la Bruxelle din 23 noiembrie 1995 privind
procedurile de insolvenţă, Legea model referitoare la
insolvenţă transfrontaliera adoptata în anul 1997 de
Comisia Naţiunilor Unite pentru Dreptul comerţului
internaţional (UNCITRAL), Regulamentul Consiliului
nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de
insolvenţă etc. De asemenea este necesar a menţiona că
în ultimii vre-o 30 de ani multe state cu economii avansate şi-au modernizat legislaţia în domeniu, iar în categoria acestora incluzându-se şi Germania, Franţa, Marea Britanie etc. Au reuşit în acest domeniu şi statele
vecine de la care legiuitorul nostru se inspiră: am în
vedere România care începând cu revoluţia din 1989
este deja la o patra reglementare, precum şi Federaţia
Rusă care în acelaşi răstimp este la o treia lege. Respectiv, Republica Moldova are a patra reglementare de la
declararea independenţei, aşa că, din acest punct de vedere, putem spune ca suntem „în pas cu moda”.

Art.126 din Constituţie proclamă economia Republicii
Moldova ca fiind una piaţă, în care se asigură libertatea
comerţului şi a activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale şi crearea unui cadru favorabil tuturor factorilor de producţie. Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, precum
şi inviolabilitatea investiţiilor persoanelor fizice şi juridice. Pentru realizarea acestor deziderate este necesar de
avea un cadru legislativ modern, cu dispoziţii explicite
care să fie aplicate în mod corespunzător, cu bună credinţă şi care să asigure stabilitate raporturilor juridice.
Datorită unor particularităţi ale economiei Republicii
Moldova de după independenţă (lipsă de experienţă legislativă, procese de privatizare, tendinţe inflaţioniste,
blocaje economice din partea unor ţări, influenţa corupţiei asupra relaţiilor economice) legislaţia insolvabilităţii
se perfecţionează prea încet, totuşi datorită şi acestor
factori devine tot mai cunoscută şi mai frecvent aplicabilă.
Pe parcursul a 24 de ani de independenţă Republica Moldova are deja a 4 lege în domeniu: Legea nr.851/1992 cu
privire la faliment, Legea nr.786/1996 cu privire la faliment, Legea insolvabilităţii nr.632/2001 şi Legea insolvabilităţii nr.149/2012.
Legea nr.851/19921 cu privire la faliment a fost o primă încercare a legiuitorului naţional de a reglementa
situaţiile când debitorul nu-şi poate onora obligaţiile
patrimoniale ajunse la scadenţă. Această lege cu 31 de
articole, structurate în 5 capitole, avea ca sursă de inspiraţie un proiect de lege cu aceiaşi denumire din Federaţia Rusă, şi reprezenta mai mult o „povestioară”
despre faliment şi etapele lui, decât un veritabil act
legislativ. Conform normelor acestei legi, debitorilor
li se putea aplica fie procedura de reorganizare, fie
procedura de lichidare. Falimentul era aplicabil persoanelor juridice şi fizice “care practică activităţi economice şi administrative nereuşite (ineficiente) şi nu
este în stare să-şi achite” datoriile al căror termen a
expirat. Evident că cercul de subiecte supuse falimentului era foarte larg, precum şi foart larg şi imprecis
era formulat temeiul pornirii procesului de falimentul. Atribuind procesele de faliment de competenţa
1 Publicată în Monitorul Oficial Nr. 008 din 01.09.1992;
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Arbitrajului de stat, legiuitorul nu a reglementat detaliat modul de depunere a cererii, de intentare a procesului şi efectele intentării, drepturile creditorilor, administratorului, modul de vânzare a bunurilor, de
încetare a procesului, etc. Este suficient să menţionez
că, în discuţii cu unii arbitri din acea perioadă, se recunoştea că, la început le era frică să pornească astfel
de procese, ori nu ştiau cum să-l gestioneze până la
capăt. Cel mai mare merit al acelei legi a fost cel de a
trezi curiozitatea juriştilor şi întreprinzătorilor şi de a
le aduce la cunoştinţa acestora mecanismul existent
de încasare forţată a creanţelor ajunse la scadenţă, altul decât urmărirea individuală cunoscută în procedura civilă.

dosarelor de faliment ajunse-se la sute. Viaţa economică
fiind una dinamică, creea situaţii noi, oamenii de afaceri
împrumutau de la partenerii externi nu doar exemple
pozitive, dar şi exemple care îi ajutau să eludeze legea.
Judecătorii, administratorii insolvabilităţii, avocaţii, dar
şi alte persoane interesate consultau legislaţiile şi doctrina străină în căutarea unor soluţii. Au descoperit că legislaţiile altor state erau mult mai detaliate şi chiar mai
complexe. În scurt timp după intrarea în vigoare a Legii
nr.786/1996 au fost identificate un şir de lacune şi reglementări superficiale a căror înlăturare s-a încercat prin
legile de completare şi modificare nr.1254/19974, nr.
187/19985, nr. 310/19996 şi 1051/20007. Dar cât nu au
modificat şi completat, oricum nu era posibil de a o
transforma în una de succes. Era necesară o nouă lege.

Intensificarea circuitului economic generată de reabilitarea proprietăţii private, liberalizarea activităţii de întreprinzător, privatizarea în masă a bunurilor proprietate de stat şi apariţia unor mari societăţi comerciale,
apariţia pieţei de valori de mobiliare a dus la apariţia
frecventă a situaţiilor de incapacitate de plată care nu
aveau soluţii, acestea evidenţiind clar ineficienţa Legii
nr.851/1992. Legiuitorul a fost impus să elaboreze un
nou act legislativ în domeniu cu un nivel mai înalt de
perfecţiune, iar aceasta s-a realizat prin punerea în vigoare a Legii cu privire la faliment nr.786/19962.

În ajutorul legislativului au venit şi organismele internaţionale care au contribuit la formarea unei echipe de jurişti care pe parcursul a anilor 1999-2001 au elaborat un
nou proiect de lege. Din anumite motive, obiective sau
subiective, pe data de 14 noiembrie 2001 Parlamentul,
într-o singură zi a aprobat în 2 lecturi o nouă lege în domeniu - Legea insolvabilităţii nr.632/20018. Aceasta a
fost publicată chiar a două zi în Monitorul Oficial şi a
intrat în vigoare peste 3 luni de la data publicării.

Legea nr.786/1996 conţinea 36 de articole structurate în
7 capitole. În executarea Legii nr.786/1996 Guvernul a
aprobat Hotărârea nr.1143 din 10.12.19973 prin care s-au
pus în aplicare trei Regulamente, inclusiv Regulamentul
cu privire la Comisia de eliberare a licenţelor de stat
pentru exercitarea funcţiilor de administratorul procesului de faliment, Regulamentul cu privire la modul de
eliberare a licenţelor pentru exercitarea funcţiilor de administratorul procesului de faliment şi Contractul – model între adunarea creditorilor şi administratorul procesului de faliment. Aceste acte suplimentau şi dezvoltau
dispoziţiile legii, însă ele nu erau suficiente pentru a reglementa toate situaţiile procesuale dar şi cele materiale
care apăreau la examinarea cauzelor. Cauze privind insolvabilitatea se porneau tot mai des, în Judecătoria
Economică (instanţă competentă în materie) numărul
2 Publicată în Monitorul Oficial nr. 58/1996;
3 Publicată în Monitorul Oficial nr. 6-7 din 1998. În această Hotărâre au fost
operate modificări prin H.G. nr. 987 din 27.10.1999 publicată în MO nr.
120-122/1999.

Legea nr.632/2001 a avut ca sursă de inspiraţie Legea
federală a Germaniei cu privire la insolvabilitate din 5
octombrie 1994. Ea depăşea toate imaginaţiile juriştilor moldoveni, ori ca volum depăşea de zeci de ori legea
precedentă. Ea cuprindea 16 capitole cu 227 de articole, iar articolele erau voluminoase, uneori erau mai
mari decât capitolele din fosta lege. Avea şi o structură
logică deosebită, specifică legislaţiei germane, la început puţin înţeleasă şi dificilă juristului moldovean. Legea nr.632 a exclus din circuit cuvântul faliment. Interesându-mă din ce motiv s-a renunţat la termenul
falimten, s-a explicat ca acesta ar inspira frică, şi ar fi o
sperietoare pentru întreprinzători, pe când cuvântul
insolvabilitate ar fi ceva mai fin, îngăduitor şi mai uşor
de suportat. Legea menţionată a prevăzut „incapacitatea de plată“ şi „supraîndatorarea“ ca temeiuri de pornire a procesului de insolvabilitate, a detaliat regle4
5
6
7
8

Publicată în Monitorul Oficial nr. 66/1997.
Publicată în Monitorul Oficial nr. 98-101/1998.
Publicată în Monitorul Oficial nr. 45-47/1999.
Publicată în Monitorul Oficial nr. 87-87/2000.
Monitorul Oficial nr.139-140 din 15.11.2001.
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mentările ce se referă: la înaintare a cererii introductive,
la intentare a procesului, la efectele hotărârii de intentare a procesului, la organele creditorilor (adunarea
creditorilor şi comitetul creditorilor), la procedura planului, la procedura de lichidare a patrimoniului, la încetarea procedurii de insolvabilitate în baza la diferite
temeiuri, la anumite sancţiuni care se referă la persoanele care se fac vinovate în procesul de insolvabilitate,
precum şi la particularităţile insolvabilităţii pentru
persoanele care practică anumite tipuri de activităţi
(bancare, de asigurare, agricultură etc.). Nu mă voi referi la neajunsurile acestei legi. Ţin, doar să menţionez
că ea a slujit circuitul civil 10 ani şi a servit bază juridică pentru radierea a sute de debitori, dar şi restabilirea
solvabilităţii unora. Volumul mare al legii părea că nu

falimentului sau procedura accelerată de restructurare.
Au fost introdu-se reglementări exprese privind procedurile de licitare, de concurs şi de negocieri directe pentru valorificarea bunuri debitorului insolvabil. S-a considerat necesar a include articole ce se referă la: vânzarea
valorilor mobiliare (art.124); Vânzarea cotelor-părţi din
capitalul social (art.125), poprirea şi vânzarea dreptului
litigios sau cesiunea creanţei (art.126) Vânzarea fructelor şi recoltelor (art.127), Vânzarea bunurilor cu regim
special de circulaţie (art.128) etc.

lasă loc pentru interpretări sau neînţelegeri. Se considera că totul este pus la punct, pur şi simplu trebuie de
cunoscut şe de aplicat exact cum scrie legea. Dar, cu cât
mai mare este textul, cu atât mai multe pot fi evidenţiate contradicţii şi imprecizii. Pe parcursul a 10 ani Legea nr.632 a fost modificată de 19 ori. În 2009 a apărut
o problemă cu o bancă comercială care intrase în incapacitate de plată şi atunci în toiul evenimentelor politice ce au urmat după 7 aprilie 2009, Parlamentul, în
regim de urgentă, a intermenit cu modificări în Legea
insolvabilităţii în sensul excluderii societăţilor bancare
de sub incidenţa acesteia, în paralele întroducând un
capitol special în Legea instituţiilor financiare
nr.550/1995 încredinţând lichidarea băncilor doar
Băncii Naţionale a Moldovei.

situaţiei şi celeritatea procedurilor. Unii observatori consideră că administratorii au dat dovadă de o deosebită insistenţă promovând norme care le asigură o poziţie confortabilă, ca să nu zic privilegiată, în procedurile de
insolvabilitate. Cum nu ar fi fost propunerile au fost acceptate de legiuitor, normele ei sunt în vigoare şi se aplică.

În anul 2011-2012 s-a lucrat intensiv asupra unor modificări în Legea nr.632/2001 pentru a o face mai eficientă.
Modificărilor au fost supuse toate capitolele legii, iar
grupul de lucru a considerat că, deoarece ele duc la
schimbarea a mai mult de jumătate din lege este necesară o nouă lege. Astfel, în anul 2012 a fost adoptată Legea
nr.149 care nu este absolut nouă, ci reprezintă o perfecţionare a legii precedente.
Lege nr.149/20129 a intrat în vigoare la 14 martie 2013
conţine 254 de articole structurate în XV capitole. Aceasta a inclus şi proceduri noi inexistente până acum, altele
existau, dar purtau altă denumire. Ca exemplu poate
servi, perioadă de observaţie, procedura simplificată a
9
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Publicat în Monitorul Oficial, 2012, nr. 193-197

A-şi menţiona că în grupul de lucru au fost foarte activi
administratorii insolvabilităţii care s-au străduit să elimine situaţiile de blocaj şi contradicţiile între diferite norme
juridice, care anterior nu permitea o gestionare rapidă a

Lege nr.149/2012 se aplică deja mai mult de 1 an şi jumătate. Acesta este un timp suficient pentru a face primele bilanţuri şi concluzii, a observa plusurile şi minusurile noilor reglementări. A critica sau a lăuda legea. A
determina dacă efortul de modificare este justificat şi
atractivitatea investiţională a statului a avut de câştigat
sau nu.
Pentru aceasta au fost invitaţi specialişti implicaţi în activitatea practică de aplicare a normelor legii: judecători,
administratori şi lichidatori, avocaţi şi profesori de
drept. Am invitat şi experţi din afara ţării care ar putea
să-şi expună poziţia cum funcţionează mecansimele asemănătoare în ţara lor. Ne-am strâns azi aici, pentru a ne
expune propria viziune asupra dispoziţiilor legii şi pentru a verifica dacă normele ei se aplică aşa cum a dorit
legiuitorul sau sunt devieri. Eu sper că Conferinţa noastră sa-şi realizeze scopul şi prin efort comun să contribuim la o înţelegere mai bună a legii sau poate chair să
sugerăm idei de perfecţionare a ei. Nu mai puţin important este faptul că unii din noi vom face cunoştinţă unii
cu alţii, iar acest fapt deasemenea este un succes.
Mulţumesc pentru atenţie!

COMPETENŢA INSTANŢELOR
DE INSOLVABILITATE.
RECURSUL ÎMPOTRIVA
HOTĂRÂRILOR
ŞI ÎNCHEIERILOR INSTANŢEI
DE INSOLVABILITATE
Nicolae CLIMA,
judecător, Curtea Supremă de Justiţie
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La 14 septembrie 2012 a fost publicată Legea insolvabilităţii în redacţie nouă, care a intrat în vigoare în 180 de
zile de la data publicării, adică de la data de 14 martie
2013. Importanţa actului legislativ în cauză este deosebită, având în vedere tendinţa generală de creştere a numărului proceselor de insolvabilitate ca urmare a crizei
economice şi necesităţii excluderii din piaţă a subiecţilor
economici neviabili.

chestiuni din cadrul procesului de insolvabilitate, Plenul
Curţii Supreme de Justiţie, la un timp relativ scurt de
după intrarea în vigoare a Legii insolvabilităţii, a elaborat şi a adoptat o hotărîre explicativă cu privire la aplicarea în practica judiciară a Legii insolvabilităţii, hotărîre care, de rînd cu practica judiciară formată şi care
continuă să se formeze, credem va influienţa pozitiv
asupra aplicării corecte a legii.

În contextul unei analize globale (fiind supuse scrutinului 183 jurisdicţii), la capitolul soluţionarea insolvabilităţii, Republica Moldova a urcat 6 poziţii în clasamentul
Băncii Mondiale „Doing Business 2012”, faţă de clasamentul „Doing Business 2011”, situându-se pe locul 91
faţă de 97 anterior.

Din conţinutul legii insolvabilităţii, instanţa de insolvabilitate are îndatorirea să asigure efectuarea cu celeritate
a actelor şi operaţiunilor prevăzute de lege.

În general, s-a constatat că procedura durează circa 2,83 ani, iar creditorii obţin recuperarea în mediu a 30-31%
din creanţele faţă de debitorul insolvabil, în raport cu
media statelor-membre a Organizaţiei Cooperării si
Dezvoltării Economice, unde procedura durează circa
1,7-1,8 ani, iar creditorii îşi recuperează 68-70 % din creanţe .
În RM cifra scăzută a recuperării din creanţele validate
rezultă din mai mulţi factori, inclusiv atitudinea debitorilor, al administratorilor şi lichidatorilor insolvabilităţii
în cadrul procesului de insolvabilitate, pregătirea lor
profesională în domeniul de business - administrare de
rînd cu protejarea, în cele mai dese cazuri, a diferitor interese, nu se exclud şi proprii, faţă de interesele creditorilor.
În acest aspect totuşi aşi menţiona că atît legea veche
despre insolvabilitate, şi mai cu seamă legea nouă, oferă
organelor de conducere a procesului insolvabilităţii,
adunării generale a creditorilor, comitetului creditorilor, posibilităţi reale de supraveghere a oricărui proces.

Procedura insolvabilităţii din perspectiva comună a scopurilor debitorului şi a creditorilor trebuie să fie derulată în aşa mod încît să aibă ca consecinţă reîntroducerea
în circuitul economic a valorilor din averea debitorului.
Cu toate că legea nu defineşte în mod expres careva principii ale aplicării acestea, totuşi, am identificat din lege
principiile de bază.
Principiile rezultă nemijlocit din scopul legii evidenţiat,
potrivit cărui este instituirea cadrului juridic privind
stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea
creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului şi prin distribuirea produsului finit.
Din conţinutul legii rezultă expres principiul celerităţii, potrivit cărui, participanţii la procesul de insolvabilitate şi mai cu samă instanţa de insolvabilitate au îndatorirea să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi
operaţiunilor pentru satisfacerea creanţelor creditorilor
din contul patrimoniului debitorului şi acest principiu
este reînterat expres sau implicit prin mai multe dispoziţii ale legii:

Mai cu seamă, a crescut rolul diriguitor în procesul de
insolvabilitate a instanţelor de judecată, care au dreptul
de a examina, inclusiv unele din oficiu, diverse chestiuni
ce se referă la derularea procesului de insolvabilitate.

•

Avînd în vedere necesitatea examinării cu celeritate şi în
strictă corespundere cu prevederile legii a diverselor

•
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Hotărîrile şi încheierile instanţei de insolvabilitate
sunt definitive şi executorie putînd fi atacate doar cu
recurs. Prin omiterea căii de atac a apelului legiuitorul a ţinut să evidenţieze şi să asigure celeritatea
procesului;
Termenele procesuale prevăzute de lege sunt scurte
faţă de alte termene de contestare în procese obişnu-

•

ite, fiind impuse sub sancţiunii respingerii cererii ca
tardive;
Examinarea contestaţiilor sau a altor persoane îndreptăţite are loc într-o perioadă scurtă evitînd proceduri într-o pluralitate în direcţii paralele.

Principiul maximizării valorii debitorului este
evident din scopul legii de valorificare la maxime sume a
averii debitorului întru satisfacţia creanţelor creditorilor.
Acest principiu se manifestă în cele mai diverse forme
din lege prin:
• Luarea la evidenţă a patrimoniului;
• înaintare a de către administratorul insolvabilităţii a
acţiunilor în anularea unor acte frauduloase avînd ca
scop reintegrarea unor valori în patrimoniul debitorului;
judecarea asemenea acţiuni a administratorului
insolvabilităţii în temeiul normei de principiu, consacrate în art. 5 potrivit căreia instanţa de insolvabilitate judecă toate acţiunile introduse de administratorul insolvabilităţii,
• menţinerea sau denunţarea unor contracte existente;
• vînzarea în bloc, a întregii întreprinderi sau a unor
bunuri din averea debitorului sub controlul creditorilor;
• ridicarea drepturilor debitorului de administra bunurile;
• răspunderea subsidiară a membrii organului de conducere, a asociaţilor şi a altor persoane în cazul existenţei temeiurilor de răspundere materială.
Principiul participării active a creditorilor la procedura de insolvabilitate se desprinde cu suficienţă din
întreg textul Legii insolvabilităţii.
Legea conferă un rol activ creditorilor, care le permite
acestora să exercite un control asupra modului de desfăşurare a procesului de insolvabilitate.
Acesta se exercită prin, în primul rînd, intermediul organelor procedurii insolvabilităţii:
• adunarea creditorilor;
• comitetul creditorilor;

•
•
•

dreptul creditorilor de a propune şi vota un plan;
dreptul creditorilor de a formula contestaţii, a înainta obiecţii, opoziţii ş.a.;
dreptul creditorilor de a cere aplicarea procedurii falimentului simplificat etc.

Principiul preemţiunii procedurii reorganizării
faţă de procedura falimentului.
Legea prevede procedura de reorganizare şi reorganizarea
accelerată, lichidarea prin faliment fiind o ultima soluţie şi
care survine doar atunci cînd reorganizarea a eşuat din diferite motive.
Acest principiu se bazează pe:
• dreptul debitorului de a înainta cerere de reorgani•

zare
falimentul apare dacă procedura planului a eşuat.

Dea lungul timpului în mod frecvent insolvenţa şi falimentul au fost privite ca termeni echivalenţi, în această concepţie ambele noţiuni defineau o stare de incapacitate de plată.
În concepţia legislaţiei europene noţiunea de faliment are o
concepţiune mai largă decît cea de insolvenţă.
Termenul de insolvabilitate defineşte un dezechilibru a
patrimoniului debitorului caracterizat prin prezenta
unui pasiv patrimonial care depăşeşte activul. Această
stare deficitară a patrimoniului debitorului are drept
consecinţă imposibilitatea pentru creditorii acestuia de
a obţine acoperire integrală a creanţelor lor scadente pe
calea executării silite.
Insolvenţa sau incapacitatea de plată reprezintă o insuficienţă a lichidităţilor, o absenţă a fondurilor băneşti necesare plăţii obligaţiilor scadente. Starea de insolvabilitate este independentă de raportul pasiv-activ
patrimonial în sensul că ea nu presupune în mod necesar ca activul patrimonial să fie inferior pasivului. Ea
poate surveni chiar şi atunci cînd activul este superior
pasivului, dar cînd debitorul nu poate mobiliza într-un
ritm satisfăcător resursele financiare necesare acoperirii
la scadenţă a datoriilor sale comerciale.
Cauza insolvenţei prin urmare, o poate constitui un raport nepotrivit între activele mobiliare şi lichidităţile financiare ale unui debitor, o politică imprudentă de in-
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vestiţii care nu produce lichidităţi în ritmul necesar
efectuării plăţilor scadente, blocarea lichidităţilor în
operaţii de lungă durată, sau pur şi simplu realizarea un
afaceri soldate cu pierderi financiare.
Falimentul a fost considerat întotdeauna un eşec al afacerilor, o pată ruşinoasă pe reputaţia unui comerciant,
în limbajul uzual, acţiuni de a da greş, a eşua, a suferi un
eşec total, a se afla într-o situaţie dezastruoasă.
Falimentul este un eşec şi pentru creditorii debitorului
ale căror speranţe de aşi recupera creanţele se concentrează pe lichidarea averii debitorului.
Într-o altă ordine de idei falimentul este totalitatea normelor de drept în materie cît şi procedural prin care se
organizează apărarea în comun a creditorilor în scopul
de a lichida patrimoniul debitorului şi de a repartiza între ei ceea ce va rezulta din aceasta.
O importanţă deosebită în cadrul proceselor de insolvabilitate o are determinarea corectă a competenţelor instanţei de insolvabilitate.
Ţinînd cont de prevederile art. 355 şi 38 CPC, competenţa de judecare în primă instanţă a cererilor de declarare
a insolvabilităţii aparţine curţilor de apel în circumscripţia căreia îşi are sediul debitorul insolvabil.
Instanţei de insolvabilitate dispune de competenţă exclusivă la judecarea în cadrul procesului de insolvabilitate a litigiilor ce ţin nemijlocit de masa debitoare şi a circumstanţelor relevante cauzei. Principalele competenţe
ale instanţei de insolvabilitate sunt prevăzute la art. 5
alin. (5) din lege, însă nstanţa pe al cărei rol se află cauza
de insolvabilitate examinează din oficiu toate circumstanţele relevante cauzei.
Principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate
în cadrul prezentei legi sînt:
a) pronunţarea motivată a hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate şi, după caz, de intrare în
insolvabilitate atît prin procedura falimentului, cît şi
prin procedura de restructurare a debitorului;
b) examinarea obiecţiilor debitorului împotriva cererii
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introductive a creditorilor şi judecarea obiecţiilor
creditorilor împotriva intentării procedurii;
c) desemnarea administratorului provizoriu şi fixarea
remuneraţiei lui, desemnarea administratorului insolvabilităţii sau, după caz, a lichidatorului care va
administra procedura pînă la confirmarea ori, după
caz, pînă la înlocuirea sa de către adunarea creditorilor, precum şi stabilirea atribuţiilor lui pentru această perioadă;
d) destituirea sau acceptarea cererii de demisie a administratorului insolvabilităţii/lichidatorului;
e) ridicarea dreptului debitorului de a îşi mai conduce
activitatea;
f) tragerea la răspundere a membrilor organelor de conducere care au contribuit la insolvabilitatea debitorului, precum şi sesizarea organelor de urmărire penală în legătură cu faptele reprobabile săvîrşite de
aceştia;
g) judecarea acţiunilor introduse de administratorul insolvabilităţii/lichidator privind nulitatea actelor juridice încheiate de către debitor anterior intentării
procesului;
h) soluţionarea contestaţiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate
împotriva măsurilor luate de administratorul provizoriu, de administratorul insolvabilităţii/lichidator;
i) confirmarea planului procedurii de restructurare sau,
după caz, de lichidare după votarea lui de către creditori;
j) soluţionarea cererii depuse de administratorul insolvabilităţii sau de comitetul creditorilor privind încetarea procedurii de restructurare şi intrarea în faliment;
k) examinarea raportului administratorului provizoriu, cel
al administratorului insolvabilităţii/lichidatorului;
l) anularea hotărîrii adunării creditorilor şi a comitetului creditorilor;
m) ridicarea sechestrelor de pe patrimoniul debitorului
şi anularea altor măsuri de asigurare sau de limitare
a debitorului, administratorului insolvabilităţii şi/
sau a lichidatorului în dreptul de administrare şi de
valorificare a masei debitoare, aplicate de alte instanţe de judecată sau de organele abilitate în acest
sens;
n) pronunţarea hotărîrii de încetare a procesului;
o) alte competenţe stabilite de prezenta lege şi de Codul
de procedură civilă.

Instanţei de insolvabilitate îi revine atribuţia de a autoriza introducerea unor acţiuni de către comitetul creditorului (art. 248 alin. (6)
• soluţionează contestaţii, opoziţii şi obiecţii formulate de către creditori şi debitori la diferite faze ale
procesului
• dispune participanţilor la procedură să adopte o
anumită conduită, de exemplu: a depune o cauţiune,
dispune administratorului să supravegheze activitatea debitorului
• aprobă numirea şi atribuirea unor persoane de specialitate de a participa la evaluarea bunurilor sau
alte acţiuni, vînzarea directă a bunurilor, aprobă raportul final al lichidatorului,
• stabileşte valabilitatea, valoarea creanţelor garantate şi altele.
În acelaşi timp, în temeiul alin. (2) din art. 5 al Legii instanţa de insolvabilitate dispune de competenţă exclusivă la judecarea, în cadrul procesului de insolvabilitate, a
litigiilor ce ţin de masa debitoare. Dacă partea interesată
invocă existenţa unui litigiu de drept referitor la masa
debitoare, instanţa de insolvabilitate va judeca această
cauză într-un proces separat, în procedură contencioasă,
conform Codului de procedură civilă.
Potrivit art. 2 din Legea insolvabilităţii, noţiunea de masă
debitoare semnifică - bunuri, inclusiv mijloace băneşti în
numerar şi fără numerar, în monedă naţională şi în valută
străină, aflate în proprietatea debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, dobîndite sau recuperate
pe parcursul acestuia, cu excepţia bunurilor care, potrivit
legii, nu sunt pasibile de executare silită.
În sensul art. 285 alin. (1) Cod civil, bunuri sînt toate
lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective
şi drepturile patrimoniale.
Potrivit art. 39 alin. (1), (2) din Legea insolvabilităţii,
masa debitoare cuprinde toate bunurile debitorului la
data intentării procesului de insolvabilitate, precum şi
cele pe care acesta le dobîndeşte şi le recuperează pe
parcursul procesului.
Practica judiciară a determinat strict competenţele instanţei de insolvabilitate, rezultate din prevederile legii,

acestea fiind expuse aproape exhaustiv în Hotărîrea Plenului.
Astfel, instanţa de insolvabilitate examinează nemijlocit
litigiile ce se referă la masa debitoare, inclusiv:
- cererile administratorului/lichidatorului sau a oricărui creditor, în temeiul art. 80 din Legea insolvabilităţii, de nulitate a înregistrării de către un creditor
chirografar în ultimele 4 luni de pînă la intentarea
procedurii de insolvabilitate a unui gaj legal faţă de
bunurile debitorului declarat insolvabil, în temeiul
Legii nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj. În
asemenea cazuri se va avea în vedere nulitatea de
drept a oricărui gaj legal constituit, conform art. 33,
34 din Legea cu privire la gaj nr.449-XV din 30 iulie
2001, fie de către organele fiscale pentru garantarea
recuperării creanţelor fiscale, fie de către o oricare
altă persoană în privinţa gajului legal constituit în
baza hotărîrii judecătoreşti cu privire la încasarea
unei sume de bani;
- cererile de separare a bunurilor din masa debitoare,
depuse de alte persoane în temeiul art. 48 din lege;
- cererile în temeiul art. 126 din Lege privind urmărirea silită prin poprire;
- cererile de constatare a faptului cu valoare juridică în
temeiul art. 117 alin.(17) din lege. Se va reţine că pentru vînzarea bunului din masa debitoare care nu este
înscris în registrul public este necesară înscrierea lui
în registru, potrivit unei proceduri stabilite. În acest
caz, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul urmează să se adreseze în instanţa de insolvabilitate cu
o cerere de constatare a faptului cu valoare juridică.
Astfel de cereri sunt cu titlu de noutate în procedura
insolvabilităţii. Într-un termen de 15 zile de la adresarea cererii, instanţa va pronunţa o încheiere în
acest sens, care va constitui temei pentru efectuarea
înregistrării bunului în registrul public. Încheierea va
fi susceptibilă de recurs de către orice persoană interesată;
- cererile (opoziţiile) debitorului, creditorilor sau administratorului la vînzarea bunului grevat cu garanţie,
dacă nu se ajunge la un numitor comun în ce priveşte
modalitatea de vînzare (art. 131 alin. (6) LI). Instanţa
va judeca opoziţia cu citarea creditorilor garantaţi
care au depus opoziţia, a administratorului insolvabilităţii şi, după caz, a reprezentantului debitorului, în
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cel mult 2 săptămîni de la primirea opoziţiei, pronunţînd o încheiere, care poate fi contestată cu recurs numai de părţile vizate în ea;
- cererile creditorilor depuse în temeiul art. 148 alin.
(2) din Legea insolvabilităţii cu privire la nulitatea
oricăror acte juridice ale administratorului insolvabilităţii/lichidatorului privind distribuirea mijloacelor băneşti din conturile speciale bancare, parvenite
de la asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului sau
terţii (oferta de executare a obligaţiei din partea unui
terţ), altfel decît pentru satisfacerea creanţelor creditorilor masei şi ale celor incluşi în tabelul definitiv
sau urmărirea acestor sume pentru alte obligaţii ale
debitorului sau pentru obligaţiile administratorului
insolvabilităţii/lichidatorului, sau pentru a satisface
creanţele creditorilor ofertantului;
- cererile creditorilor, în temeiul art. 192 alin. (4) din Legea insolvabilităţii privind nulitatea actelor juridice
încheiate între administratorul insolvabilităţii, debitorul sau alte persoane cu vreun creditor prin care ei
vor fi favorizaţi pentru comportarea lor în cadrul votării sau pentru alte acţiuni din cadrul procesului de
insolvabilitate neprevăzute în planul procedurii de
restructurare;
- cererile de nulitate a convenţiilor derogatorii, potrivit
art. 94 din Legea insolvabilităţii, prin care se exclude
sau se limitează aplicarea art.89-93 din lege, care se
referă la situaţia raporturilor preexistente (dreptul de
opţiune al administratorului/lichidatorului, menţinerea contractelor cu executare succesivă, situaţia
contractelor de locaţiune şi de arendă, a mandatului,
valabilitatea procurii);
- cererile administratorului/lichidatorului insolvabilităţii de încasare a deferenţei sumei de la vînzarea bunurilor grevate şi valoarea creanţei în cazul valorificării
bunului de către creditorul garantat sau a oricăror
alte sume plătite în plus creditorilor debitorului;
- cererile administraţiei publice locale privind anularea
dreptului de proprietate al cumpărătorului sau al dobînditorului în cazul valorificării şi/sau lichidării fondului social de locuinţe, a instituţiilor preşcolare şi a
obiectivelor de infrastructură comunală dacă nu este
păstrată destinaţia lor, potrivit art. 40 alin. (5) din
lege;
- cererile administratorului/lichidatorului, comitetului
creditorilor, în temeiul art. 248 din Lege, cu privire la

10

răspunderea subsidiară a membrilor organelor de
conducere ale debitorului ş.a.
De competenţa instanţelor de insolvabilitate, de asemenea, sunt litigiile prevăzute la art. 104 din Legea
insolvabilităţii, potrivit căruia administratorul poate
introduce în instanţa de insolvabilitate acţiuni în vederea anulării actelor juridice care afectează bunurile debitorului încheiate în ultimii 3 ani, dacă acestea reprezintă:
- acte juridice fictive sau frauduloase care au afectat
drepturile creditorilor (termenul de 3 ani se va calcula pînă la data intentării procedurii de insolvabilitate). Frauda constituie în primul rînd un act de înşelare a oricărei persoane de către debitor sau invers prin
care debitorul îşi micşorează patrimoniul său sustrăgându-l din bunurile debitorului şi provocându-şi
sau agravându-şi insolvabilitatea,
- transferuri cu titlu gratuit din partea debitorului, cu excepţia actelor de îndeplinire a unor obligaţii morale
sau de sponsorizare, în care generozitatea donatorului este proporţională patrimoniului său (termenul
de 3 ani se va calcula pînă la data înaintării cererii
introductive);
- tranzacţii în care prestaţia debitorului este vădit mai
mare decît cea primită (termenul de 3 ani se va calcula de pînă la data înaintării cererii introductive);
Art. 104 din lege mai prevede că administratorul poate
introduce acţiuni în vederea anulării unor acte încheiate
în ultimele 4 luni precedente înaintării cererii introductive dacă acestea reprezintă:
- transferuri de proprietate de la debitor la creditor în
contul unei datorii anterioare sau în folosul acestuia
din urmă, care au ca efect creşterea sumei pe care
creditorul ar urma să o primească în cazul lichidării
debitorului;
- transferuri de proprietate de la debitor către un creditor în contul unei datorii anterioare sau folosul acestuia din urmă, la care creditorul nu avea dreptul sau
care nu ajunsese la scadenţă;
- acordarea gratuită a unui gaj sau a unei ipoteci, a oricărei altei garanţii pentru o creanţă care era neasigurată sau pentru o creanţă a unui acţionar sau asociat al
debitorului într-o perioadă similară, dacă aceste cre-

anţe nu au ajuns la scadenţă pînă la data intentării
procedurii de insolvabilitate.
- Administratorul poate solicita şi anularea oricăror acte
încheiate sau garanţii acordate de debitor după înaintarea cererii introductive.
Tot de competenţa instanţelor de insolvabilitate sunt şi
litigiile prevăzute la art. 105 din Legea insolvabilităţii,
potrivit căruia administratorul/lichidatorul poate introduce şi alte acţiuni privind anularea unor acte juridice
încheiate de debitor în ultimele 24 luni precedente înaintării cererii introductive, dacă acestea sunt în dauna
intereselor creditorilor şi au fost încheiate:
- cu un asociat sau asociat în comandită al debitorului,
care deţine cel puţin 20% din capitalul social al debitorului (în cazul cînd debitorul este o societate în comandită sau societate în nume colectiv);
- cu un asociat (acţionar) care deţine cel puţin 20% din
capitalul social al debitorului (în cazul cînd debitorul
este o societate pe acţiuni sau o societate cu răspundere limitată);
- cu o persoană care pe parcursul ultimelor 24 de luni
anterioare intentării procesului a fost membru al organelor de conducere ale debitorului.
În sensul art. 247 alin. (1), membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi:
- debitorul persoană fizică ce desfăşoară activitate individuală de întreprinzător;
- fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei
ţărăneşti (de fermier), administratorii societăţilor comerciale;
- membrii organelor executive, membrii consiliilor de
supraveghere (de observatori), lichidatorii şi membrii consiliilor de lichidare, contabilii;
- cu un coproprietar - asupra unui bun comun indivizibil;
- cu un administrator al insolvabilităţii sau cu un lichidator.
Aceste acţiuni pot fi înaintate chiar din momentul punerii sub observaţie a debitorului, dacă sunt în dauna intereselor creditorilor.
În acelaşi timp, potrivit art. 79 din Legea insolvabilităţii,
cauzele cu privire la masa debitoare care sunt pendinte

la data intentării procedurii de insolvabilitate vor continua a fi examinate de instanţele în care se află pe rol şi
pot fi clasificate în următoarele:
1) cauze în care debitorul este reclamant. Acestea pot fi
preluate de către administrator în starea în care se găsesc sau continuate de oricare dintre părţi;
2) cauze în care debitorul este pîrît. Pot fi preluate de
administrator sau creditor, dacă se referă la:
- separarea unui bun din masa debitoare (art. 48 din
lege);
- executarea creanţelor garantate (art. 131 din lege);
- obligaţiile masei debitoare (art. 52 din lege);
3) cauze în care debitorul este pîrît, iar reclamantul este
creditor chirografar.
Aceste cauze, prevăzute la art. 79 alin. (4) din Lege, se
suspendă, creditorii chirografari fiind în drept să depună în instanţa de insolvabilitate cerere de înaintare a
creanţelor. În cazul nevalidării creanţei, creditorul chirografar poate relua procedura suspendată.
Prin urmare, oricare litigiu aflat pe rol la data intentării
procesului de insolvabilitate, inclusiv care se referă la
masa debitoare (revendicare de bunuri, separarea cotelor-părţi în bunuri, exercitarea dreptului de gaj ş. a.) vor
continua a fi judecate în instanţele de judecată, care au
început examinarea.
Alte litigii de drept, fie ca rezultat al admiterii contestaţiilor împotriva creanţelor ca rezultat al existenţei unui
litigiu de drept cu radierea creanţei din tabelul definitiv
(art. 144 din lege), fie litigii apărute după intentarea procesului de insolvabilitate sau în alte cazuri, cu excepţia
celor stabilite expres în art. 5 din lege, se judecă de alte
instanţe de judecată, potrivit competenţei.

Contestarea încheierilor şi hotărîrilor
În temeiul art. 8 din Lege, hotărîrile şi încheierile instanţei de insolvabilitate pot fi contestate numai cu recurs şi numai în cazurile prevăzute expres de Legea insolvabilităţii.
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Pot fi contestate cu recurs următoarele încheieri pronunţate de instanţa de insolvabilitate (27 încheieri):
- încheierea de autorizare a operaţiunilor şi plăţilor care
depăşesc condiţiile menţionate la alin. (2) al art. 23
din lege (art. 23 alin.(3) Legea insolvabilităţii);
- încheierea emisă pe marginea demersului administratorului provizoriu (art. 23 alin.(6) LI) – se contestă de
părţile vizate;
- încheierea de ridicare totală sau parţială a dreptului
debitorului de a administra întreprinderea odată cu
desemnarea unui administrator provizoriu (art.25
alin.(3) LI) - poate fi contestată doar de către debitor;
- încheierea de anulare a hotărîrii adunării creditorilor
(art. 59 alin.(3) LI) –se contestă de orice creditor chirografar sau garantat;
- încheierea de respingere a cererii de anulare a hotărîrii
adunării creditorilor (art. 59 alin. (3) LI) – de către
orice solicitant;
- încheierea de destituire a membrului comitetului creditorilor (art. 60 alin. (13) – de către cel destituit;
- încheierea instanţei de anulare a hotărîrii comitetului
creditorilor sau de respingere a contestaţiei (art.62
alin.(10) LI)- de persoanele vizate în ea;
- încheierea de respingere a propunerii unui alt administrator de către adunarea creditorilor (art.65 alin.(1)
LI) –de către orice creditor;
- încheierea privind aplicarea amenzii administratorului/lichidatorului (art.67 alin.(2) LI) – de către administrator/lichidator;
- încheierea de aplicare a amenzii pentru neexecutarea
cerinţelor administratorului (art. 68 alin. (9) LI) – de
către administrator şi persoana amendată;
- încheierea de obligare a organelor de conducere a debitorului la achitarea onorariului fix administratorului
(art. 70 alin. (13) LI) – de persoanele vizate;
- încheierea de destituire a administratorului (art. 71
alin.(4) LI) – de către administrator;
- încheierea de respingere a propunerii comitetului creditorilor (art. 71 alin.(4) LI)– de orice membru al comitetului sau (după caz) de creditori;
- încheierea de respingere a cererii de demisie (art. 71
alin.(6) LI) – de către administrator;
- încheierea de refuz al confirmării modului, termenelor,
preţului şi condiţiilor de valorificare a masei debitoare (art. 117 alin. (9) LI) – de către lichidator;
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- încheierea instanţei de înscriere a bunului din masa
debitoare în registrul public (art. 117 alin.(17) LI) – de
persoana interesată;
- încheierea pronunţată pe marginea opoziţiei făcute de
debitor, creditori sau administrator la vînzarea bunului grevat cu garanţii (art. 131 alin.(6) LI) – de către
părţile vizate;
- încheierea de trecere a bunului în posesia creditorului
garantat (art. 131 alin. (9) LI) – de persoanele vizate
în încheiere;
- încheiere în privinţa contestării creanţei sau contestarea trecerii unei creanţe în tabel (art. 144 alin. (4) şi
(9) LI) - la alin. (4) se contestă de creditorul a cărui
creanţă nu a fost validată, alin. (9) - de orice parte
interesată;
- încheierea de repunere în termen a cererii de admitere
a creanţei (art. 145 alin. (3) LI) – de către administrator/lichidator, debitor, creditori;
- încheierea privind respingerea contestaţiei planului de
distribuţie (art.156 alin.(3) LI) –de către creditor;
- încheierea privind rectificarea planului de distribuţie
(art. 156 alin. (4) LI) – de către administrator/lichidator şi creditori;
- încheierea de respingere a cererii de distribuţie ulterioară (art.161 alin. (3) LI) – de solicitant;
- încheierea de distribuţie ulterioară (art. 161 alin. (4)
LI) – de debitor;
- încheierea instanţei de refuz în confirmarea tranzacţiei
(art.169 alin. (3) LI) – de partea interesată;
- încheierea de admitere sau respingere a cererii de revocare (art. 173 alin. (4) LI) – de participanţi;
- încheierea instanţei de aprobare a hotărîrii adunării
creditorilor privind aplicarea procedurii de restructurare sau privind neadmiterea restructurării debitorului (art. 183 alin.(2) LI) – de persoana care a depus
planul, de administrator, de debitor sau de creditori.
Recursurile pronunţate împotriva încheierilor instanţei
de insolvabilitate se vor depune în timp de 15 zile calendaristice din data pronunţării la curtea de apel a cărei încheiere se atacă.
Potrivit art. 427 CpC instanţa de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept:
a) să respingă recursul şi să menţină încheierea;
b) să admită recursul şi să caseze integral sau parţial

încheierea, restituind pricina spre rejudecare;
c) să admită recursul şi să caseze integral sau parţial
încheierea, soluţionînd prin decizie problema în
fond.

•

Am menţionat déjà că în temeiul prevederilor art. 355 şi
38 CPC, competenţa de judecare în primă instanţă a cererilor de declarare a insolvabilităţii aparţine curţilor de
apel în circumscripţia căreia îşi are sediul debitorul insolvabil, care dispune de competenţă exclusivă la judecarea în cadrul procesului de insolvabilitate a litigiilor ce
ţin nemijlocit de masa debitoare şi a circumstanţelor relevante cauzei.

•

Principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate
sunt prevăzute la art. 5 alin. (5) din lege, însă instanţa pe
al cărei rol se află cauza de insolvabilitate examinează
din oficiu toate circumstanţele relevante cauzei.
În contextul cerinţelor legii cu privire la competenţa exclusivă a curţilor de apel ca instanţe de insolvabilitate,
mi se pare logic că instanţele de recurs, la examinarea
recursurilor împotriva încheierilor şi hotărîrilor instanţelor de insolvabilitate, nu ar avea dreptul de a soluţiona
prin decizie problema în fond, or prin aceasta, instanţa
de recurs ar deroga de la prevederile legale privind competenţa exclusivă a instanţelor de insolvabilitate la judecarea în cadrul procesului de insolvabilitate a litigiilor ce
ţin nemijlocit de masa debitoare şi, chiar din oficiu, a
circumstanţelor relevante cauzei.
În procesul de insolvabilitate pot fi contestate cu recurs
următoarele hotărîri:
• de intentare a procesului de insolvabilitate (art. 37
alin.(1) din Legea insolvabilităţii). Această hotărîre
poate fi contestată doar de către debitor;
• hotărîrea de respingere a cererii introductive (art. 37
alin.(2) din aceeaşi lege). Poate fi contestată de către
participanţii la proces (se contestă de debitor, creditor sau, după caz, organul de stat autorizat care a depus cererea introductivă);
• hotărîrea de validare a popririi (art.126 alin. (10) din
lege. Poate fi contestată numai de către terţul poprit;
• hotărîrea de încetare a procesului de insolvabilitate
(art. 180 alin.(3) din lege). Poate fi contestată de participanţi;

•

•

hotărîrea privind confirmarea planului procedurii
de restructurare sau respingerea confirmării planului (art. 207 din lege). Beneficiază de drept de recurs
creditorii, administratorul insolvabilităţii şi debitorul;
hotărîrea cu privire la respingerea unei noi cereri introductive (art. 217 alin. (6)). Poate fi atacată de către creditori.
hotărîre de confirmare a planului şi de încetare a
procedurii accelerate de restructurare a debitorului
(art. 224 alin. (6) din lege). Se contestă doar de creditori în decurs de 5 zile.
hotărîrea de suportare parţială a datoriilor creditorului de către membrii organelor lui de conducere
(art. 248 alin. (6)). Se contestă de persoanele vizate.

În afară de cele expres prevăzute de lege, indicate mai
sus (art. 21 alin. (6), art. 37 alin.(1), art. 37 alin.(2),
art.126 alin. (10), art. 180 alin.(3), art. 207, art. 217 alin.
(6), art. 224 alin. (6), art. 248 alin. (6)), instanţele de
insolvabilitate vor adopta hotărîri în toate cazurile de
soluţionare a cererilor:
- introduse de administratorul insolvabilităţii şi de alte
persoane (în vederea anulării unor acte juridice, de
separare a bunurilor, etc., (art. 104, 105, 48 alin.
(3), (4) ş. a.);
- de nulitate a înregistrării gajului legal (art. 80);
- de nulitate a actelor juridice ale administratorului insolvabilităţii/lichidatorului privind distribuirea mijloacele băneşti din conturile speciale bancare (art. 148
alin. (2));
- depuse în temeiul art. 192 alin. (4) din Lege privind
nulitatea actelor juridice încheiate între administratorul insolvabilităţii, debitorul sau alte persoane cu unul
din creditori de favorizare;
- de nulitate a convenţiilor derogatorii, privind situaţia
reporturilor preexistente, potrivit art. 94 din Lege;
- administraţiei publice locale privind anularea dreptului
de proprietate al cumpărătorului sau al dobînditorului
în cazul valorificării şi/sau lichidării fondului social de
locuinţe, a instituţiilor preşcolare şi a obiectivelor de
infrastructură comunală dacă nu este păstrată destinaţia lor, potrivit art. 40 alin. (5) din lege ş.a.
Aici, menţionăm că potrivit art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilităţii procesul de insolvabilitate se desfăşoară în
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conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă
şi cu cele ale acestei legi.
În mare parte, Legea insolvabilităţii nu reglementează
situaţiile în care instanţa de insolvabilitate, examinînd
litigii ce se referă la masa debitoare sau ale circumstanţe
relevante procesului de insolvabilitate, adoptă hotărîri
sau încheieri.
Avînd în vedere faptul că prin acţiunile (cererile) administratorului/lichidatorului insolvabilităţii şi a altor persoane de nulitate a unor acte juridice, de revendicare de
drepturi ş.a. se soluţionează litigii în fond, instanţele de
insolvabilitate vor adopta în asemenea cazuri hotărîri şi
nu încheieri.
Potrivit prevederilor art. 8 alin.(1) din Legea insolvabilităţii, hotărîrile instanţei de insolvabilitate pot fi atacate
cu recurs, numai în cazurile prevăzute expres de lege, în
termen de 15 zile de la data pronunţării, cu excepţia hotărîrii de confirmare a planului şi de încetare a procedurii accelerate de restructurare a debitorului, care se contestă în 5 zile de la publicare (art. 224 alin.(6) din lege).
Potrivit art. 180 alin. (3) din lege, hotărîrea de încetare a
procesului de insolvabilitate poate fi contestată cu recurs în modul prevăzut de lege.
Din sensul art. 180 din Legea insolvabilităţii se are în
vedere încetarea procesului de insolvabilitate în temeiul
art.175, 177 şi 178, adică:
• ca urmare a distribuţiei finale a masei debitoare;
• ca urmare a lipsei sau a nevalidării creanţelor;
• ca rezultat al acordului creditorilor sau din lipsă de
temei al insolvabilităţii;
• ca rezultat al încheierii unei tranzacţii în temeiul art.
168 alin. (1) din lege.
În acelaşi timp, procedura de insolvabilitate poate înceta
şi în temeiul adoptării hotărîrii de intentare a procedurii
de insolvabilitate cu iniţierea procedurii simplificate a
falimentului, conform prevederilor art. 134, 135 din lege,
care are ca finalitate lichidarea debitorului după aprobarea raportului final al lichidatorului şi bilanţului de lichidare.
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Conform art. 135 alin. (4), (5) din lege, după aprobarea raportului final al lichidatorului şi bilanţului de lichidare,
după distribuirea finală a tuturor fondurilor din patrimoniul debitorului sau în cazul lipsei masei debitoare, instanţa de insolvabilitate închide prin hotărîre procedura falimentului şi radiază debitorul din registrul de stat al
persoanelor juridice şi din registrul de stat al întreprinzătorilor individuali sau, respectiv, adoptă o hotărîre de încetare a procesului, prin care dispune şi radierea debitorului
din registrul de stat în care este înscris.
Avînd în vedere că încetarea procesului ca rezultat al
procedurii falimentului simplificat, prin care dispune şi
radierea debitorului din registrul de stat în care este înscris, este o procedură de încetare a procesului de insolvabilitate, hotărîrea în cauză, în temeiul art. 180 din lege
poate fi atacată cu recurs de participanţii la procesul de
faliment sau de către alte persoane ale căror drepturi pot
fi afectate.
În afară de multiplele hotărîri adoptate la care nu se prevede atacarea cu recurs, în acelaşi timp, la adoptarea
mai multor încheieri de către instanţa de insolvabilitate
de asemenea nu este prevăzută calea contestării cu recurs.
Conform art. 31 din lege cererea introductivă poate fi retrasă de către deponent pînă la adoptarea unei hotărîri
de intentare a procesului de insolvabilitate sau de respingere a cererii introductive.
Renunţarea la cererea introductivă nu privează persoanele care s-au alăturat acestei cereri de dreptul de a solicita examinarea pricinii în fond. În cazul în care debitorul sau creditorul renunţă la cererea introductivă,
instanţa de insolvabilitate dispune încetarea procesului
doar dacă renunţarea nu contravine legii şi nu încalcă
drepturile şi interesele legitime ale altor persoane.
Stabilind această regulă, legiuitorul a indicat în mod expres actele de justiţie, adoptate de instanţa de insolvabilitate pentru soluţionarea anumitor cereri sau acţiuni ale
justiţiabililor, indicând în mod expres posibilitatea atacării unor asemenea acte cu recurs.
Astfel, se constată, însă, lipsa unor prevederi exprese cu
privire la posibilitatea atacării cu recurs a anumitor acte

de justiţie, fie limitarea dreptului la recurs a anumitor
persoane. În special, invocăm următoarele exemple:
• Lipsa unei prevederi exprese cu privire la posibilitatea contestării cu recurs a hotărârilor de mai sus,
precum şi a încheierilor pentru care recursul nu
este prevăzut, reprezintă un risc iminent de impunere a respectării de către justiţiabili a unor acte
judecătoreşti, care le-ar leza drepturile şi interesele, fără a fi avut prin lege dreptul de a se opune
acestora.
• Drept urmare, instanţele de judecată se vor vedea
impuse să nu admită spre examinare cereri de recurs împotriva hotărârilor şi încheierilor instanţei
de insolvabilitate, pentru care Legea insolvabilităţii
nu prevede expres o asemenea cale de atac, chiar

•

•

dacă acestea ar conţine erori judiciare, şi/sau ar
face imposibilă desfăşurarea de mai departe a procesului.
De asemenea, există riscul ca hotărârile cu grave
erori judiciare să obţină autoritatea lucrului judecat,
neexistând posibilitatea supunerii acestora controlului judiciar, şi, respectiv, corectării erorilor comise
de prima instanţă.
Imposibilitatea contestării de către justiţiabili a hotărârilor şi încheierilor menţionate supra contravine
art. 20 al Constituţiei Republicii Moldova, precum şi
art. 6 (1) şi 13 ale Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului. 4 februarie 2014

Unicul motiv pe care legiuitorul l-ar fi avut pentru restrângerea acestor drepturi se prezumă că a fost decurgerea accelerată a procesului de insolvabilitate, care
este un factor important întru prezervarea masei debitoare.
Prin urmare restrângerea dreptului la recurs apare disproporțională cu situația care a determinat-o.
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a statuat că
existenţa unui control judiciar este una dintre principalele premise ale unei societăţi democratice.
Astfel, în Hotărârea nr. 31 din 01.10.2013 Curtea Constituţională a precizat:
“54. *…+ în orice societate democratică protecţia persoanei (fizice sau juridice) este una din atribuţiile de
bază ale statului, iar posibilitatea persoanei de a utiliza
în instanţa de judecată toate mijloacele procedurale necesare pentru apărarea sa constituie un remediu efectiv pentru asigurarea unui proces echitabil, principiu
care se desprinde din cuprinsul art.20 alin.(1) din Constituţie, conform căruia orice persoană are dreptul la
satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti
competente împotriva actelor care violează drepturile,
libertăţile şi interesele sale legitime.”1
În continuare, Curtea Constituţională remarcă:

Art. 20 din Constituţie, garantează oricărei persoane
dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor
judecătoreşti competente împotriva actelor care violează
drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Nici o
lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.
Art. 54 alin. (4) din Constituţie prevede că restrângerea
drepturilor trebuie să fie proporţională cu situaţia care
a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului
sau a libertăţii.
Cu alte cuvinte, excluderea posibilităţii de recurare a actelor judiciare vizate nu trebuie să atingă existența dreptului justiţiabililor la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti, atunci când le sunt lezate
drepturile prin hotărâri sau încheieri ilegale, emise de
instanţa de insolvabilitate.

“*…+ într-o societate democratică, în care respectarea
şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială, este inadmisibil ca un drept consfinţit deja de legislaţie să fie diminuat.
Renunţarea la una dintre modalităţile care asigurau o
protecţie efectivă a justiţiabililor, cu consecinţa trecerii
la un standard inferior de ocrotire a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu cel anterior, consacrat de legislaţia infraconstituţională, constituie o
încălcare a principiilor constituţionale.
Or, art.54 din Constituţie statuează că în Republica
Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar
diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi ale cetăţeanului.”2
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Astfel, excluderea dreptului de recurs a participanților la
procesul de insolvabilitate:
•

•

•

•
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justițiabililor decât cea prevăzută deja în legislația în
vigoare (art. 429 (1) din Codul de procedură civilă).

încalcă dreptul la satisfaccie efectivă din partea instancelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele
sale legitime. (art. 20 din Constituție și art. 5 din Codul de procedură civilă);
este o restrângere a dreptului disproporțională cu
situația care a determinat-o (art. 54 (4) din Constituție);
atinge însăși existența dreptului la satisfacție efectivă, astfel depășind limita prevăzută de Constituție
pentru restrângerea drepturilor și libertăților omului (art. 54 (4) din Constituție);

Sub acest aspect, Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului reglementează două drepturi procedurale, care
se concretizează în garanţii cu privire la punerea în valoare în faţa instanţelor judiciare a drepturilor ce sunt
recunoscute persoanelor. Ideea generală consfinţită de
art. 6 şi art. 13 din Convenţie, relative la dreptul la un
proces echitabil şi la dreptul la un recurs efectiv, presupune că o protecţie eficace a drepturilor omului şi nu
poate fi realizată prin simpla consacrare a unor drepturi
substanţiale, dar este necesar ca aceste drepturi să fie însoţite de garanţii fundamentale de ordin procedural,
care să asigure mecanismele corespunzătoare de punere

oferă o protecție inferioară de apărare a drepturilor

în valoare a lor.

PERIOADA DE OBSERVAŢIE –
NECESITATEA, IMPORTANŢA
ŞI SPECIFICUL ACESTEI
PROCEDURI
Valentin BARBĂ,

judecător la Curtea Supremă de Justiţie în demisie
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REZUMAT
Noțiunea de ”perioadă de observație” fiind introdusă recent în legislația insolvabilității începând cu 14.03.2013
provoacă controverse atât din punct de vedere doctrinar
cât și la aplicarea în practică. Scopul acestui studiu este
de a evidenția importanța acestei faze a procesului pentru toți participanții la procesul de insolvabilitate. Abordarea problemelor teoretico-practice vor provoca un interes sporit față de intituția insolvabilității în ansamblu
și pentru formarea unei jurisprudențe naționale adecvate.
Cuvinte cheie: insolvabilitate, perioada de observație,
administrator al insolvabilității, administrator provizoriu, adunare de raportare

SUMMARY
The notion „observation period” was only recently introduced into the insolvence legislation of the Republic
of Moldova, to be specific, since 14.03.2013. Since then
it brought polemics both in the scientifical and practical
approach. The purpose of this study is to emphasize the
vital significance of this period to all the participants of
the insolvency trial. A wider discussion of the theoretical
and practical parts concerning the new notion in the
doctrine will rise the interes to the institution of insolvency and will lead to the establishment of an adequate
national jurisprudence.
Key words: insolvency, observation period, temporary
administrator, insolvency administrator, reporting meeting.
Instituția insolvabilității este proprie economiei de piață
și are menirea să contribuie la crearea unui mediu de
afaceri favorabil pentru investitorii străini sau autohtoni, pentru creditori și în general pentru toți oamenii de
afaceri și nu numai de afaceri ci pentru oricare individ
din societate, încredere ce se bazează pe existența unui
cadru normativ apt să promoveze securitatea și respectarea angajamentelor asumate, punctualitatea și onestitatea în afaceri avînd drept scop nobil dezvoltarea întreprinderilor performante în condițiile unei piețe bazate
pe concurența liberă și loială avînd drept scop prioritar
redresarea acelor care au dificultăți financiare, dar sunt
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încă viabile și totodată debarasarea prin proceduri legale
de întreprinderile neprofitabile prin eliminarea lor din
viața economică a țării.
Totodată, legislația insolvabilității adecvată și bine cumpătată nici nu poate și nici nu trebuie să provoace premise pentru îngrădirea legilor economice obiective ale pieții, în deosebi a liberei concurențe între societățile
comerciale viabile și cele insolvabile . Procedurile legale
au menirea de a reglementa situațiile existente avînd ca
bază principii și criterii corecte de operare și tratament
necesare aplicării față de debitorii ajunși în situația de
imposibilitatea reală de a-și onora obligațiunile ajunse la
scadență din lipsa de lichidități.
Insolvabilitatea (insolvența), ca incapacitate a unui debitor de a face față datoriilor sale exigibile cu sumele de
bani disponibile, produce în mediul economic (al afacerilor) aceleași efecte devastatoare pe care o maladie gravă le povoacă organismului uman care nu este vaccinat
și poate provoca efecte fatale. Prevenirea și tratarea
acestor fenomene obiective constituie preocuparea tuturor țărilor civilizate de pe glob, devenind domenii prioritare de acțiune.
De altfel, noua linie politică și legislativă a Uniunii Europene a impus o schimbare calitativ superioară a atitudinii
generale față de asumarea riscului și a eșecului în afaceri.
Într-un comunicat prezentat de Comisia Europeană privind politica managerială s-a hotărît că Europa ar trebui
să-și revizuiască poziția avută anterior față de risc, eșec
și succesul în afaceri. Fiind adesea reticentă în a acorda
încă o șansă celor ce au eșuat în afacerea desfășurată,
orientarea politicii ar trebui îndreptată spre încurajarea
celor care își asumă riscuri, spre reducerea imaginii negative impuse de o astfel de situație și spre examinarea
condițiilor în care aceștia ar putea să o ia de la început.
Republica Moldova fiind un stat de drept, civilizat și democratic, alegîndu-și vectorul european cu suportul organismelor internaționale, atît din Europa cît și din
SUA, au mers pe calea reformării legislației naționale în
domeniul insolvabilității adoptînd o nouă lege a insolvabilității nr.149 din 29.06.2012.
În această lege, și-au găsit reflecția recomandările propuse de experții internaționali bazate pe Ghidurile ela-

borate de Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și UNCITRAL, fiind lărgit spectrul și diversitatea
procedurilor aplicabile în cadrul procesului de insolvabilitate precum și în afara lui (restructurarea în caz de
dificultate financiară, pentru a preveni intentarea procesului de insolvabilitate), introducîndu-se măsuri noi de
consiliere care ar permite debitorilor ajunși în incapacitate de plată ori în dificultate financiară să redreseze situația întreprinderii prin înțelegere cu creditorii săi, ori
li se acordă șansa de a redresa starea economico-financiară a întreprinderii prin încurajarea măsurilor de restructurare a afacerii, care într-un final logico-legal ar
permite creșterea posibilității de restructurare și continuarea afacerii, lichidarea afacerii punîndu-se pe un
plan secundar.

urmă și o pot afirma cu certitudine că o mare parte a
societății civile, inclusiv și dintre cei care practică activitatea de antreprenoriat au doar imagine superficială în
privința insolvabilității.

Am ales această temă „Perioada de observație” care la
prima vedere pare a fi neînsemnată și destul de clară în
comparație cu alte subiecte și proceduri din cadrul procesului de insolvabilitate care au stîrnit și necontenit
provoacă discuții aprinse atît în cadrul academic cît și în
practica judiciară.

În Federația Rusă această perioadă a fost întrodusă în
anul 2002, în România, în 2006, pe cînd în RM această
fază a procesului a fost întrodusă odată cu adoptarea legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, întrată în vigoare de la 14.03.2013.

Sunt ferm convins despre cruciala însemnătate a acestei
perioade de observație pentru toți participanții la procesul de insolvabilitate, dat fiind faptul că neînțelegerea
corectă sau subaprecierea acestei faze procedurale aplicabile în cazurile expres prevăzute de legea insolvabilității, poate avea efecte negative atît pentru participanții
procesului de insolvabilitate în particular cît și pentru
stabilirea unei jurisprudențe conforme întru totul spiritului și literei legislative în domeniul insolvabilității. Din
aceste considerente am îndrăznit să efectuez un mic studiu pentru a aborda acele probleme teoretico-practice
stringente, inclusiv pentru a le pune în discuție avînd
doar scopul a provoca un interes mai sporit față de insituția insolvabilității atît din punct de vedere doctrinar
cît și pentru formarea unei practici judiciare adecvate.
Astfel, înțelegerea corectă a subiectului pus în discuție
din punct de vedere teoretic va duce în mod inevitabil la
aplicarea lui în mod uniform în practica judiciară și ridicarea în discuție a problemelor cu care se confruntă
practicienii și teoreticienii. Acest institut de drept va
spori șansele de ajustare a cadrului legal care nu este
perfect, cu atît mai mult că acest institut de drept a fost
implimentat în RM doar în anul 1992 adică 22 ani în

Din punct de vedere istoric, pentru prima data, Anglia în
1543 a introdus perioada de observație care avea drept
scop
diagnosticarea
corectă
a
situației
financiar-economice a debitorului insolvabil.
Franța, avînd o legislație a insolvabilității prodebitor a
introdus mai tîrziu aceeași procedură care este limitată
pe o perioadă de la data deschiderii procedurii pînă la
confirmarea unui plan sau pînă la pronunțarea falimentului și este denumită în doctrina franceză „perioadă de
observație”.

În legea insolvabilității art. 23 intitulat „perioada de observație” și care, la prima vedere, destul de explicit stabilește momentele principale ce urmează a fi constatate,
verificate și realizate de către administratorul provizoriu, inclusiv și procedura de soluționare a divergențelor
în această perioadă de către instanța de insolvabilitate.
Dar, această primă vedere este prea simplistă și unilaterală, nu corespunde nici spiritului și nici buchiei legii
insolvabilității care dacă să fie minuțios și profund analizată în complex, nici pe departe nu este așa cum s-ar
părea ce reiese din art. 23, și din nefericire această opinie am auzit-o atît de la teoreticieni cît și de la practicieni, cu atît mai mult nu este de înțeles cel puțin pentru
mine, că aceeași părere a fost materializată în Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.2 din 24.03.2014 „Cu privire la aplicarea în practica judiciară a Legii insolvabilității”.
Deci, noțiunea de perioadă de observație este foarte clar
expusă în art. 2 al Legii insolvabilității care o definește ca
o perioadă cuprinsă între data admiterii cererii introductive spre examinare și data intentării procedurii de
insolvabilitate sau data confirmării planului procedurii
de restructurare sau, după caz, data întrării în faliment.
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Astfel din noțiuneal legală citată s-ar putea imaginar de
schițat punctele de reper care conturează hotarele (timpul) de cînd și pînă cînd este aplicabilă această perioadă
de observație și are doar reguli sau sunt și excepții și
dacă este doar o fază strict delimitată a procesului (procedurilor) sau poate avea mai multe etape.
Dacă studiem foarte atent art. 23, care este un articol de
bază, putem să ajungem la o concluzie, care de fapt fără
a aprecia în context alte articole care au tangență directă
sau indirectă la acest subiect, va putea fi eronată și scopul nostru este de a găsi în comun din punct de vedere
teoretic și respectiv practic soluții strategice (conceptuale) pentru a permite practicienilor să aplice cu succes
normele legale ce reglementează insolvabilitatea, iar justiția, la rîndul său, să formeze o practică judiciară care ar
corespunde standardelor internaționale și naționale în
acest domeniu.
Din articolul nominalizat se poate de concluzionat că de
fapt această perioadă de observație se începe odată cu
admiterea de către instanța de insolvabilitate prin încheiere a cererii introductive și pînă la intentarea procesului de insolvabilitate și această concluzie se cimentează în următoarele articole: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
(24-30) și care de fapt nu contravin art. 2,dar descriu și
reglementează doar mecanismul de activitate a administartorului provizoriu și a actelor de procedură a celorlalți
participanți la etapa premergătoare intentării procesului de insolvabilitate.
Cu alte cuvinte art. 23-30 reglementează doar perioada
de observație la prima fază, de la momentul adoptării
încheierii de admitere spre examinare a cererii întroductive și pînă la adoptatrea hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate.
Dacă vom reveni din nou la noțiunea perioadei de observație, putem constata că aceasta este doar prima fază cu
antrenarea administratorului provizoriu și care se finisează cu intentarea procesului de insolvabilitate, dar se
finisează doar pentru administratorul provizoriu deoarece în situația procedurii generale de insolvabilitate perioada de observație se prelungește și estafeta de la administratorul provizoriu trece la administratorul
insolvabilității, care prelungește pînă la prima adunare a
creditorilor la care se va hotărî de a purcede pe calea
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procedurii de faliment, mai precis pînă la adoptarea încheierii de către instanța de insolvabilitate în temeiul
art. 115 de intrare imediată în faliment sau la situația
cînd la prima adunare de raportare conform art. 114, s-a
hotărît de către creditori de a intenta procedura de restructurare a debitorului, în acest caz perioada de observație durează pînă la adoptarea hotărîrii de către instanța de judecată de confirmare a planului procedurii de
restructurare.
Pentru a confirma cele afirmate este necesar de evidențiat care este scopul acestei perioade, luînd ca bază doctrinele: română și rusă, dat fiind faptul că și legislația noastră inclusiv și cea de insolvabilitate s-a inspirat foarte
profund din doctrinele acestor țări. În ceea ce ține de
doctrina germană, nu se face referire la ea deoarece în
legislația acestei țări lipsește această fază a procesului
numită perioada de observație, chiar și dacă unele elemente a aceste perioade există și în această legislație.
Atît doctrinarii ruși cît și cei români au studiat detaliat și
multiaspectual, cu diversitate de opinii problematica
abordată. În est cît și în vest este unanim recunoscut că
perioada de observație își are drept scop menținerea
echilibrului între interesele debitorului și a creditorilor
cu stabilirea unui mecanism de reglementare ce ar exclude posibilitatea fraudării din ambele părți și a terțelor
persoane.
După mine, cel mai reușit și foarte explicit este Gheorghe Piperea - personalitate cu renume în domeniul legal
românesc, citatele căruia mă vor ajuta să fiu mai convingător în atingerea scopurilor pe care le-am stabilit.
„În această perioadă de observație, în decursul căreia nimic ireversibil nu se întîmplă cu soarta sau averea debitorului, se stabilesc cauzele insolvenței, șansele de reorganizare și persoanele eventual culpabile de aducere în
stare de insolvență a debitorului, este realizat inventarul
bunurilor debitorului și se întocmește tabelul de creanțe. Astfel, se va ști, cel puțin la nivel superficial, de ce s-a
ajuns în insolvență și cine este vinovat de aceasta, dacă
întreprinderea debitorului poate fi salvată prin reorganizare și care este dimensiunea „averii” debitorului, adică
așa numita masa activă, comparativ cu totalul creanțelor
contra debitorului care vor da dreptul titularilor lor să
participe la procedură. Această comparație între activul

și pasivul debitorului poate să fie un indiciu al probabilității sau improbabilității reorganizării judiciare.”
În toate doctrinele nominalizate este unanim recunoscut
că întroducerea acestei proceduri permite pe de o parte
aprecierea obiectivă a stării (situație) financiar-economice
a debitorului și pe de altă parte, de a păstra intacte bunurile ce-i aparțin debitorului (masa debitoare).
Urmează de concretizat, că perioada de observație se
aplică doar în cazurile expres prevăzut în Legea insolvabilității, iar art. 21, 134,136, 138, 233 se concretizează
cazurile cînd perioada de observație nu se aplică.
Este necesar de a evidenția cine sunt sau pot fi participanții la proces în perioada de observație
• administratorul provizoriu;
• debitorul;
• creditorul (creditorii) care a înaintat cererea introductivă;
• creditori care nu au înaintat cererea introductivă
dar prin prezentarea referinței se opun intentării
procesului de insolvabilitate
• creditorii care nu au înaintat cerere introductivă dar
se alătură cererii creditorului inițial prin înaintarea
creanțelor asupra patrimoniului.
• Comisia Națională a Pieții Financiare (CNPF);
• Administrația publică centrală de specialitate;
• Autoritățile administrației publice locale.

Acesta este cercul de persoane prevăzut de lege care au
temei legal de a participa și influența activ în perioada de
observatie.
Participanții la proces nu au o denumire concretă, spre
exemplu ca în procedura contencioasă (reclamant, pîrît,
intervenient) dar creditorul care înaintează cererea introductivă se aseamănă cu reclamantul, debitorul cu pîrîtul, creditorul care nu înaintează cerințe prin cererea
introductivă dar direct înaintează creanțe asupra patrimoniul debitorului s-ar asemăna cu intervenientul principal, iar creditorul care prin referință se opune intentării procesului de invsolvabilitate cu intervenientul
accesoriu. Acești termeni specifici procedurii contencioase nu pot fi aplicați în procedura de declarare a insolvabilității deoarece aceasta este o procedură specifică

cu atît mai mult că nu este o procedură litigioasă (contencioasă) și nici actele normative de bază care reglementează această procedură – legea insolvabilității și
Codul de Procedură Civilă nu prevăd astfel de termeni la
judecarea pricinilor de insolvabilitate, din contra, Legea
insolvabilității care fiind o lege procedural-materială
operează cu alți termeni : debitor, creditor, administrator, lichidator ș.a. fiind numiți conform art.4 participanți
la procesul de insolvabilitate. Astfel în cadrul perioadei
de observație participanții la proces se bucură de drepturile și obligațiile prevăzute în art. 56 CPC cu excepțiile
expres prevăzute in Legea Insolvabilității.
La prima fază a perioadei de observație povara cea mare
cade pe umerii administratorului provizoriu care conform legii are de realizat următoarele sarcini:
• De a executa măsurile de asigurare ordonate de instanța de insolvabilitate;
• De a notifica în termenul stabilit în art. 26 alin.(2)
pe toți creditorii cunoscuți conform evidenței contabile, pentru înaintarea creanțelor certe și exigibile
asupra patrimoniului debitorului și prezentarea
unei referințe asupra cererii introductive;
• De a întreprinde acțiuni pentru a se asigura păstrarea bunurilor debitorului și integritatea lor;
• De a supraveghea operațiunile de gestionare a patrimoniului debitorului;
• De a conduce integral sau parțial activitatea debitorului în condiții stipulate expres în legea insolvabilității,
cu respectarea precizărilor stabilite expres de instanța
de insolvabilitate, și în condițiile de efectuare a plăților
curente din contul patrimoniului debitorului;
• de a sesiza de urgență instanța de insolvabilitate în
cazul în care constată că nu există bunuri în patrimoniul debitorului ori că acestea sînt insuficiente
pentru a acoperi cheltuielile procesului de insolvabiliatate;
• de a verifica creanțele creditorilor și, după caz, formularea de contestație la ele, întocmirea tabelului
prelilminar;
• de a încasa creanțe, de- efectua urmărirea încasării
creanțelor referitoare la bunurile din patrimoniul
sau la sumele de bani transferate de către debitor
înainte de admitere a cererii întroductive spre examinare;
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• de a încheia tranzacții, de a stinge datorii, de a înceta fidejusiuni, de a renunța la garanțiile reale cu
condiția confirmării lor de către instanța de insolvabilitate;
• de a solicita și primi gratuit de la participanții la
proces, de la alte persoane indiferent de tipul de
proprietate și forma organizatorico-juridică, a informațiilor și explicațiilor necesare pentru exercitarea atributelor sale, precum și de la debitor a informațiilor cu privire la veniturile lui și la bunurile ce îi
aparțin cu titlu de proprietate, inclusiv și la bunurile
ce se află în proprietate comună pe cote părți;
• de a avea acesul la spațiile de serviciu ale debitorului
și studierea documentelor care se află acolo;
• de a se adresa instanței de insolvabilitate cu solicitări de-a dispune participarea organelor de drept la
executarea atributelor sale;
• de a sesiza instanța de insolvabilitate în legătură cu
orice problemă care cere soluționarea din partea ei;
• de a introduce în instanța de insolvabilitate pe tot
parcursul perioadei de observație acțiuni în vederea
contestării actelor juridice a debitorului dacă ele
afectează bunurile debitorului;
• de a întroduce în instanța de insolvabilitate pe tot
parcursul perioadei de observație acțiuni în vederea
anulării tranzacțiilor încheiate de debitor în ultimele 24 luni precedente înaintării cererii introductive,
dacă acestea sînt în dauna intereselor creditorilor.

Este necesar de subliniat, că în temeiul art. 21 admițînd
spre examinare cererea introductivă, instanța de insolvabilitate adoptă o încheiere prin care în mod obligatoriu dispune punerea sub observație a debitorului prin
desemnarea unui administrator provizoriu și aplică măsurile de asigurare a creanțelor creditorilor, care nu este
dreptul ci este obligația instanței ceea ce este expres și
imperativ prevăzut la alin.(2) art. 24 lit. a, c, d, e. Însă, în
practica judiciară se mai întîmplă cazuri cînd măsurile
de asigurare obligatorii expuse mai sus, care urmează a
fi aplicate de drept, se aplică selectiv, din oficiu, adică la
inițiativa instanței sau doar la cererea creditorilor.
Dicționarul Explicativ al limbii române dă următoarea
explicație a sintagmei ”din oficiu” : din propria sa voință,
fără a fi cerut. Această practică judiciară este, în opinia
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mea, eronată fiind recomandat și de Hotărîrea Plenului
CSJ din 24.03.2014 nr. 2 ”Cu privire la practica judiciară
a legii insolvabilității”, care în p.9 recomandă că după
primirea cererii introductive, instanța de insolvabilitate,
din oficiu, iar în unele cazuri și la cererea creditorilor urmează să aplice măsuri de asigurare specificate la art. 24
al.2 din legea insolvabilității, cât și altele prevăzute de
CPC.
Dacă comparăm textul legal din art.24 al Legii Insolvabilității și textul art. 174 CPC vom vedea marea diferență. Astfel în art.24 al Legii Insolvabilității este scris :”instanța de insolvabilitate aplică măsurile necesare pentru
a preveni modificarea stării în care se află bunurile debitorului în perioada de până la intentarea procesului de
insolvabilitate”. Deci, cuvântul cheie este ”aplică”, ceea
ce este obligatoriu și imperativ, și nu poate fi tratat că
poate aplica sau este în drept să aplice, cu alte cuvinte
aplică de drept, fără posibilitatea de a avea alternativă,
iar art. 174 CPC stipulează că la cererea participanților la
proces, judecătorulș sau instanța poate lua măsuri de
asigurare a acțiunii.
Consider, că o astfel de abordare este în contradicție cu
legea și aplicarea măsurilor de asigurare ce urmează
obligatoriu de a fi aplicate de către instanța de insolvabilitate nu pot fi asimilate sau comparate cu măsurile de
asigurare a acțiunii prevăzute în art. 174, 175 CPC, unde
este prevăzută altă regulă de aplicare a acestor măsuri și
nu este obligația instanței ci doar dreptul ei și asigurarea
acțiunii poate fi efectuată doar la cererea participanților
la proces.
Din momentul adoptării încheierii menționate care este
definitivă și executorie pentru toți participanții la procesul de insolvabilitate și pentru terți survin de drept următoarele efecte:
• se suspendă urmăririle individuale ale creditorilor;
• se suspendă executările silite asupra bunurilor debitorului;
• se suspendă curgerea prescripției dreptului de a
cere executarea silită a creanțelor acestora contra
debitorului;
• se interzice înstrăinarea de către debitor a bunurilor
sale.

Deoarece debitorul, cu aplicarea măsurilor de asigurare și instaurarea (stabilirea) perioadei de observație, se
limitează în dreptul de proprietate și de activitate în
afacerea sa, în sarcina administratorului provizoriu
este pusă notificarea imediată despre aplicarea măsurilor de asigurare a tuturor registrelor publice a Inspectoratului Fiscal Republican și Local, Uniunea executorilor judecătorești și a notarilor, băncilor, autorităților
vamale, Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”, ÎS
„Calea ferată din Moldova”, aeroporturilor, depoziturilor portuale și vamale, alte locuri de înmagazinare din
circumscripția în care debitorul își are sediul ori filiale
sau reperezentanțe, avînd drept scop dublu, pe de o
parte de a sista operativ orice operațiune cu bunurile
acestora, cerîndu-le celor vizați în notificare să execute
imediat măsurile de asigurare dispuse de instanța de
insolvabișlitate, și, pe de altă parte, cerîndu-le (această
cerință este obligatorie să fie executată) să-l informeze
despre orice informație utilă ce ține de bunurile debitorului, despre participarea lui în alte societăți comerciale, despre soldurile bănești pe conturile instituțiilor financiare (bănci), cu obligația de a-i preda
corespondența debitorului și orice alte comunicări sosite pe adresa lui.
Nu provoacă contraverse reglementarea situației în
lege privitor la numirea administratorului provizoriu
fără a fi înlăturat debitorul de la gestionarea afacerii
sale fiind obligat în perioada de observație ca deciziile
sale privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar
cu acordul prealabil al administratorului provizoriu.
Este însă mai problematică și respectiv se vehiculează
cu diferite poziții în practică situațiile cînd debitorul în
temeiul art. 24 alin. (2), lit. b, a fost înlăturat de la gestionarea patrimoniului și alin.(2) art. 25, cînd debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Situația prevăzută în alin. (2), lit. b, art. 24, este relativ mai simplă,
adică dacă debitorul se înlătură de la gestionarea patrimoniului, apare prima întrebare cine concret se înlătură organul executiv (administratorul societății) sau organul suprem al societății comerciale (adunarea
generală) sau cînd spunem debitorul se are în vedere
atît organul executiv cît și organul suprem. La această
întrebare cred că sînt opinii diferite, chiar și diametral
opuse, dar sper că acest subiect să fie un obiect de discuție separat.

În opinia mea, instanța de insolvabilitate aplicînd măsura de asigurare prevăzută în alin. (2), lit. b, art. 24, este
obligată să indice în dispozitivul încheierii subiectul care
este înlăturat de la gestionarea patrimoniului cu specificarea concretă și expresă de interzicere a tuturor acțiunilor ce țin de gestionarea patrimoniului, evitînd în dispozitiv fraza generală de înlăturare a debitorului.
Totodată apare a doua întrebare, dacă debitorul este înlăturat de la gestionarea patrimoniului, are el dreptul de
a efectua în această perioadă gestionarea întreprinderii
și să încheie acte juridice cu caracter nepatrimonial, spre
exemplu să angajeze salariați, să-i concedieze, să participe în instanță de judecată, să reprezinte societatea în raport cu terții. Cunosc diverse opinii, dar consider că debitorul fiind înlăturat de la gestionarea patrimoniului
nici de cum nu este înlăturat de la administrarea întreprinderii, deoarece gestionarea patrimoniului nu înglobează în sine și administrarea întreprinderii care are un
spectru cu mult mai larg și complex. În ceea ce ține de
ridicarea dreptului debitoruli de la administrarea întreprinderii prevăzut în alin. (2), art. 25, consider că aceasta nu este o măsură de asigurare propriu-zisă, deoarece
măsurile de asigurare au menirea de-a conserva situația
pe cînd în primul rînd măsurile de asigurare sînt prevăzute în alt articol (24), și în al doilea rînd această măsură
este de fapt nu altceva decît o sancțiune aplicată debitorului care după cum este expres prevăzut în articolul citat are ca justificare pierderile continuie din patrimoniul
acestuia sau lipsa probabilității de realizare a unui plan
rațional de activitate a întreprinderii și/sau eschivarea
acestuia de la executarea atribuțiilor sale.
Problema cea mare nu este în aceea dacă este sau nu o
măsură de asigurare sau sancțiune, aici teoreticenii și
practicienii vor găsi numitor comun. Existența problemei persistă într-aceea, că debitorul la această etapă
premergătoare intentării procesului de insolvabilitate
este înlăturat fiind înlocuit cu administratorul provizoriu, care fiind prezumat un bun profesionist în situațiile
de criză, în realitate fiind doar un bun jurist, economist,
contabil sau specialist din alt domeniu și s-ar putea pomeni cu situația că de fapt nu cunoaște specificul afacerii
pe care a practicat-o debitorul, și dacă să mai reeșim din
cadrul legal care-i oferă creditorului care a înaintat cererea introductivă dreptul de a propune candidatura ad-
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ministratorului provizoriu și care de regulă se confirmă
automat de către instanța de insolvabilitate și dacă să
mai reieșim din versiunea ipotetică că creditorul (creditorii) și administratorul provizoriu desemnat pot fi în
relație care se mai numește actual „atac de raider” atunci
această înlăturare a debitorului de la administrarea întreprinderii este nu altceva decît o „decapitare” a întreprinderii de managerul principal și înlocuirea lui cu un
prezumat profesionist și soarta debitorului de fapt în
această perioadă de observație v-a depinde de strategia
managerială a administratorului provizoriu care urmează a fi confirmată de către instanța de insolvabilitate,
care în linii mari fără antrenarea experților și/sau specialiștilor în domeniu, poate cu „ușurință” în tandem efectua un management defectuos al activității curente a de-

plată sau la supraîndatorare, să stabilească persoanele
responsabile de această stare a debitorului și asupra
existenței premiselor angajării răspunderii acestora.

bitorului și rezultatul final cred că este previzibil.

normală, dar menite fie a acoperi realitatea insolvenței
(insolvabilității) printr-o imagine falsă de prosperitate,
fie a externaliza active în dauna creditorilor.

În această privință legislația insolvabilității Fedrerației
Ruse este mai reușită deoarece în lege este expres prevăzut că dacă este necesar de a ridica debitorului (organului executiv) dreptul de administrare a întreprinderii,
instanța îl va înlocui cu unul din adjuncții săi, sau după
caz, cu alt specialist al debitorului.
Legislația noastră nu prevede o astfel de reglementare,
însă reieșind din alin. (3), art. 5, rolul instanței de insolvabilitate este destul de activ, astfel instanța pe al cărei
rol se află cauza de insolvabilitate examinează din oficiu
toate circumstanțele relevante ale cauzei. Deci, instanța
de insolvabilitate, ca variantă, ar putea ridica doar parțial dreptul de administrare sau înlocuirea administratorului societății cu o altă persoană propusă de participanții la proces și în acest caz echilibrul intereselor
creditorilor și a debitorului se va putea menține. În caz
contrar efectele negative, inclusiv și prejudicierea majorității creditorilor inclusiv și a debitorului pot fi inevitabile și rolul instanței de insolvabilitate de supraveghere
și control se va reduce sub limita așteptărilor.
Una din principalele atribuții a administratorului provizoriu este examinarea situației financiar-economice a
debitorului și întocmirea unui raport de verificare a existenței temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate sau de respingere a cererii introductive. Acest raport trebuie să conțină o examinare detaliată și profundă
a activității debitorului, să evidențieze cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de incapacitate de
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Atît practica internațională cît și cea națională arată că
analiza cauzelor ce au dus debitorul la insolvabilitate, o
efectuează administratorul provizoriu pe o perioadă de
minim 3 ani anteriori înaintării cererii introductive,
pentru a putea oferi în raportul său o imagine reală a
întreprinderii debitorului.
După cum afirmă experții în acest domeniu, perioada de
3 ani coincide cu perioada suspectă, perioada în care debitorul care știe că se apropie insolvența (insolvabiliatatea) se angajeaza în acte juridice și operațiuni neobișnuite, diferite de cele pe care le-ar efectua în situația

Astfel, raportul administratorului provizoriu în rezultatul
analizei profunde a situației debitorului urmează să conțină concluzii și propuneri în caz de existență a temeiurilor
și existența masei debitoare să fie intentat procesul de insolvabilitate, cu eventuala șansă de reorganizare, sau dacă
constată solvabilitatea debitorului să fie respinsă cererea
introductivă, iar în caz de existență a temeiurilor dar constată că bunurile debitorului sînt insuficiente pentru a
acoperi cheltuielile procesului și nici un creditor sau terț
nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare, atunci să propună intentarea procesului de insolvabilitate și inițierea procedurii simplificate de faliment
cu încetarea perioadei de observație.
Raportul final al administratorului provizoriu urmează
în temeiul art. 27, 30 să fie supus dezbaterii într-o ședință publică. În cadrul ședinței de judecată, după ascultarea participanților la proces, instanța va adopta o hotărîre prin care aprobă sau respinge, după caz, concluziile
raportului supus dezbaterii, cu dispunerea prin această
hotărîre a intentării procesului de insolvabilitate (procedura generală) sau a intentării procesului de insolvabilitate cu inițierea (intentarea) concomitentă a procedurii
simplificate a falimentului debitorului, sau va respinge
cererea introductivă în caz de lipsă de temei de intentare
a acestui proces. Deci cu aceasta se finisează prima fază
a perioadei de observație.

În cazul cînd instanța de insolvabilitate aprobă raportul
administratorului provizoriu și intentează procesul de
insolvabilitate în procedura generală, adică desemnează
administratorul insolvabilității și stabilește data ședinței
de validare a creanțelor, perioada de observație continuă
și acest moment trebuie, după părerea mea, de menționat în această hotărîre a instanței de insolvabilitate.
Dacă instanța de insolvabilitate aprobă raportul administratorului provizoriu în care se constată existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate și
respectiv se confirmă documental că debitorul nu mai
deține nici un bun în patrimoniul său ori că bunurile
existente sînt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile
procesului și nici un creditor sau terț nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare, atunci
pentru acest debitor perioada de observație se termină
cu intentarea procesului de insolvabilitate, trecerea la
procedura simplificată a falimentului și numirea lichidatorului dat fiind faptul că inițierea procedurii simplificate a falimentului are drept efect lichidarea debitorului ca
subiect de drept și radierea lui din registrul public de
stat în care este înscris cu încetarea procesului judiciar.
Este evident că în cazul adoptării hotărîrii de respingere
a cererii introductive din motivul lipsei temeiurilor prevăzute în art. 10, perioada de observație se finisează imediat cu pronunțarea instanței de insolvabilitate.
Putem concluziona că perioada de observație se prelungește în a doua sa fază doar în cazul procedurii generale
de intentare a procesului de insolvabilitate cu numirea
de către instanță pentru această perioadă a procesului a
administratorului insolvabilității, care de fapt preia
estafeta dacă a fost alt administrator provizoriu sau prelungește și finisează îndeplinirea obiectivelor necesare
finalizării perioadei de observație.
Administratorul insolvabilității, după desemnarea sa
are obligația de a întreprinde acțiuni care sînt orientate
spre păstrarea, majorarea și valorificarea cît mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cît mai deplină a creanțelor creditorilor. Deci, administratorul insolvabilității are
sarcina la cea de-a doua fază a perioadei de observație să
prelungească activitatea curentă a debitorului, dacă comitetul creditorilor n-a hotărît sistarea acestei activități,

fiind obligat după adoptarea hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate să preia neîntîrziat în primire
și administrare toate bunurile care aparțin masei debitoare.
Merită a fi pusă în discuție chestiunea ce ține de instituirea comitetului creditorilor care urmează sa-și execute
atribuțiile în perioada de la intentarea procesului de insolvabilitate în procedura generală și până la prima adunare a creditorilor. Întrebarea este : este sau nu obligată
instanța de insolvabilitate în hotărârea de intentare a
procesului de insolvabilitate să dispună instituirea unui
comitet al creditorilor. Răspunsul la această întrebare îl
putem găsi în art. 34 al. 6 și art. 60 al. 1 și 3 alLegii Insolvabilității. În al.6 art. 34 al Legii Insolvabilității este prevăzut expres că prin hotărârea de intentare a procesului
de insolvabilitate, instanța va institui un comitet al creditorilor în modul prevăzut de art. 60. La prima vedere
s-ar părea că în cazul dat fraza ”va institui” este într-o
formă categorică, imperativă și obligă instanța fără nici
o rezervă să instituie acest comitet odată cu intentarea
procesului de insolvabilitate. În aceeași direcție ne îndrumează și p.11.3 al Hotărârii Plenului CSJ nr.2 din
24.03.2014 care stipulează că comitetul creditorilor se
instituie inițial de instanța de insolvabilitate prin hotărîrea de intentare a procesului pînă la convocarea adunării creditorilor. Totodată în al.1 art. 60 al Legii Insolvabilității este deja prevăzută o alternativă și anume :
după intentarea procesului de insolvabilitate și pînă la
prima adunare a creditorilor, instanța de insolvabilitate
poate institui în raport cu numărul creditorilor, un comitet al creditorilor din 3 sau 5 reprezentanți ai creditorilor cu cele mai mari ca valoare creanțe garantate sau
creanțe chirografare, iar al.3 al aceluiași articol se mai
specifică că dacă din cauza numărului restrâns de creditori, instanța de insolvabilitate nu consideră necesară
constituirea unui comitet al creditorilor, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de adunarea creditorilor sau de un
reprezentant al creditorilor desemnat de adunare sau,
după caz, numit de instanța de insolvabilitate. Chiar
dacă este notoriu acest fapt, țin să reiterez că adunarea
creditorilor nu poate fi convocată înainte de a fi petrecută ședința de judecată în care se validează creanțele înaintate de creditori față de patrimoniul debitorului. Astfel, la momentul intentării procesului de insolvabilitate,
ca regulă nu avem creditori cu creanțe validate care ar
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putea convoca adunarea creditorilor, reieșind din cele
relatate putem concluziona că adoptînd hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate instanța are alternativă, dar care se soldează cu același efect final, ori instituie un comitet al creditorilor din 3 sau 5 persoane din
rîndurile creditorilor sau obligatoriu numește concret
un reprezentant al creditorilor care unipersonal va exercita atribuțiile comitetului creditorilor până la prima
adunare a creditorilor, numită și adunare de raportare.
Astfel nu se vor încălca drepturile participanților la proces prevăzute expres in art.53 al Legii Insolvabilității ce
țin de reprezentarea drepturilor creditorilor, cu atît mai
mult că creditorii, conform legii au un rol activ și în temeiul art.6 CPC acest drept urmează a fi apărat de către
instanța de insolvabilitate prin modalitățile prevăzute în
această lege în perioada de la intentarea procesului de
insolvabilitate până la ședința primei adunări a creditorilor. În caz contrar acțiunile obligatorii ce se pun în sarcina administratorului insolvabilității după intentarea
procesului și urmează a fi efectuate împreună cu comitetul creditorilor fiind expres prevăzute în art. 107-109,
114 al Legii Insolvabilității vor putea fi compromise sau
chiar recunoscute nevalabile și respectiv vor fi prejudiciați toți fără excepție participanții la proces.
Una din principalele operațiuni efectuate de către administratorul insolvabilității este inventarul bunurilor debitorului, această măsură este strict necesară pentru a
atinge două scopuri majore.
În primul rînd de a stabili situația exactă a existenței bunurilor din proprietatea debitorului, prin confrundarea
listei bunurilor debitorului înregistrate atît în registrele
publice cît și în registrele întreprinderii cu realitatea
obiectivă existentă la acel moment. Astfel prin inventarierea ce urmează să o efectueze administratorul insolvabilității se va stabili masa activă reală a debitorului din
punct de vedere, cantitativ și valoric.
În al doilea rînd de a conserva aceste bunuri avînd drept
scop operațiunile de realizare a planului de redresare,
dacă va fi propus și aprobat, sau după caz, de valorificare
și/sau vînzare ca un complex patrimonial unic sau separat pe loturi.
Este unanim recunoscut atît în doctrină cît și în practică,
că stabilirea acestei mase active, adică a masei debitoa-
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re, este imperativ necesară pentru a evalua șansele reorganizării sau, după caz, pentru a putea realiza ori monitoriza realizarea planului de către debitor, precum și
pentru a se putea gestiona operațiunile curente ale debitorului și continuarea contractelor în curs de executare
ale acestuia pînă la prima adunare a creditorilor.
A doua operațiune la fel de importantă ca și prima este
verificarea creanțelor înaintate după intentarea procesului de insolvabilitate de către creditori, acceptarea și
includerea în tabelul definitiv al creanțelor.
Nu mă voi opri asupra problemelor teoretico-practice ce
țin de înaintarea, validarea și contestarea creanțelor deoarece acest subiect necesită o discuție aparte și sper că în viitorul apropiat mă voi întoarce inclusiv și la acest subiect.
Totodată, pentru a nu trece cu vederea aspectul ce ține
de validarea creanțelor, am ințenția să pun în discuție
doar o mică problemă teoretico-practică care de mai
mult timp mă frămîntă și care în opinia mea are o însemnatate conceptuală nu numai pentru teoreticieni dar
mai ales pentru practicieni și cu atît mai mult că în practica judiciară astfel de situații pot apărea, iar opiniile
persoanelor cu care am discutat sînt diferite, chiar și diametral opuse.
În alin. (6), art. 143, este prevăzut expres că o creanță
acceptată și inclusă de administratorul insolvabilității/
lichidator în tabelul definitiv al creanțelor se consideră
validată dacă, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de
ședința de validare, nu a fost contestată de debitor sau
de un creditor ori dacă contestația ridicată a fost înlăturată. Din sensul alineatului citat se poate fără echivoc
trage concluzia că dacă creditorul sau debitorul nu contestă creanța în termenul stabilit de lege ea urmează a fi
validată automat, adică se consideră validată.
Aparent, totul este clar, dar apare o întrebare teoretico-practică-cum urmează să procedeze judecătorul (instanța) în situația cînd creanța a fost înaintată de către
un creditor, a fost verificată de administratorul insolvabilității, a fost inclusă în tabelul definitiv și atît creditorul cît și debitorul n-au contestat-o, dar totodată, judecătorul care este în această situație obligat prin lege s-o
valideze, constată cu certitudine că actul juridic în temeiul căruia s-a inaintat cererea de admitere a creanțelor
este lovit de nulitatea absolută.

În opinia unora, dat fiind faptul că cadrul legal existent
nu-i permite judecătorului dreptul la alternativă decizională în această situație și este doar dreptul activ al debitorului și creditorului de a contesta sau cel puțin administratorul insolvabilității verificînd creanța are dreptul
de nu a o include în tabelul definitiv, iar instanța de insolvabilitate urmează să valideze o astfel de creanță, riscurile și prejudiciile urmînd să și le asume debitorul,
creditorii și administratorul insolvabilității.
Consider, că înstanța de insolvabilitate poate și de fapt
este obligată să nu valideze o astfel de creanță călăuzindu-se în primul rînd de alin. (1) art. 217 Cod Civil, în care
este expres și imperativ prevăzut că nulitatea absolută a
actului juridic poate fi invocată de orice persoană care
are un interes născut și actual, iar instanța de judecată o
invocă din oficiu. Deci, în orice procedură civilă reglementată de CPC, indiferent că este procedură contencioasă, necontencioasă, în ordonanță sau ca în cazul de
față conform procedurii de declarare a insolvabilității
prevăzute de capitolul XXXVI, art 355-356 CPC, instanța are datoria de a invoca din oficiu nulitatea absolută a
actului juridic constatată în cadrul examinării pricinei
civile. Conform alin. (8) art. 143 al Legii insolvabilității
consemnarea judecătorului în tabelul definitiv consolidat al creanțelor în rubrica „validat” are efectul unei hotărîri judecătorești definitive și irevocabile pentru toate
creanțele validate, conform valorii și rangului lor, precum și pentru debitor, administrator, lichidator și pentru toți creditorii chirografari și creditorii garantați. Deoarece validarea creanțelor are efectul unei hotărîri
judecătorești, atunci ea, în temeiul art. 239 CPC, trebuie
să fie legală și întemeiată, iar art. 241 CPC stipulează expres că instanța judecătorească adoptă hotărîrea în numele legii.
Astfel, în concluzie, instanța de insolvabilitate are temei
legal, în opinia mea, de-a nu valida o astfel de creanță
care fiind lovită de nulitate absolută ca și actul juridic nu
poate legal provoca nici un efect juridic pozitiv, în caz
contrar instanța de insolvabilitate, prin validarea unei
astfel de creanțe va legaliza o ilegalitate și în temeiul
acestei hotărîri un pseudo creditor care nu are temei legal de a-și înainta creanța va putea fi legalizat printr-un
act judecătoresc. Consider, că în temeiul alin. (3), art. 5
al Legii insolvabilității instanța de insolvabilitate este investită să examineze din oficiu toate circumstanțele rele-

vante cauzei și sînt convins că în caz de apariție a acestor
situații în practică , instanțele vor proceda just conform
sarcinilor procedurii civile, prevăzute în art. 4 CPC și vor
realiza dreptul său de a adopta hotărîri legale, întemeiate și echitabile.
În acest context mai apare o întrebare firească, dar prin
ce act judecătoresc urmează să fie constatată nulitatea
absolută a actului judecătoresc și respectiv respinsă validarea creanțelor în situația cînd nici Legea insolvabilității și nici CPC nu o reglementează din punct de vedere
procedural.
Variante posibile ar fi mai multe:
•
•
•

adoptarea unei încheieri;
adoptarea unei hotărîri;
inscripția în tabelul definitiv „respinsă validarea”, dar motivarea unde să fie scrisă!

Îtr-adevăr deoarece această situație nu este reglementată expres în lege orice variantă propusă pare absurdă dar
deoarece situația poate exista real soluția urmează să o
găsească Plenul CSJ dacă va considera necesar și oportun.
O altă sarcină nu mai puțin importantă , dar de care depinde în final decizia pe care o vor adopta creditorii la
prima lor adunare este întocmirea de către administratorul insolvabilității a raportului asupra stării economice și a cauzelor care au condus la insolvabilitatea debitorului, menționînd persoanele cărora le-ar fi imputabilă
această situație.
În acest raport administratorul insolvabilității, în mod
obligatoriu, urmează să indice existența posibilității reale de menținere a întreprinderii debitorului și de aplicare a planului, ori dacă ajunge la altă concluzie, este obligat să indice motivile care nu permit restructurarea și, în
acest caz, urmează să propună intrarea în faliment.
În situația cînd, administratorul insolvabilității în raportul său ajunge la concluzia că activitatea debitorului
poate fi real redresată în baza unui plan, atunci el va trebui să precizeze dacă recomandă ca planul să fie cel propus de debitor, dacă, la cererea debitorului, colaborează
la întocmirea acelui plan sau dacă intenționează să propună un alt plansingur sau împreună cu mai mulți creditori.
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După finisarea raportului administartorul insolvabilității este obligat să depună o copie de raport la instanța de
insolvabilitate și să-i comunice debitorului.
La adunarea de rapoarte , creditorii au obligația de-a
pune în discuție acest raport și în rezultatul votului sînt
obligați să adopte una din următoarele hotărîri:
•

de intentare a procedurii de restructurare a
debitorului;
• de intentare a procedurii falimentului.
În alin. (6) art. 114 Legea insolvabilității este prevăzută o
regulă imperativă, conform căreia, la vot se pune propunerea susținută de administratorul insolvabilității și neaprobarea procedurii propuse de el are ca efect intentarea față de debitor a următoare proceduri fără a fi pusă

tic al debitorului poate avea efect pozitiv doar în baza
unui volum mare și real a informației obținut în cadrul
perioadei de observație datorită unei analize calificate a
situației financiar-economice a debitorului și stabilirea
mărimii creanțelor creditorilor pentru ca la prima adunare a creditorilor să se poată adopta o hotărîre care ar
corespunde scopului legii insolvabilității, adică satisfacerea creanțelor creditorilor din contul patrimoniului
debitorului prin aplicarea față de acesta a procedurii de
restructurare sau a procedurii falimentului și prin distribuirea produsului finit.

Referințe bibliografice

separat la vot.
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Rezumat
În cadrul studiului de față autorul și-a propus o trecere
în revistă și o analiză a unor elemente de specificitate
ale executării silite în cazul intentării procesului de insolvabilitate în privința debitorului, conform actualei
configurări legislative.
Cuvinte-cheie: executor judecătoresc,obligații pecuniare, masă debitoare, insolvabilitate,moratoriu.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că:
„statul are obligația pozitivă să organizeze un sistem de
executare a hotărârilor judecătorești care să fie efectiv
atât în drept, cât și în practică, precum și să asigure
executarea acestora fără întârzieri necuvenite”.1 În
plus, Camera secțiunii a patra a Curții Europene a
Drepturilor Omului a subliniat următoarele: „deși executarea unei hotărâri judecătorești pronunțată de orice
instanță trebuie privită ca o parte integrantă a „procesului” în sensul articolului 6, aceasta nu înseamnă că
un stat poate fi găsit responsabil de neexecutarea unei
hotărâri judecătorești din cauza insolvabilității debitorului22. Totuși, atunci când autoritățile sunt obligate să
acționeze pentru executarea unei hotărâri judecătorești
și nu o fac, inacțiunea lor poate angaja responsabilitatea statului în temeiul articolului 6 § 1 al Convenției3”.
În conformitate cu prevederile art.255 din Codul de
procedură civilă4, hotărârea judecătorească se execută,
în modul stabilit de lege […], iar potrivit art.2 al Codului de executare5, executorul judecătoresc asigură executarea silită a documentelor executorii în strictă conformitate cu Codul de executare al Republicii Moldova
și cu alte acte normative.
1 Case of Fuklev v. Ukraine // http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-69261 (vizitat 29.09.2014 ).
2 Case of Sanglier v. France // http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-65662 (vizitat 29.09.2014 ).
3 Case of Scollo v. Italy // http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-57936 (vizitat 29.09.2014 ); Case of Istrate v. Moldova // http://
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-75722 (vizitat
29.09.2014 ); Case of Grivneac c. Moldovei // http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-82599(vizitat 29.09.2014).
4 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115.
5 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214-220.
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Cu toate acestea, la 13.03.2013, a intrat în vigoare Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.20126, adoptată de
Parlamentul Republicii Moldova. În nota informativă
asupra proiectului respectiv, se specifica inter alia:
„Proiectul legii în redacție nouă, sugerează trei scopuri
fundamentale pe care le are insolvabilitatea. Primul
scop este maximizarea valorii totale distribuite creditorilor, acționarilor, angajaților și celorlalte părți interesate. Al doilea scop este reabilitarea afacerilor viabile și
lichidarea celor neviabile. Al treilea scop este prioritizarea cât mai simplă, mai predictibilă, a creanțelor.”7
Potrivit legii în cauză, au suferit modificări procedura
generală de insolvabilitate și procedura planului, care
erau reglementate prin Legea insolvabilității nr.632
din 14.11.20018, ca urmare, au fost instituite: a) procedura falimentului în procedură generală și în procedură simplificată; și b) procedura restructurării, inclusiv
procedura accelerată de restructurare. De asemenea,
au suportat modificări: atribuțiile instanței de judecată; statutul administratorului; valorificarea masei debitoare; și a fost introdusă perioada de observație. Prin
urmare, lista reglementărilor aplicabile în materia executării silite, este completată de Legea nr.149/2012,
care configurează regimul procedurilor execuționale în
cadrul procesului de insolvabilitate. Dinamica procesului de insolvabilitate circumscrie spectrul măsurilor
de executare silită admisibile în cadrul procesului de
insolvabilitate și dictează valabilitatea acestora.
Astfel, potrivit lit.d) alin.(1) art.78 CE, executorul judecătoresc este obligat să suspende executarea documentului executoriu în cazul insolvabilității debitorului –
până la examinarea în fond a cauzei de insolvabilitate.
De asemenea, conform lit.d) alin.(2) art.24 al Legii
nr.149/2012, odată cu primirea cererii introductive, instanța din oficiu va suspenda urmăririle individuale ale
creditorilor și executările silite asupra bunurilor debitorului, precum și curgerea prescripției dreptului de a
cere executarea silită a creanțelor acestora contra debitorului.
6 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,nr.193-197.
7 Nota informativă asupra proiectului Legii insolvabilității în redacție nouă //
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/
tabid/61/LegislativId/997/language/en-US/Default.aspx
8 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,nr.139-140. (Prevederile ei, cu
excepția art.73 alin.(1)-(4), au fost abrogate prin Legea nr.149/2012).

Sub acest aspect, considerăm a fi relevant următorul
exemplu din practica judiciară: Prin încheierea Curții
de Apel Chișinău din 05.05.2014, a fost anulată încheierea executorului judecătoresc din 26.06.2012, prin
care s-a dispus distribuirea sumei de 199 473,34 lei,
obținută urmare a înaintării ordinului incaso, iar temeiul anulării încheierii sus-menționate a servit faptul emiterii acesteia, cu alocarea sumelor repartizate,
în perioada de după pronunțarea încheierii Curții de
Apel Chișinău din 08.06.2012, prin care a fost admisă
spre examinare cererea introductivă depusă de către
debitor și au fost aplicate un șir de măsuri de asigurare, inclusiv suspendarea executării silite.9
Așadar, în perioada de observație executarea silită se
suspendă, însă, aceasta nu implică anularea măsurilor
de asigurare a executării documentelor executorii. Or,
conform lit.d) alin.(1) art.75 al Legii nr.149/2012, sechestrarea patrimoniului debitorului, alte măsuri de
asigurare sau de limitare a debitorului, administratorului insolvabilităţii/lichidatorului în dreptul de administrare şi de valorificare a masei debitoare aplicate de
alte instanţe de judecată sau de organele abilitate în
acest sens se anulează de drept şi se aplică în exclusivitate numai de către instanţa de judecată care a intentat10
procedura de insolvabilitate. Suportul acestei concluzii
este reflectat și în dispoziția alin.(2) art.84 CE, potrivit
căreia, pe durata suspendării procedurii de executare,
orice act de executare este interzis, cu excepția aplicării
măsurilor de asigurare.
O abordare similară se atestă și în legea procesual-civilă română: la alin.(3) art.700 din Noul Cod de procedură civilă al României11 se prevede în mod expres că, pe
perioada suspendării executării, actele de executare
efectuate anterior, măsurile de executare dispuse de instanța de executare sau de executor, inclusive cele de
indisponibilizare a bunurilor, veniturilor și conturilor
bancare, rămân în ființă, în afară de cazul în care prin
lege sau prin hotărâre judecătorească se dispune altfel.
9 Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al CSJ
din 28 august 2014. Dosarul nr.2ri-113/14
10 În conformitate cu alin.(1) art.34 al Legii nr.149/2012, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate și a faptelor
constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii
de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.
11 Monitorul Oficial al României, 2012, nr.545.

În alt context,întrucât executorului judecătoresc îi revine obligația de a suspenda executarea silită și, prin urmare, aceasta împiedică derularea procedurilor execuționale și poate crea întârzieri necuvenite la executarea
hotărârii judecătorești, devine importantă stabilirea
momentului suspendării executării silite și durata suspendării executării silite în procesul insolvabilității debitorului.
Cât privește momentul suspendării, consemnăm că,
potrivit alin.(1) art.66 CE coroborat cu alin.(1) art.65 și
alin.(1) și (3) art.84 CE, asupra suspendării procedurii
de executare, executorul judecătoresc se pronunță prin
emiterea unei încheieri. În calitate de temei pentru
emiterea acesteia, servește încheierea instanței de admitere spre examinare a cererii introductive și dispunerea suspendării executării silite, care urmează a fi
comunicată neîntârziat executorului judecătoresc de
către administratorul provizoriu numit conform alin.
(2) art.24 al Legii nr.149/2012. Dacă încheierea emisă
de către instanță nu a fost comunicată executorului judecătoresc, considerăm că suspendarea executării silite
nu poate fi dispusă. Este necesar ca administratorul
provizoriu să prezinte încheierea instanței judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării silite,
pentru a putea fi aplicată dispoziția lit.d) alin.(1) art.78
CE. Nesocotirea de către administratorul provizoriu a
acestor prevederi, poate adopta forma răspunderii pentru prejudiciile cauzate. Or, potrivit art.2, alin.(2)
art.22 CE, executorul judecătoresc nu poate dispune
suspendarea neîntemeiată a executării silite.
Cu referire la durata suspendării executării silite, menționăm că aceasta este determinată de dinamica procesului de insolvabilitate. După cum se desprinde din
alin.(6) art.24 al Legii nr.149/2012, măsurile de asigurare acționează până la: a) intentarea procedurii de insolvabilitate; b) respingerea cererii introductive; c) încheierea unei tranzacții între părți. În opinia noastră,
nu este întemeiat să restrângem acțiunea efectului suspensiv doar până la intentarea procedurii de insolvabilitate, din motiv că dispozițiile art.81 al Legii
nr.149/2012 interzice executarea silită în mod individual a masei debitoare pentru creditorii chirografari,
pe întregul proces de insolvabilitate. În același timp,
ulterior aducerii la cunoștința executorului judecăto-
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resc hotărârea privind intentare a procedurii de insolvabilitate, acesta urmează să întreprindă acțiunile prevăzute la art.104 CE12 hotărârea de intentare a
procedurii de insolvabilitate fiind executorie din momentul pronunțării. În contrast, în cazul respingerii
cererii introductive sau a încheierii unei tranzacții între
părți, executarea silită se reia și continuă în condițiile
Codului de executare. Drept urmare, durata suspendării executării silite este, după caz, până la încetarea procesului de insolvabilitate în temeiurile prevăzute de
Legea nr.149/2012.
În context,potrivit alin.(2) art.81 al Legii nr.149/2012,
pentru creditorii chirografari este interzisă executarea
silită în mod individual a masei debitoare pe întregul
proces de insolvabilitate. Definiția legală a „masei debitoare” se regăsește la art.2 al Legii nr.149/2012. Astfel, prin „masa debitoare” se înțelege bunuri, inclusiv
mijloace bănești în numerar și fără numerar, în monedă națională și în valută străină, aflate în proprietatea
debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, dobândite sau recuperate pe parcursul acestuia,
cu excepția bunurilor care, potrivit legii, nu sunt pasibile de executare silită. Cu toate acestea, nu putem evita următoarea întrebare: este oare situația, reflectată
la alin.(2) art.81 al Legii nr.149/2012 de o asemenea
natură, încât particularitățile ei să interzică executarea
silită și a altor drepturi care nu se reflectă în masa debitoare? În ce ne privește, considerăm că executarea silită a confiscării speciale, executarea silită a dispozițiilor
privind suprimarea acțiunilor prin care se încalcă dreptul sau se creează pericolul încălcării lui etc., nu cad
sub incidența interdicției specificată la alin.(2) art.81 al
Legii nr.149/2012.
O situație diferită atestăm în ipoteza aplicării procedurii de restructurare. După cum rezultă din alin.(1)
art.184 al Legii nr.149/2012, odată cu aplicarea de către instanţa de insolvabilitate a procedurii de restructurare, se instituie imediat moratoriu13 asupra executării silite a obligaţiilor pecuniare ale creditorilor
existente la data aplicării procedurii de restructurare,
12 În conformitate cu alin.(2) și (3) art.104 CE, în cazul declarării insolvabilității
debitorului persoană juridică, documentele executorii se transmit administratorului.
13 Conform art.2 al Legii nr.184/2012 prin moratoriu se înțelege amânare pe un
anumit termen a îndeplinirii obligațiilor pecuniare de către debitor.
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cu excepţia creanţelor privind plata salariilor şi a pensiilor alimentare, privind recuperarea prejudiciilor cauzate sănătăţii angajaţilor sau cu excepţia creanţelor
apărute în legătură cu decesul acestora, a creanţelor de
revendicare a patrimoniului din posesie ilegală, precum şi a creanţelor pecuniare şi fiscale a căror scadenţă
a survenit în perioada de după deschiderea procedurii
de restructurare. În ipoteza dată, suspendarea executării silite nu este valabilă în cazul aplicării procedurii de
restructurare, pentru creanțele exceptate. Analizând
problema instituirii moratoriului, M.V. Teliukina susține: „creditorii pretențiilor nepecuniare trebuie să dispună nu doar de posibilitatea obținerii unei hotărâri
judecătorești, dar și posibilitatea executării acesteia,
inclusiv pe calea urmăririi patrimoniului. În contradictoriu – dacă sprijinim suspendarea executării pretențiilor nepecuniare – dreptul de a înainta satisfacerea
pretențiilor nepecuniare este lipsit de substanță, iar
creditorii vor fi plasați într-o poziție dezavantajoasă,
lipsită de garanții”.14 Cu alte cuvinte, instituirea moratoriului este de neconceput fără exceptarea pretențiilor
nepecuniare.
Este notabil că prin obligație pecuniară, în sensul conform art.2 al Legii nr.149/2012, se înțelege obligația de
a plăti o anumită sumă de bani în baza unui contract
sau în baza unei obligații extracontractuale. În opinia
noastră, reieșind din accepțiunea legală a obligației pecuniare, de asemenea sunt exceptate de la suspendarea
executării silite și alte pretenții, cum ar fi: evacuarea;
suprimarea acțiunilor prin care se încalcă dreptul sau
se creează pericolul încălcării; confiscarea specială etc.
În altă ordine de idei, menționăm că Legea insolvabilităţii nu conţine prevederi exprese potrivit cărora pentru executarea hotărârilor şi încheierilor instanţei de
insolvabilitate, ultima urmează să emită titlul executoriu. În general, îndeplinirea (executarea) hotărârilor
instanţei de insolvabilitate reprezintă una din atribuţiile principale ale administratorului insolvabilităţii (art.
66 alin. (1) lit. n), o) Legea nr.149/2012). Coroborând
prevederile alin. (8) art.5 cu alin.(3) art. 35 din Legea
enunțată, se conchide că acestea se vor executa de către
administrator fără emiterea unui titlu executoriu. Tot14 Телюкина М.В. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов
в течение внешнего управления. Закон, 2003, №8, c.66.

odată, legea indică expres 2 situaţii în care executarea
hotărârilor pronunţate de instanţa de insolvabilitate o
efectuează executorul judecătoresc: a) alin. (12) art.126
(hotărârea de validare şi poprire de la terţi în cazul în
care bunul sa aflat la terţi, dar la moment lipseşte, cu
încasarea contravalorii lui); și b) alin.(3) art.249 (hotărârea de încasare parţială a datoriilor debitorului de la
organele lui de conducere). În acest sens, Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova a evidențiat în pct.26.2 al Hotărârii explicative nr.2 din 24
martie 2014 cu privire la aplicarea în practica judiciară
a Legii insolvabilității15 că, întrucât alin. (3) al art. 249
din Legea insolvabilităţii relevă că executarea se efectuează conform Codului de executare, iar art. 11 lit. b)
- m) din Codul de executare nu prevede ca document

lă, deși unele deficiențe de aplicare a dispozițiilor Legii
nr.149/2012 au fost înlăturate prin Hotărârea explicativă nr.2 din 24 martie 2014 a Plenului Curții Supreme
de Justiție a Republicii Moldova, cu privire la aplicarea
în practica judiciară a Legii insolvabilității.

executoriu hotărârea instanţei de insolvabilitate, rezultă că instanţa de insolvabilitate trebuie să emită în
aceste cazuri titluri executorii, care vor fi prezentate la
executare de către administrator, cu avansarea taxelor
prevăzute de lege, ultimele fiind raportate la obligaţii
ale masei debitoare, şi anume la obligaţii ce rezultă din
acţiunile de valorificare a masei debitoare. Astfel, în cazul pronunţării hotărârilor în temeiul art.126 alin.(12)
şi 249 alin.(3) din Legea insolvabilităţii, instanţa de insolvabilitate urmează să elibereze titlul executoriu.
Finalmente, consemnăm că în hotărârea pronunțată în
cauza Moldoveanu vs României, în pct.35, Camera secțiunii a treia a Curții Europene a Drepturilor Omului a
evidențiat: „Chiar dacă derularea unei proceduri de faliment poate justifica o anumită întârziere în plata unei
creanțe, autoritățile nu pot pretexta lipsa resurselor
pentru a nu onora o datorie bazată pe o hotărâre judecătorească. Prin urmare, faptul că o procedură de lichidare judiciară este în curs în privința unei societăți față
de care statul este responsabil nu poate, potrivit Convenției, să justifice neplata unei creanțe izvorâte dintr-o hotărâre definitivă”.16
Analiza aspectelor nuanțate, ce vizează executarea silită a obligațiilor debitorului în cazul procesului de insolvabilitate, rămâne în continuarea neepuizată și actua15 http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=134 (vizitat
29.09.2014).
6 Case of Moldoveanu v. România // http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-123520 (vizitat 29.09.2014).
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Activitatea administratorului
insolvabilității în Republica Moldova
În Republica Moldova reglementări privind insolvabilitatea au încercat a fi introduse odată cu apariţia activităţii
antreprenoriale şi trecerea de la o economie centralizată la
una de piaţă liberă. Iniţial a fost adoptată Legea cu privire
la faliment din 1992, care a fost înlocuită prin Legea cu privire la faliment din 1996, ulterior fiind reglementată de Legea insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001, iar la
moment atît procedura de insolvabilitate, cît și activitatea
administratorilor de insolvabilitate este reglementată prin
Legea cu privire la insolvabilitate nr. 149 din 29.06.2012
(în continuare – Legea 149/2012), care conține un capitol
separat consacrat reglementării activității administratorilor de insolvabilitate în cadrul procesului de insolvabilitate.

Cadrul normativ naţional privind
activitatea administratorilor
insolvabilității
Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico-economic de asigurare a stabilităţii şi siguranţei circuitului civil. Acesta permite a diminua la maxim efectele negative ale situaţiei cînd un subiect de drept
se află în incapacitate de plată. Reglementarea legislativă a
procesului de insolvabilitate și-a găsit reflectare în Legea
insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, publicată la 14
septembrie 2012 (în vigoare de la 13.03.2013). Actul legislativ în cauză a fost elaborat în contextul
tendinţei generale de creştere a numărului proceselor de insolvabilitate ca urmare a crizei economice şi necesităţii excluderii din piaţă a subiecţilor economici neviabili.
Astfel, procedura de insovabilitate se intentează şi se desfășoară în conformitate cu Legea insolvabilităţii 149/2012,
precum și în concordanţă cu Codul de procedură civilă.
Scopul procesului de insolvabilitate este stipulat la art. 1 al
Legii 149/2012 şi se rezumă la asigurarea satisfacerii colective a creanţelor creditorilor din contul patrimoniului
debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii de
restructurare sau a procedurii falimentului şi prin distribuirea produsului finit.
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Rolul central în cadrul procedurii de insolvabilitate îl joacă
administratorul – persoana desemnată în condiţiile legii
pentru supravegherea şi/sau administrarea debitorului în
perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi/
sau pe durata restructurării în conformitate cu competenţele stabilite de lege (art. 2 din Legea 149/2012).
Legea 149/2012 stabileşte cadrul juridic pentru procesul
de restructurare a întreprinderilor insolvabile în vederea
remedierii lor financiare şi economice, satisfacerii colective a creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii planului
sau prin lichidarea patrimoniului şi distribuirea produsului obţinut. Legea menţionată nu poate reglementa sub
toate aspectele exercitarea profesiei de administrator în
procedura de insolvabilitate sau exercitarea activităţilor
de administrare fiduciară în afara procedurilor de insolvabilitate, nu prevede o reglementare completă şi clară cu
referire la activitatea profesională a administratorilor, nu
stabileşte posibilitatea autoadministrării şi nu instituie
criterii clare cu privire la examinarea capacităţilor profesionale şi admiterea în profesie. Or, odată cu pronunţarea
hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate debitorul pierde dreptul de folosinţă, de dispoziţie şi de administrare asupra propriului patrimoniu, acestea trecînd de
drept la administratorul insolvabilităţii, ceea ce impune o
excelentă pregătire profesională şi o reglementare strictă a
modului de organizare a activităţii acestuia pentru atingerea scopului scontat.
Aceste considerente au determinat necesitatea instituirii
unui mecanism legal și clar de activitate şi supraveghere a
administratorilor insolvabilităţii. Pe de altă parte, reglementarea legală cu privire la administratorii autorizați nu
intervine la nivelul reglementării materiei propriu-zise a
procedurii de insolvabilitate, care este stipulată de Legea
insolvabilităţii, ci se limitează la condiţiile de accedere în
profesie, controlul şi supravegherea practicienilor, forma
de organizare a activităţii acestora – norme materiale care
ţin de standardele profesionale pe care trebuie să le întrunească administratorii (astfel, drepturile şi obligaţiile procesuale ale administratorilor, mecanismul de desemnare
al acestora este reglementat de norme procesuale din Legea cu privire la insolvabilitate).
Unul dintre scopurile legislației cu privire la administrato-

rii autorizați este de a liberaliza domeniul de activitate al
administratorului, intenţie care a fost exprimată de către
legiuitor odată cu modificarea legislaţiei în privinţa administratorilor insolvabilităţii, prin adoptarea Legii nr.281XVI din 14 decembrie 2007 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (în vigoare din 10 iunie
2008), şi anume de a exclude licenţierea activităţii de administrator al insolvabilităţii. Această liberalizare vine să
asigure un grad înalt de responsabilitate şi profesionalism
din partea administratorului. Deşi profesia dată este instituită cu respectarea principiului liberalizării sectorului respectiv, statul îşi rezervă dreptul de a reglementa strict
această activitate.
Prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.24 din 22 decembrie 2005 privind controlul constituţionalităţii alin.(6)
art.73 al Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie
2001, în redacţia Legii nr.573-XV din 26 decembrie 2003
„Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”,
Curtea a relevat că pornind de la cerinţe economice şi sociale, statul este în drept să instituie prin lege anumite restrîngeri la practicarea unor genuri de activitate. De aceea
a fost instituit prin lege mecanismul de autorizare a practicienilor pentru a se asigura buna funcţionare şi coordonare a profesiei dar şi incompatibilitatea activităţii de întreprinzător cu activitatea de administrator.
Legea cu privire la administratorii autorizaţi a fost elaborată în vederea realizării Planului de Acţiuni ”Integrarea
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”
al Guvernului Republicii Moldova. Conform acestui document urmează a fi modernizat statutul unor profesii juridice conexe sistemului judiciar precum experţii judiciari,
administratorii insolvabilităţii, traducătorii şi interpreţii
autorizaţi, etc. Astfel, Legea cu privire la administratorii
autorizaţi are drept scop instituirea cadrului legal privind
autorizarea, organizarea şi supravegherea activităţii profesionale a administratorilor pentru a consolida calitatea
actului de justiţie, economia, transparenţa şi celeritatea
efectuării acţiunilor în procedura de insolvabilitate şi dizolvare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorului individual.
Legea cu privire la administratorii autorizați promovează
colaborarea dintre autorităţile de diferit nivel (Ministerul
Justiţiei, Ministerul Economiei, instanţelor de judecată,

Uniunea Administratorilor Autorizaţi, etc.) pentru asigurarea corectitudinii şi profesionalismului administratorilor, în vederea respectării drepturilor creditorilor şi debitorilor. Prin cadrul acesteia este instituit un mecanism de
reglementare complex al profesiei: pe de o parte legea stabileşte un cadru general concret şi expres care reglementează activitatea administratorilor, pe de altă parte Ministerul Justiţiei şi Guvernul va interveni cu reglementarea
secundară pentru a asigura buna funcţionare a activităţii
propriu-zise, iar Uniunea Administratorilor Autorizaţi va
aproba Codul deontologic pentru a supraveghea comportamentul administratorilor prin prisma regulilor deontologice şi de etică profesională şi va stabili modalitatea formării profesionale continue a administratorilor autorizaţi,
aceste prerogative fiind în esenţă manifestarea tendinţei
de autoreglementare a profesiei.
Legislația cu privire la administratori prevede clar definirea statutului acestora şi stabileşte în mod exhaustiv categoriile de administratori care cad sub incidenţa prezentei
Legi: persoana fizică desemnată de instanţa de judecată în
calitate de administrator al procedurii de insolvabilitate,
administrator provizoriu, lichidator al întreprinderilor şi
organizaţiilor insolvabile, administrator fiduciar desemnat în conformitate cu art. 88 din Codul civil, precum şi
alte persoane desemnate de instanţa de judecată în condiţiile legii în calitate de administrator al persoanei juridice.
Sunt stabilite competenţele speciale ale diferitor autorităţi
în vederea reglementării activităţii de administrator: Ministerului Justiţiei, Comisiei de autorizare şi disciplină,
Uniunii Administratorilor Autorizaţi.
Ministerul Justiţiei reprezintă autoritatea responsabilă
pentru consolidarea statutului juridic al administratorilor
procedurii de insolvabilitate în vederea asigurării stabilităţii profesiei precum şi creşterii integrităţii şi profesionalismului acestora. Astfel, acesta va exercita rolul de autoritate de reglementare, autorizare, supraveghere şi control a
activităţii de administrator în conformitate cu practica
naţională cît şi internaţională deja înregistrată în vederea
bunei funcţionări a profesiilor reglementate (ex. Legea
nr.113 cu privire la executorii judecătoreşti; conform experienţei Franţei art. L811-11 Codul comercial, art. L811-12,
Codul comercial, Legea cu privire la faliment, Estonia prevede la art. 70). Atribuţiile acestuia vor ţine de instituirea
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Comisiei de autorizare şi disciplină, emiterea autorizaţiilor
pentru administratorii autorizaţi şi ţinerea registrului
acestora, aprobarea de acte necesare desfăşurării formării
profesionale pentru admiterea în profesia de administrator, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege.
Comisia de autorizare şi disciplină reprezintă un organ
colegial fără personalitate juridică, constituită de către Ministerul Justiţiei (această practică este întîlnită în Franţa Codul comercial art. R811-2; Serbia - Legea cu privire la
restructurarea întreprinderilor art. 321). În competența
Comisiei fiind incluse următoarele atribuţii: organizarea
susţinerii examenului de calificare în profesia de administrator, tragerea la răspundere disciplinară a administratorilor şi promovarea de către candidaţii respectivi a examenului de calificare în profesia de administrator.
Uniunea Administratorilor Autorizaţi reprezintă organizaţia profesională necomercială cu personalitate juridică,
ce are ca obiective promovarea şi apărarea intereselor colective ale administratorilor şi reprezentarea acestora în
raport cu autorităţile şi organele administraţiei publice în
procesul de reglementare şi supraveghere a activităţii de
administrator – scopul constituirii coincide cu practica
majorităţii profesiilor juridice şi conexe. Uniunea urmează
să elaboreze şi să aprobe Codul deontologic al administratorilor, ocupînd astfel un rol cheie în cadrul asigurării respectării standardelor profesionale de către administratori,
participă activ la procesul de formare a administratorilor,
etc.
Totodată noile modificări legislative stabilesc clar persoanele care au dreptul de a exercita activitatea de administrator: persoana fizică, cetăţean al RM cu capacitatea de
exerciţiu deplină, licenţiată în drept, ştiinţe economice sau
tehnice, cu o experienţă de activitate de cel puţin 3 ani în
unul din aceste domenii. Administratorul trebuie să cunoască limba de stat şi să se bucure de o reputaţie ireproşabilă.
Practica estoniană reglementată prin Legea cu privire la
faliment, prevede un capitol aparte ce reglementează anumite elemente din cadrul statutului administratorului.
Dreptul de a acționa în calitate de mandatar (administrator numit la ei mandatar) este exercitat de persoane cu capacitate juridică deplină, care a trecut examinarea în cali-
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tate de mandatar în faliment, cunoaște limba de stat (scris/
verbal) este onest și cu un comportament moral. Restricții
fiind impuse candidatului care: anterior a fost condamnat
pentru o infrațiune săvîrșită cu intenție, a fost exlus din
poziția de judecător, notar, procuror, executor judecătoresc sau exclus din baroul avocaților în ultimii 10 ani, a fost
eliberat din funcție publică ca urmare a aplicării unei sanțiuni disciplinare în ultimii 10 ani etc. Procedura de acordare și de privare de dreptul de a activa în calitate de mandatar trebuie să fie stabilită de Ministerul Justiției.
Totodată, întru manifestarea și aplicarea unor cunoștințe
atît teoretice, cît și practice în cadrul exercitării atribuțiilor, administratorii autorizați pentru a obţine dreptul de a
accede în profesie persoana fizică urmează programul de
formare profesională pentru admiterea în profesie (stagiul
profesional şi instruirea teoretică iniţială) şi promovează
examenul de calificare în profesia de administrator (practică stabilită şi în legislaţia franceză).
Acest aspect privind pregătirea profesională a administratorilor poate fi regăsit și la estonieni care sunt abilități de a
supune verificării corespunderea calităților personale și
profesionale pentru activitatea de mandatar al falimentului. Porcedura de organizare a examinării fiind stabilită de
către Ministul Justiție.
Astfel, datorită caracterului de înaltă responsabilitate atît
faţă de bunurile gestionate în procedura de insolvabilitate,
cît şi faţă de armonizarea intereselor creditorilor şi debitorului, administratorul trebuie să dea dovadă de un înalt
grad de pregătire atît teoretică cît şi practică care este asigurată de către programul de formare profesională. Acesta
reprezintă cumularea formării teoretice şi celei practice cu
o durată de 12 luni. La stabilirea termenului de 12 luni a
pregătirii profesionale au fost luate în calcul recomandările formulate de către asociaţia ALARM, reprezentantul societăţii civile din domeniul insolvabilităţii dar şi recomandările experţilor Băncii Mondiale, fiind considerat
termenul oportun pentru pregătirea pe deplin a stagiarilor.
Admiterea la programul de formare profesională are loc în
baza testului organizat de către Comisia pentru deontologie şi formare profesională. Instruirea teoretică iniţială va
fi organizată în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei sau

în instituţiile superioare de învăţămînt care oferă instruire
în domeniul dreptului sau al ştiinţelor economice în baza
programei aprobate de Ministerul Justiţiei de comun
acord cu Ministerul Economiei.
După finalizarea programului de formare profesională,
administratorul stagiar urmează să susţină examenul de
calificare în profesia de administrator, care se organizează
de către Comisia de autorizare şi disciplină şi constă în
probe orale şi scrise cu caracter teoretic şi practic cu scopul
de a evalua cunoştinţele şi gradul de pregătire a acestuia
(practică deja consolidată în RM pentru avocaţi, notari).
Odată cu promovarea examenului de calificare, administratorii urmează a fi autorizaţi pentru a avea dreptul de a
exercita activitatea prevăzută de lege. Autorizaţia, eliberată de către Ministrul Justiţiei (ca în cazul notarilor, avocaţilor, etc.) reprezintă documentul care confirmă admiterea
în profesie a administratorului.
Practicarea profesia fără a deţine licenţă oferea atît reglementatorului cît şi publicului puţine şanse de a monitoriza
calitatea prestată de administratorii insolvabilităţii. Odată
ce candidaţii obţin experienţa necesară şi/sau de formare
aceștia devin calificaţi pe viaţă pentru a practica activitatea de administrator de insolvabilitate. Unicele măsurii
potenţiale de reglementare, care erau întreprinse împotriva administratorilor, au fost reclamaţiile în instanţă. Acest
sistem nu era flexibil, nu contribuia la îmbunătăţirea calităţii profesiei şi crea dificultăți în manevrare.
Datele despre autorizare sunt indicate în Registrul administratorilor, care urmează să reprezinte platforma informativă în care vor fi incluşi toţi administratorii, fiind astfel
stocată şi actualizată informaţia necesară despre activitatea acestora (admitere, suspendare, încetarea activităţii,
etc.). Pentru garantarea transparenţei şi publicităţii, Registrul urmează a fi plasat pe pagina web a Ministerului
Justiţiei, întrucît acesta deţine întreaga informaţie despre
evoluţia profesională a administratorilor (prin intermediul Comisiei de autorizare şi disciplină are loc testarea
administratorilor, Ministerul eliberează autorizaţiile, păstrează dosarele personale are administratorilor, etc.), deţinerea registrelor fiind deja o practică consolidată (mediatori, notari, etc.).

În Estonia funcționeză aceiași practică de ținere și publicare a Registrului mandatarilor (administratorilor), persoanele care au primit dreptul de a activa în calitate de mandator trebuie să fie incluși în registrul mandatarilor, acesta
fiind public și ținut de către Ministerul Justiției.
Autorizaţia pentru exercitarea profesiei de administrator
se eliberează pe un termen nelimitat, contra unei taxe de
450 lei achitate în bugetul de stat.
Noile reglementări legale cu privire la administratorii autorizați stipulează posibilitatea instituirii birourilor individuale/asociate drept formă unică de organizare a activităţii administratorilor, aceştia fiind obligaţi să prezinte
Ministerului Justiţiei informaţii privind biroul în care îşi
desfăşoară activitatea.
Totodată, administratorul are dreptul de a activa doar într-un singur birou pentru a evita conflictele de interese sau
afectarea imparţialităţii şi corectitudinii în timpul activităţii sale. În acelaşi timp, pentru a garanta o independenţă
funcţională a activităţii administratorilor, este interzisă
amplasarea birourilor respective în cadrul sediilor gestionate de instanţele de judecată.
La fel, dat fiind faptul că, activitatea administratorilor este
una de importanţă socială şi de un înalt grad de responsabilitate atît faţă de patrimoniul debitorului cît şi faţă de cel
al creditorilor. S-a considerat absolut necesar instituirea
unui mecanism de supraveghere a activităţii acestora în
vederea verificării corectitudinii, profesionalismului şi
legalităţii exerciţiilor efectuate de administrator (atît respectarea normelor cu privire la disciplină cît şi cu privire la
deontologie).
Supravegherea propriu-zisă a activităţii administratorului
este exercitată de către instanţa de judecată care l-a desemnat în cadrul procedurilor judiciare ce ţin de insolvabilitate şi de dizolvare a întreprinderilor şi organizaţiilor,
principiul reglementat şi de către Legea insolvabilităţii la
art. 67.
În calitate de autoritate de reglementare, supraveghere şi
control a activităţii de administrator şi Ministerul Justiţiei
are competenţe în vederea supravegherii şi controlului activităţii administratorilor (practică instituită şi de legisla-

39

ția Estoniei „ în timpul exercitării activității mandatorului,
Ministerul Justiției are dreptul de a verifica dacă activitatea acestuia este în conformitate cu prevederile legale care
prevăd procedura de faliment „). Acesta efectuează control
din oficiu asupra activităţii administratorului o singură
dată în primii 5 ani de la eliberarea autorizaţiei, de asemenea dispune efectuarea unor controale pentru investigarea
sesizărilor, plîngerilor prin intermediul delegaţilor săi sau
în cooperare cu organele administraţiei publice şi cu reprezentanţii Uniunii Administratorilor Autorizaţi în caz de
necesitate (Regulamentul cu privire la modul de efectuare
a acestui control urmează a fi aprobat de Guvern).
Totodată, întru responsabilizarea activității administratorilor, sunt stabilite expres temeiurile de survenire a răspunderii disciplinare a acestora şi sancţiunile aplicabile.
Sancţiunile aplicabile sunt avertismentul, suspendarea
activităţii şi retragerea autorizaţiei de administrator, măsuri conforme cu Principiile insolvabilităţii emise de către
Banca Europeană de Investiţii.
Comisia de autorizare şi disciplină este abilitată să constate
încălcarea obligaţiilor profesionale ale administratorilor
precum şi să aplice sancţiuni disciplinare acestora în condiţiile legii. Legea reglementează o nouă garanţie pentru susţinerea administratorilor. Astfel, în cazul în care dacă pe parcursul unui an de la data aplicării unei sancţiuni disciplinare
administratorul nu a comis o altă faptă pasibilă de a o astfel
de răspundere, se consideră ca sancţiunea disciplinară nu a
fost aplicată iar reputaţia administratorului este reabilitată.
Autoritatea competentă pentru a suspenda şi înceta activitatea administratorului este Ministrul Justiţiei, întrucît, în
baza ordinului acestuia se eliberează autorizaţia de activitate. Legea cu privire la administratorii autorizați stabileşte cauzele pentru care se suspendă activitatea administratorului. Astfel, suspendarea survine în caz de incapacitate
de muncă, în caz de aflare în concediu de maternitate/ de
îngrijire a copilului de pînă la 3 ani, ca urmare a aplicării
sancţiunilor disciplinare sau a celor care reies din încălcarea Codului deontologic, etc.
În aceiaşi măsură, încetarea activităţii survine la cererea
administratorului, ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare, administratorul a pierdut cetăţenia Republicii
Moldova, autorizarea administratorului a avut loc în baza
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datelor neautentice sau a documentelor false, activitatea
administratorului a fost suspendată şi reluarea activităţii
nu este solicitată în termen de 3 luni de la încetarea temeiurilor de suspendare, etc.
O importanţă deosebită în consolidarea profesiei administratorilor o are Uniunea administratorilor autorizaţi. Astfel, calitatea de membru al Uniunii administratorilor autorizaţi este obligatorie pentru fiecare administrator care
activează. Ea avînd capacitatea şi posibilitatea de a supraveghea activitatea fiecărui practician, astfel asigurîndu-se
respectare principiilor şi valorilor profesionale cît şi corectitudinea activităţii acestora.

Concluzie
Astfel, perfectarea și completarea cadrului legal existent
cu privire la administratorii autorizați, constituie o primă
încercare în sensul instituirii unei premise legale pentru
asigurarea şi garantarea profesionalismului şi responsabilităţii persoanelor admise în profesia de administrator în
cadrul procedurilor de insolvabilitate.
Abilitatea administratorului în mare măsură depinde gradul satisfacerii creanţelor creditorilor, or toate acţiunile
administratorului sunt orientate spre păstrarea, majorarea şi valorificarea cît mai eficientă a masei debitoare prin
toate mijloacele legale disponibile. Deci, administratorul
urmează să-şi execute atribuţiile cu diligenţa unui bun
profesionist, activitatea fiindu-i supravegheată de către instanţa de insolvabilitate, de către Ministerul Justiţiei şi de
către Uniunea Administratorilor Autorizaţi.
Astfel, cadrul legal naţional trebuie să fie unul puternic,
transparent și previzibil pentru a asigura legalitatea activității administratorului, precum și reglementarea procesului și
criteriilor de accedere în profesie. Reieşind din lacunele şi
necesităţile depistate în domeniul reglementării procesului
de insolvabilitate, considerăm binevenită aprobarea Legii cu
privire la administratorii autorizați care înaintează și stabilește clar și explicit criteriile de acceptare în profesia de administrator autorizat, care oferă posibilitatea instituirii unei
premise legale pentru asigurarea şi garantarea profesionalismului şi responsabilităţii persoanelor admise în profesia de
administrator în cadrul procedurilor de insolvabilitate.
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AFACERII DEBITORULUI ÎN CADRUL
PROCEDURII DE INSOLVABILITATE
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În vederea apărării drepturilor creditorilor în cadrul
procedurii falimentului, Legea insolvabilităţii1 stabileşte
obiectivul de valorificare a masei debitoare în condiţii
cât mai avantajoase şi în timpul cel mai potrivit. Atingerea acestui sarcini poate fi realizată inclusiv prin intermediul vânzării afacerii (întreprinderii) debitorului în
calitate de complex patrimonial unic. Această modalitate specifică de valorificare a masei debitoare asigură
continuarea afacerii debitorului, creând condiţiile necesare pentru protecţia intereselor nu doar a creditorilor
(prin satisfacerea la un nivel sporit a creanţelor acestora), ci şi a salariaţilor (prin păstrarea locurilor de muncă) şi altor persoane interesate (asociaţilor / acţionarilor, consumatorilor, partenerilor de business, chiar şi a
statului în cazul întreprinderilor de importanţă naţiona-

serviciile (denumirea de firmă, mărcile comerciale şi
mărcile de serviciu înregistrate, alte mijloace de individualizare a întreprinderii şi a producţiei acesteia, licenţe, autorizaţii şi orice alte acte permisive), alte active şi
drepturi exclusive care aparţin debitorului, cu excepţia
drepturilor şi a obligaţiilor intransmisibile, precum şi
creanţele creditorilor faţă de debitor incluse în tabelul
definitiv, dacă legea nu stabileşte altfel. Ţinem să menţionăm că aceste prevederi speciale in Legea insolvabilităţii sunt mai detaliate în comparaţie cu normele generale
din art. 817 al Codului civil. Cu toate acestea, implementarea acestora întâmpină unele dificultăţi.

lă).

Subansamblu funcţional.

Vânzarea întreprinderii (afacerii) debitorului ca un complex patrimonial unic era prevăzută în Legea anterioară
a insolvabilităţii2 (art. 126), fiind preluată cu unele ajustări în legea nouă. Deşi normele speciale referitoare la
acest contract există demult, fiind completate pe parcurs
cu norme generale din Codul civil3 (art. 817-822), utilizarea în practică a acestui tip de act juridic este destul de
redusă, iar prevederile legale necesită în continuare anumite îmbunătăţiri. În continuare vom analiza unele aspecte practice referitoare la aplicarea acestui contract.

Obiectul contractului
În conformitate cu art. 129 alin. (1) din Legea insolvabilităţii, în cadrul procedurii de insolvabilitate, al procedurii falimentului sau al procedurii de restructurare, întreprinderea (afacerea) debitorului poate fi înstrăinată ca
un complex patrimonial unic doar cu acordul expres al
adunării creditorilor. Cu referire la componenţa întreprinderii, alin. (3) al aceluiaşi articol stabileşte următoarele: în cadrul vânzării întreprinderii se înstrăinează
toate tipurile de bunuri destinate activităţii de întreprinzător, inclusiv terenurile, clădirile şi alte construcţii, utilajele, inventarul, materiile prime, producţia, lucrările şi
1 Legea insolvabilităţii, nr. 149 din 29.06.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 14.03.2012, nr. 193-197.
2 Legea insolvabilităţii, nr. 632 din 14.11.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 15.11.2001, nr. 139-140.
3 Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1106 din 06.06.2002. În: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 22.06.2002, nr. 82-86.
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Întreprindere /
Din interpretarea literală a Legii insolvabilităţii rezultă
că, în cadrul vânzării întreprinderii debitorului, se înstrăinează toate bunurile acestuia. Noţiunea de „întreprindere”, în sensul normelor generale din Codul civil,
este mai îngustă, cuprinzând o totalitate de bunuri destinate unei activităţi economice specifice. Respectiv,
prin prisma Codului civil, în cazul în care vânzătorul
desfăşoară mai multe activităţi, poate fi înstrăinată
doar o anumită afacere, celelalte activităţi fiind menţinute de vânzător (de exemplu, se separă activităţile de
producere şi comercializare a mărfurilor). În această
privinţă, Legea insolvabilităţii conţine o noţiune adiţională distinctă - „subansamblu funcţional”. Potrivit art.
117 alin. (4) din Legea insolvabilităţii, bunurile din patrimoniul debitorului vor fi evaluate atât în bloc, cât şi
individual. Evaluare în bloc înseamnă evaluarea totalităţii de bunuri din patrimoniul debitorului sau evaluarea subansamblurilor funcţionale. Prin subansamblu funcţional se înţeleg bunurile debitorului care,
împreună, asigură realizarea unui produs finit, de
sine stătător, sau care permit desfăşurarea unei afaceri independente. Astfel, spre deosebire de Codul civil,
Legea insolvabilităţii utilizează două noţiuni distincte:
întreprinderea ca un complex patrimonial unic (care
cuprinde toate bunurile din patrimoniul debitorului) şi
subansamblu funcţional (care include doar un set de
bunuri, având o destinaţie comună). În opinia noastră,
aceste două instituţii urmează a fi interpretate în core-

lare cu normele generale din Codul civil, ambele reprezentând o varietate a contractului de vânzare-cumpărare a întreprinderii ca un complex patrimonial unic.

Succesiunea în drepturi.
Nici Legea insolvabilităţii, nici Codul civil nu stabilesc
reguli certe privind succesiunea cu titlu particular în relaţiile între vânzătorul şi cumpărătorul afacerii, aspect
deosebit de important din perspectiva continuităţii activităţii desfăşurate. În art. 129 alin. (5) din Legea insolvabilităţii este reglementată doar succesiunea în drepturi
în relaţiile cu salariaţii: în cazul vânzării întreprinderii,
toate contractele de muncă valabile la momentul vânzării îşi păstrează valabilitatea, iar cumpărătorul devine succesor al drepturilor şi al obligaţiilor patronului.
Alte laturi ale activităţii debitorului în care ar fi necesară
succesiunea în drepturi rămân neacoperite pe deplin.
În art. 129 alin. (3) al Legii insolvabilităţii sunt indicate
licenţele, autorizaţiile şi orice alte acte permisive, drept
parte componentă a întreprinderii. Aceste prevederi,
însă, vin în contradicţie cu normele legislaţiei cu privire
la licenţiere şi autorizare. Astfel, conform art. 14 alin. (4)
din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător4, titularul de licenţă nu este în
drept să transmită licenţa sau copia de pe aceasta altei
persoane. Astfel, licenţa este în esenţă intransmisibilă,
iar stabilirea faptului de transmitere a licenţei unei alte
persoane în scopul desfăşurării genului de activitate licenţiat constituie temei de retragere a acesteia5. Prevederi similare se regăsesc şi în art. 7, 11 ale Legii privind
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător6. Excepţia de regula menţionată este prevăzută în
Codul audiovizualului7, care în art. 26 prevede posibilitatea cesionării licenţei de emisie cu acordul Consiliului
Coordonator al Audiovizualului. Imperfecţiunea cadru4 Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, nr.
451 din 30.07.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 06.09.2001, nr.
109-108.
5 Art. 21 alin. (2) lit. d) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a
activităţii de întreprinzător.
6 Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, nr.
160 din 22.07.2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.10.2011, nr.
175-170.
7 Codul audiovizualului al Republicii Moldova, nr. 260 din 27.07.2006. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 18.08.2006, nr. 131-133.

lui legal în ceea ce priveşte transmiterea licenţelor şi autorizaţiilor la cumpărătorul întreprinderii debitorului
poate să afecteze posibilitatea desfăşurării neîntrerupte
a afacerii vândute. În această privinţă, considerăm necesară amendarea legislaţiei cu privire la licenţiere şi autorizare cu prevederi exprese privind reperfectarea licenţelor şi autorizaţiilor pe numele cumpărătorului
întreprinderii ca un complex patrimonial unic.
Un alt aspect nereglementat cu referire la succesiunea în
drepturi se referă la contractele debitorului, care sunt
strâns legate de afacerea vândută. În lipsa unor norme
speciale, cumpărătorul întreprinderii este nevoit să negocieze şi să încheie din nou contractele cu fiecare furnizor şi client al debitorului, ceea ce poate reprezenta un
dezavantaj inacceptabil de potenţialii cumpărători în
procesul de expunere a afacerii debitorului spre vânzare.
În unele cazuri anume reţeaua de furnizori sau clienţi
poate reprezenta cel mai preţios activ al afacerii debitorului. Similar situaţiei cu licenţele, suntem de părere că
normele legale urmează a fi completate corespunzător
cu prevederi exprese referitoare la succesiunea în drepturi.

Creanţele creditorilor.
Prevederile legale privind soarta creanţelor creditorilor,
în cazul vânzării afacerii debitorului ca un complex patrimonial unic, sunt susceptibile de interpretări diferite.
Potrivit art. 820 alin. (2), (3) din Codul civil, cumpărătorul răspunde solidar cu vânzătorul, în limita activelor care i-au fost transmise, pentru datoriile vânzătorului efectuate până la vânzarea întreprinderii.
Răspunderea cumpărătorului (…) nu poate fi exclusă
sau limitată prin înţelegere cu vânzătorul. În acelaşi
context, art. 129 alin. (3) al Legii insolvabilităţii stabileşte: în cadrul vânzării întreprinderii se înstrăinează toate
tipurile de bunuri (…), cu excepţia drepturilor şi a obligaţiilor intransmisibile, precum şi creanţele creditorilor
faţă de debitor incluse în tabelul definitiv, dacă legea nu
stabileşte altfel. Interpretarea gramaticală a acestei norme sugerează ideea includerii creanţelor creditorilor în
componenţa întreprinderii. În această privinţă, prezintă
interes explicaţiile date de Plenul Curţii Supreme de
Justiţie într-o hotărâre actualmente abrogată: în cadrul
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vânzării întreprinderii ca un complex unic se înstrăinează toate tipurile de bunuri (…), cu excepţia celor intransmisibile şi a creanţelor creditorilor faţă de debitor la
data intentării procesului de insolvabilitate8. Observăm
că expunerea gramaticală a regulii sugerează o concluzie
diametral opusă, în sensul că creanţele creditorilor nu se
includ în componenţa întreprinderii.
În opinia noastră, în vederea asigurării certitudinii reglementării, Legea insolvabilităţii ar trebui să conţină
reguli clare privind neincluderea creanţelor creditorilor
în componenţa întreprinderii, cu excepţia situaţiilor
când contractul de vânzare-cumpărare prevede în mod
expres contrariul. În susţinerea acestei idei, pot fi invocate prevederile art. 129 alin. (14) al Legii insolvabilităţii, potrivit cărora suma obţinută din vânzarea întreprinderii ca un complex patrimonial unic constituie
masa debitoare şi se distribuie în conformitate cu lege.

Forma contractului.
Potrivit art. 129 alin. (12) din Legea insolvabilităţii,
contractul de vânzare-cumpărare a întreprinderii în
calitate de complex patrimonial unic urmează să fie
confirmat de instanţa de insolvabilitate şi înregistrat
la Camera Înregistrării de Stat. Adiţional, Codul civil
stabileşte necesitatea autentificării notariale a contractului (art. 818). Astfel, sunt impuse trei etape ale
încheierii contractului: autentificarea notarială a contractului, confirmarea contractului de către instanţa
de insolvabilitate şi înregistrarea contractului la Camera Înregistrării de Stat. Aplicarea acestor reguli întâmpină unele dificultăţi practice, în special, în ceea
ce priveşte consecutivitatea primelor două acţiuni. Într-o cauză, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios
Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a indicat
următoarele: „(…) normele legale aplicabile speţei cu
caracter general (Cod civil) şi special (Legea insolvabilităţii) conţin reglementări conflictuale referitoare
la consecutivitatea acţiunilor privind semnarea
8 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 34 din
22.11.2004 „Cu privire la aplicarea Legii insolvabilităţii de către instanţele
judecătoreşti economice” (abrogată). În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova, 2004, nr. 11/6. Hotărârea actuală a Plenului Curţii Supreme
de Justiţie nu conţine explicaţii exprese în această privinţă.
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tranzacţiei, confirmarea acesteia şi autentificarea ei
notarială. Or, normele înserate în Codul Civil consacră expres obligativitatea încheierii tranzacţiei de
vânzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de
complex patrimonial unic în formă autentică, iar Legea insolvabilităţii nu stabileşte clar etapa la care
contractul trebuie autentificat – înainte sau după
confirmarea tranzacţiei de vânzare-cumpărare a întreprinderii de către instanţa de judecată. În acest
context, instanţa de recurs reţine că obligarea societăţii cumpărătoare a complexului patrimonial unic
al unei întreprinderi insolvabile să autentifice notarial contractul de înstrăinare anterior confirmării
acestuia de către instanţa de insolvabilitate, ar plasa
cumpărătorul într-o situaţie de potenţial risc să suporte cheltuieli financiare exagerate în condiţiile în
care contractul, pentru autentificarea căruia se achită în beneficiul notarului sume financiare considerabile, ar rămânea neconfirmat de către instanţă. De
asemenea, Colegiul civil, comercial şi de contencios
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie evidenţiază că în pofida formei autentice imperative cerute
de lege pentru contractele de acest gen, anume confirmarea contractului de către instanţa de judecată
are rolul decisiv în vederea survenirii consecinţelor
juridice pentru tranzacţia de vânzare-cumpărare încheiată, iar efectuarea tuturor acţiunilor cerute de
lege (semnarea, autentificarea, confirmarea tranzacţiei de înstrăinare a complexului patrimonial unic
al întreprinderii în proces de insolvabilitate) servesc
ca temei în vederea înregistrării tranzacţiei la Camera Înregistrării de Stat”9. În aceiaşi cauză, instanţa
supremă a constatat că concluzia menţionată rezultă
cert din normele legale şi nu există dificultăţi la aplicarea lor, nefiind astfel întrunite condiţiile pentru
emiterea unui aviz consultativ10.
În opinia noastră, având în vedere caracterul judiciar al
contractului (similar tranzacţiei reglementate de art. 212
din Codul de procedură civilă), autentificarea notarială a
acestuia nu este justificată, fiind suficientă confirmarea
9 Decizia Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii
Supreme de Justiţie din 04.12.2013 pe dosarul nr. 2rc-348/13 - http://
jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=5806 (vizitat la 28.09.2014).
10 Încheierea Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al
Curţii Supreme de Justiţie din 06.11.2013 pe dosarul nr. 2rc-348/13 - http://
jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=4812 (vizitat la 28.09.2014).

lui de către instanţa de insolvabilitate. Modificarea corespunzătoare a legii ar duce la excluderea situaţiilor
conflictuale şi a dublării parţiale a funcţiilor notarului şi
ale instanţei de insolvabilitate.

Aspectele sus-menţionate, deşi nu reprezintă o analiză
exhaustivă a problematicii vânzării afacerii debitorului
în cadrul procedurii de insolvabilitate, denotă necesitatea perfecţionării în continuare atât a cadrului legal, cât
şi a practicii de aplicare a acestuia.

Procedura de încheiere
a contractului.
Conform art. 129 alin. (6) din Legea insolvabilităţii, vânzarea întreprinderii are loc prin licitaţie sau concurs,
dacă adunarea creditorilor nu stabileşte altfel. Observăm că în această normă nu sunt specificate condiţiile în
care adunarea creditorilor poate stabili altă modalitate de
vânzare a întreprinderii, decât licitaţie sau concurs, ceea
ce în opinia noastră poate crea premise pentru eventualele abuzuri şi lezarea drepturilor creditorilor minoritari.
Considerăm că temeiurile expuse la art. 123 alin. (2) din
Legea insolvabilităţii referitoare la posibilitatea vânzării
prin negocieri directe ar putea fi transpuse şi în art. 129
pentru contractele de vânzare-cumpărare a afacerii.
De asemenea, procedurii de vânzare a întreprinderii i se
aplică normele generale din Codul civil. Conform art.
819 alin. (2) din Codul civil, până la semnarea contractului, părţile trebuie să întocmească şi să examineze actul de inventariere, bilanţul contabil, concluzia auditorului independent asupra componenţei şi valorii
întreprinderii, lista datoriilor vânzătorului incluse în
componenţa întreprinderii cu indicarea creditorilor,
caracterul datoriei, cuantumul şi termenele de executare a obligaţiilor. Ţinem să menţionăm că implementarea acestor prevederi nu este posibilă în deplină măsură
ca urmare a modificării legilor speciale după adoptarea
Codului civil. Astfel, ca urmare a modificării Legii privind activitatea de audit prin Legea nr. 78 din
10.04.200811, societăţile de audit nu mai au dreptul să
desfăşoare activităţi de evaluare a patrimoniului. Drept
urmare, trebuie să fie aplicate prevederile speciale din
Legea cu privire la activitatea de evaluare12.
11 Legea pentru modificarea articolului 6 din Legea nr.61-XVI din 16 martie
2007 privind activitatea de audit, nr. 78 din 10.04.2008. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 13.05.2008, nr. 84-85.
12 Legea cu privire la activitatea de evaluare, nr. 989 din 18.04.2002. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 16.07.2002, nr. 102.
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Poprirea – un termen extrem de rar utilizat în
spațiul național, în deosebi în ceea ce privește legislația națională și practica judiciară curentă.
Odată adoptarea, iar în special după intrarea în
vigoare a Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie
2012 [1], termenul de poprire a revenit în uzul
practicienilor, mai ales în rândurile administratorilor insolvabilității și judecătorilor din cadrul
curților de apel. Acesta fapt se datorează introducerii în cadrul noii legi a insolvabilității a unei
modalități noi prin care administratorul insolvabilității poate urmări bunurile debitorului, în
speță aflate la terți. Acest fapt se datorează îndeplinirii unui din obiectivele de bază a promotori-

Dificultate, greutate, impas, impediment, inconvenient, neajuns, nevoie, obstacol, etc. – toate
acestea sunt sinonimele cuvântului poprire, oferite de dicționarul de sinonime. Cu părere de rău
nici etimologia nici semnificațiile termenului de
poprire nu ne permite să înțelegem pe deplin
esența instituției date juridice. Având în vederea
lipsa unei definiții legale pentru poprire urmează
să apelăm la definițiile doctrinare. O analiză minuțioasă a instituției popririi o găsim la autorii
români T. Pop, V. Negru, D. Radu, I. Leș, V. M.
Ciobanu, etc., în special în lucrările dedicate procedurilor de executare. Analiza doctrinei în domeniu, ne permite să afirmăm că poprirea este

lor noii legi și anume acel de reglementare minuțioasă a modalităților de valorificare a masei
debitoare. Dacă Legea insolvabilității din 2001
[2] reglementa modalitățile de valorificare în limitele articolelor 124 și 126, atunci noua legea
cuprinde un spectru mult mai larg de reglementări, începând cu art. 117 și terminând cu art. 129
al legii insolvabilității în vigoare. Spre regret, ceva
nou nu întotdeauna înseamnă ceva mai bun, în
special ne referim la instituția popririi, pe care legiuitorul moldav a hibridizat-o în așa măsură încât aplicarea acesteia trezește mai multe confuzii
decât soluții eficiente. Astfel apar mai multe întrebări privind aplicarea practică a acesteia: este
oare poprirea în procedura de insolvabilitate o
modalitate de executare silită sau nu? Trebuie să
fie bazată poprirea pe un document executoriu
sau nu? Ce procedură urmează a fi aplicată la examinarea validării popririi? Este oare hotărârea de
validare a proprii o soluție pe marginea unui litigiu de drept sau nu? Și în sfârșit Ce efecte are desființarea popririi asupra drepturilor debitorului
și terțului poprit? Vom încerca în continuare prin
prisma esenței instituției popririi și interpretării
reglementărilor în vigoare să răspundem la întrebările ridicate mai sus.

fără dubii o instituție ce ține de procedurile de
executare silită. Profesorul Ioan Leș definește poprirea drept acea formă a executării silite indirecte prin care se valorifică sumele de bani, titlurile
de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului urmărit de către o
terță persoană. [3] În principiu definiția doctrinară a rezultat din prevederile legale existente.
Reieșind din prevederile art. 452, 453 al Codului
de Procedură civilă al României anterior, iar la
moment 780, 781 al Codului de procedură civilă
în vigoare [4], prin intermediul popririi la cererea
creditorului executorul judecătoresc urmărește
silit sume de bani, titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporabile datorate debitorului
ori deținute în numele său de o a treia persoană.
Astfel poprirea în forma sa clasică implică participarea a 3 subiecți distincți. În primul rând acesta este creditorul popritor, acesta este cel ce
în baza raportului de creanță principal solicită de
la debitor executarea creanței sale în cadrul procedurii de executare silită. Al doilea subiect este
debitorul poprit, adică cel ce în baza raportului de creanță principal urmează a executa cerințele conform documentului executoriu. Al treilea
subiect este terțul poprit, adică persoana terță
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raportului de creanță principal, dar care are calitatea de debitor față de debitorul poprit.
Urmează să menționăm că, desfășurarea popririi
poate fi convențional divizată în două etape mari.
Prima etapă constă în înaintarea cererii de înființare a popririi către executorul judecătoresc și somarea de către acesta a terțului la plata datoriei
cu acordarea termenului pentru îndeplinirea cerinței. A două etapă este realizată în cazul în care
terțul poprit refuză îndeplinirea cerințelor, sau
contestă existența raportului obligațional, caz în
care executorul judecătoresc urmează a se adresa
cu o cerere de validare a popririi în instanța de
judecată, care va decide după caz validarea popririi sau desființare acesteia. În caz de validare a
popririi document executoriu devine hotărârea
de validare a popririi.
Reieșind din structura procedurii de poprire considerăm necesar de a menționa încă un subiect al
popririi și anume executorul judecătoresc, care îndeplinește acțiunile de înființare a popririi, solicită
validarea popririi, primește plata în baza acesteia.
Urmărind componența subiectivă a popririi, apare întrebarea logică: care este diferența între poprire și acțiunea obligă? Diferența rezidă în faza
procesului la care sunt realizate ambele. Dacă
prin acțiunea oblică creditorul urmărește o creanță a debitorului său în locul acestuia, fapt care
presupune acționarea în instanța de judecată cu o
acțiune civilă contra terțului debitor, atunci poprirea este un mijloc procesual ce se aplică la deja
la faza executării silite, destinat urmării nemijlocite a bunurilor aflate la terți fără a fi necesar soluționarea unui litigiu. Concluzia respectivă rezultă din prevederile legale existențe în România,
astfel în conformitate cu art. 782 al Codului de
procedură civilă al României în vigoare, anterior

art. 454, poprirea se înființează fără somație, în
baza încheierii de încuviințare a executării, prin
adresă în care se va preciza și titlul executoriu în
temeiul căruia s-a înființa poprirea. Prin urmare
o cerere de înființare a popririi nu se poate înainta, iar o poprire nu se poate înființa decât în cazul
existenței unui document executoriu neexecutat.
În concluzie, în varianta s-a clasică procedura popririi exclude existența unui litigiu de drept, iar
realizarea acesteia poate fi bazată doar pe un document executorii.
Deși în legislația națională nu este utilizat termenul de poprire, aproximativ aceeași construcție
juridică se regăsește și în unele acte normative
naționale. Drept exemplu elocvent în acest sens,
sunt prevederile art. 99 al Codului de executare
[5], în conformitate cu în caz de urmărire silită a
debitorului, executorul poate urmări și creanțele
debitorului. În acest sens pentru urmărirea creanțelor pecuniare, executorul judecătoresc remite persoanei care este obligată să plătească debitorului creanța o somație despre obligația de a nu
plăti debitorului urmăritor suma, care în termen
de 15 zile urmează a fi transmisă executorului judecătoresc. Prevederi similare le găsim în art.
205 al Codului fiscal [6], în conformitate cu care
organul fiscal poate urmări creanțele contribuabilului față de terți. În caz de confirmare a datoriei organul fiscal are dreptul de purcede la măsurile de executare silită aplicabile pentru obligațiile
fiscale. Respectiv, deși nu avem o procedură judiciară distinctă a popririi, putem afirma că construcția juridică a acesteia se regăsește și în legislația națională. O afirmație veridică mai ales în
lumina reglementărilor Legii insolvabilității în
vigoare.
Instituția popririi în cadrul procedurii de insolvabilitate este instituită și reglementată de prevede49

rile art. 126 al Legii insolvabilității. În conformitate cu prevederile legale prin poprire sunt
urmărite silit mijloacele bănești, titlurile de valoare, bunurile mobile care sunt datorate debitorului insolvabil ori deținute în numele lui de către
un terț. Observăm că în ceea ce privește obiectele
ce pot fi urmărite prin poprire, conform legii insolvabilității, sunt similare cu obiectele urmăribilele prin poprire în forma s-a clasică.
Primele deosebiri esențiale privind desfășurarea popririi în cadrul procedurii de insolvabilitate le observăm deja la etapa inițială atunci
când încercăm să stabilim subiecții implicați în
procedura respectivă. În cazul popriri reglementate de legea insolvabilității, de asemenea
avem trei actori principali, dar calitatea acestora diferă de la formula clasică. În prim plan
apare, nu creditorul popritor, dar administratorul insolvabilității, el fiind acel care înființează poprirea prin somarea adresată terțului prin
care îl obligă la plata datorată. Al doilea subiect
este, nemijlocit debitorul insolvabil, adică cel
care este îndreptățit de a cere executarea obligației terțului, în baza unui raport material-juridic existent între acesta și terț. Și în sfârșit
ultimul subiect obligatoriu este terțul poprit, ca
fiind titularul obligației ce urmează să o îndeplinească față de debitorul insolvabil. Astfel
observăm că administratorul insolvabilității,
de fapt, întrunește și calitatea de creditori popritor și calitatea de executor judecătoresc,
care urmează să înființeze poprirea. Ipostaza sa
de creditor popritor administratorul insolvabilității o obține datorită statului său juridic avut
în cadrul procedurii de insolvabilitate, în care
acesta urmează a acționa în interese creditorilor în vederea păstrării și valorificării masei debitoare, drept rezultat aici fiind incluse și împuternicirile ce țin de administrarea creanțelor
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debitorului față de terți. Pe de altă parte mai
puțin obișnuită este ipostaza administratorului
de executor judecătoresc. Dacă în cazul popririi
în sensul tradițional al acesteia, înființarea
acesteia și îndeplinirea tuturor acțiunilor ce țin
de realizarea ei se îndeplinesc de executorul judecătoresc, atunci în forma reglementată de legea insolvabilității în vigoare, administratorul
insolvabilității urmează să îndeplinească toate
funcțiile respective. Reieșind din scopul procedurii de insolvabilitate, devine clară logica legiuitorului în ceea ce privește excluderea executorului judecătoresc din procedura de
poprire, ori participarea acestuia este exclusă
în ceea ce privește întreaga procedură de insolvabilitate, acțiunile necesare fiind îndeplinite
de administratorul insolvabilității. În același
timp comasarea în persoană administratorului
a statului de creditor popritor și executor judecătoresc, trezește o serie de întrebări privind
natura juridică procedurii de poprire reglementată de legea insolvabilității. Dacă în forma
sa tradițională poprirea nu este altceva decât o
metodă de urmărire silită realizată de executorul judecătoresc, atunci care este natura juridică a proprii pornite de administratorul insolvabilității. În aceeași ordine de idei, menționăm
că spre deosebire poprirea tradițională administratorul insolvabilității nu se subrogă în
drepturile debitorului în momentul în care cere
executarea obligației de la terț, acesta acționează în interesele atât a creditorilor cât și a debitorului, obținând prin poprire majorarea masei
debitoare.
Deci o primă concluzie privind poprirea
în cadrul procedurii insolvabilității este
faptul că aceasta urmează doar parțial
structura tradițională a acesteia și pornind de la mecanismul urmării indirecte

a bunurilor datorate de terți debitorului,
oferă administratorului insolvabilității
un mijloc indirect de majorare a masei
debitoare.

Analiza de mai departe a construcției juridice a
popririi reglementate de legea insolvabilității ne
permite să afirmăm că aceasta nu este un mijloc
indirect de urmărire silită specific pentru procedurile de executare, afirmația respectivă rezultând din temeiul înființării popririi. Reieșind, de
exemplu, din prevederile art. 782 al Codului de
procedură civilă al României în vigoare, observăm că înființarea popririi se întemeiază pe un
titlu executoriu despre existența căruia trebui să
fie anunțat terțul poprit la momentul înființării.
Ceea ce înseamnă că aplicarea popririi nu poate fi
făcută până la momentul soluționării definitive a
litigiului, ori nu poate fi urmărită silit o obligație
existența căreia nu este confirmată printr-un act
jurisdicțional ce a obținut puterea lucrului judecat. În opoziție cu prevederile legale aplicate în
statul vecin, pentru înființarea popririi în procedura de insolvabilitate nu este necesar să existe
un titlu executoriu sau un alt document executoriu analogic. În conformitate cu prevederile art.
126 alin. (2) al Legii insolvabilității, poprirea se
înființează prin somație a administratorului insolvabilități, care se comunică terțului poprit împreună cu o copie certificată de pe hotărârea de
intentare a procedurii de insolvabilitate. Așadar,
temeiul stabilit de lege, pentru înființarea popririi în procedura de insolvabilitatea este hotărârea
de intentare a procedurii de insolvabilitate. Reieșind din interpretarea art. 34 al Legii insolvabilității prin hotărârea de intentare a procedurii de
insolvabilitate, instanța de judecată se pronunță
asupra existenței sau lipsei temeiului de insolvabilitate, circumstanțe care întemeiază intentarea

sau refuzul în intentarea procedurii de insolvabilitate. Ceea ce înseamnă că prin hotărârea de intentarea a procedurii de insolvabilitate nu se soluționează careva litigii, mai mult decât atât nu se
confirmă, cu putere de lucru judecat, creanțele
creditorilor. Prin urmare nu putem identifica hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate cu un document executoriu pe care poate fi întemeiată urmărirea silită prin poprire.
Reieșind din afirmațiile de mai sus, concluzionăm că poprirea în cadrul procedurii de insolvabilitate nu doar are o structură distinctă de forma tradițională a
popririi, dar și înființarea acesteia are loc
în lipsa unui document executoriu corespunzător.
Deosebirea respectivă, aparent minoră, de fapt,
creează cele mai mari controverse privind aplicarea propriu-zisă a popririi. Problematica respectivă rezultă din următoarele circumstanțe. În cazul în care poprirea este bazată pe un document
executoriu, acest fapt exclude contestațiile ce pot
fi înaintate în legătură cu temeinicia raportului
obligațional principal, adică cel apărut între creditorul popritor și debitorul poprit. În acest orice
dezacord cu acțiunile de poprire poate fi bazat
doar pe excepțiile ce le poate ridica terți în legătură cu raportul obligațional secundar, adică cel
apărut între debitorul poprit și terțul poprit. Iar
în condițiile în care terțul poprit totuși contestă
poprirea, acest fapt nu poate afecta incontestabilitatea raportului obligațional principal. Datorită
acestei structuri tradiționale, toate chestiunile ce
pot apărea în legătură cu aplicarea popririi, sunt
de fapt circumstanțe care nu se referă la soluționarea unui litigiu, fiind supuse controlului judecătoresc doar sub aspect legalității acestora din
punct de vedere al procedurii de executare silită.
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Forma pe care o obține poprirea în cazul procedurii de insolvabilitate, presupune o altă evoluție
a lucrurilor. Poprirea în cadrul insolvabilității,
nefiind bazată pe un document executoriu, și nefiind exercitată de un creditor ce se subrogă în
drepturi, constituie de fapt, o înaintare a unei
pretenții material-juridice din partea administratorului către un pretins debitor al debitorului insolvabil. În acest caz lipsa unui act jurisdicțional
ce are puterea lucrului judecat cât și a raportului
obligațional principal, determină necesitatea asigurării unei apărări efective din partea terțului
poprit.

(9) al Legii insolvabilității, dacă terțul poprit nu
își îndeplinește obligațiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, administratorul insolvabilității/
lichidatorul, în cel mult o lună de la data la care
terțul poprit trebuia să consemneze ori să plătească suma datorată, poate sesiza instanța de insolvabilitate în vederea validării popririi. Drept
rezultat instanța de insolvabilitate îi va cita pe
administratorul insolvabilității/lichidator, precum și pe terțul poprit, și, la termenul stabilit
pentru judecarea cererii de validare, va dispune
administrarea oricărei probe necesare soluționării acesteia, care este admisibilă potrivit normelor de drept comun. În același timp legea prevede

În ceea ce ne privește considerăm că, sub așa numita poprire, reglementată de legea insolvabilității, se are în vedere de fapt înaintarea de către administratorul insolvabilității, a unei pretenții
material-juridice față de o persoană, pretenție
care nu este bazată pe un document executoriu,
pretenție care rezultă dintr-un raport material
existent între debitorul insolvabil persoana respectivă , și în sfârșit pretenție care urmează a fi
supusă unei examinări judiciare în cazul în care
terța persoană își manifestă dezacordul cu aceasta.

că, terțul poprit poate opune creditorului urmăritor toate excepțiile și mijloacele de apărare pe
care le-ar putea opune debitorului în măsura în
care ele se întemeiază pe o cauză anterioară popririi.

Ținem să menționăm că introducerea reglementărilor respective în noua legea a insolvabilității
nu constituie o deficiență în sine. Reglementarea
oricăror mijloace procesuale ce ar eficientiza valorificarea masei debitoare este benefică pentru
întreaga procedură, dar încercarea legiuitorului
de a transforma o examinarea unui litigiu de
drept într-o procedură de executare silită va crea
în acest caz mai multe neclarități decât beneficii.
O primă neclaritate privind poprirea reglementată de legea insolvabilității este procedura de validare a popririi. În conformitate cu art. 126 alin.
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Analizând prevederile legale menționate, apare
întrebare privind procedura ce urmează a fi aplicată la examinarea cererii de validare a popririi.
Având în vedere că procedura de insolvabilitate
este în principiu o procedură necontencioasă,
care nu are scopul de a soluționa litigii de drept,
ne întrebăm care reguli urmează a fi aplicate de
instanța de insolvabilitate în legătură cu validarea popririi. Reieșind din faptul că legiuitorul recunoaște dreptul terțului poprit de a opune propriile excepții și de a utiliza în acest sens
mijloacele de probă necesare, considerăm că cererea de validare a popririi urmează a fi examinată conform regulilor procedurilor contencioase.
Pentru a asigura protecția necesară a drepturilor
terțului poprit, instanța de judecată urmează să
asigure participarea acestora în condiții de contradictorialitate cu oferirea posibilității de a-și
expune argumentele și de a prezenta probele de
rigoare. Trebuie să recunoaștem că examinarea

cererii de validare a popririi este, de fapt, o examinare a unei pretenții material juridice înaintate față de terț, respectiv a unei acțiuni civile, fapt
care ne determină aplicare tuturor regulilor procesuale corespunzătoare, inclusiv recunoașterea
calității de pârât pentru persoana terțului poprit,
cât și recunoaștere calității de reclamant pentru
debitorul insolvabil, drepturile căruia sunt realizate de administratorul insolvabilității.
O altă neclaritate privind procedura popririi este
legată de actul prin care instanța de judecată urmează să se pronunțe asupra popririi. Reieșind
din prevederile aliniatului (11) al art. 126 al Legii
insolvabilității, dacă din probele administrate rezultă că terțul poprit îi datorează sume de bani
debitorului, instanța de insolvabilitate va adopta
o hotărâre de validare a popririi, prin care va încasa de la terțul poprit suma datorată debitorului, iar în caz contrar, va decide desființarea popririi. În acest sens apare întrebarea despre
corectitudinea utilizării în calitatea de act de dispoziție a hotărârii judecătorești, dar nu a încheierii spre exemplu. În conformitate cu art. 14 al Codului de procedură civilă al RM, hotărârea este
actul dispoziție prin care se soluționează fondul
pricinii, spre deosebire de încheiere prin care se
soluționează alte chestiuni incidentale procesului
civil. Având în vedere efectele pe care le are actul
prin care se validează poprirea asupra drepturilor
terțului poprit, considerăm că hotărârea este unicul act de dispoziție ce corespunde cu sarcinile
procesuale a acestei proceduri. Mai mult decât
atât, faptul adoptării unei hotărâri judecătorești,
demonstrează încă o dată caracterul litigios al
procedurii de validare a popririi în cadrul căreia
se examinează pe fond un litigiu de drept.
Și în sfârșit este neclar care sunt efectele respingerii cererii de validare? Din interpretarea art.

126 al Legii insolvabilității, rezultă că în cazul în
care la examinarea cererii de validare nu a fost
probată obligația terțului poprit, instanța de judecată urmează să dispună prin hotărâre desființarea popririi. Spre regret legiuitorul nu a reglementat efectele ce le are hotărârea de desființare
a popririi, fapt care poate genera mai multe interpretări contradictorii. În formula sa tradițională,
desființarea popririi presupune imposibilitatea
urmării bunurilor aflate la terți. Urmează, oare să
limităm, la aceleași efecte și desființarea popririi
în cadrul procedurii de insolvabilitate sau trebuie
să recunoaștem și alte efecte ale acestui acțiunii
respective. Într-o anume ipoteză desființarea popririi, ce va avea ca efect imposibilitatea urmării
bunurilor debitorului aflate la terț, duce la apariția unui litigiu de drept, litigiu care poate fi soluționat de către o instanța de judecată de drept
comun, în care administratorul se poate adresa
cu o cerere de chemare în judecată separată. În
acest caz vom fi în prezența unui proces civil distinct care va examina practic repetat pretențiile
material-juridice față de terț. În mod normal asemenea situație urmează a fi exclusă, ori în caz
contrar se pierde atât sensul popririi reglementate de legea insolvabilității cât și autoritatea lucrului judecat a hotărârii adoptate pe marginea cererii de validare a popririi.
În concluzie, urmează să recunoaște că
construcția juridică, reglementată de legea insolvabilității în vigoare, ce poartă
denumirea de poprire, este un mijloc original, oferit administratorului insolvabilității, pentru a exercita drepturile debitorului insolvabil în privința propriilor
debitori. Pe de altă parte reglementarea
în vigoare a plecat departe de construcția
clasică a popririi, ca mijloc de urmărire
silită indirectă.
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Considerații introductive asupra
exercitării dreptului de gaj și a
dreptului de ipotecă în cadrul
procesului de insolvabilitate
Intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul
insolvabil, conform Legii insolvabilității nr. 149/2012
[5] nu reprezintă o piedică pentru realizarea funcției de
garantare a executării corespunzătoare a obligației prin
intermediul dreptului subiectiv de gaj și de ipotecă. Bunurile masei debitoare grevate cu garanțiile menționate
în continuare sunt menite satisfacerii cu prioritate a creanțelor creditorilor gajiști și ipotecari1.
Unele precizări însă, de la bun început, trebuie făcute.
Astfel, art. 50 alin. (1) din Legea nr. 149/2012 îndreptățește creditorii cu drept de gaj convenţional sau legal
asupra unui bun din masa debitoare la satisfacerea prioritară a capitalului împrumutat, a dobânzii şi a cheltuielilor aferente din contul bunului gajat2.
Formularea aliniatului citat este defectuoasă și ridică
unele semne de întrebare.
În primul rând, trebuie remarcat faptul că prevederea
citată utilizează termenul capital împrumutat și, din
acest punct de vedere, sugerează ideia că aplicabilitatea
acestei norme se limitează doar la raporturile juridice de
împrumut sau de credit. Însă o atare interpretare nu este
justificată. În mod normal, obligațiile masei debitoare
garantate cu garanții reale pot izvorî din diferite raporturi juridice obligaționale, nu doar din cele de împrumut
sau credit. Pe lângă aceasta, dreptul de gaj și dreptul de
ipotecă, așa cum reiese din art. 461 al Codului civil al
Republicii Moldova [1], art 14 al Legii cu privire la gaj nr.
449/2001 [2] și art. 4 al Legii cu privire la ipotecă nr.
142/2008 [3], poate garata executarea oricăror obligații,
1 Spre deosebire de alte legislații, cum ar fi ce rusească, în care, până la
modificările intervenite în anul 2008, creanțele creditorilor garantați se
satisfăceau nu din bunurile grevate cu garanții în mod preferențial, ci din
întreaga masă debitoare a debitorului insolvabil, fiind plasate în clasa a treia a
șirului creanțelor ce urmează a fi stinse din bunurile masei debitoare (adică,
după creanțele izvorâte din cauzarea daunelor vieții și sănătății și din relațiile de
muncă și înaintea celor ce aparțin statului și altor creditori chirografari) [9,
p.224].
2 Cu toate că prevederile citate ale Legii nr. 149/2012 utilizează termenul „gaj”,
considerăm că prevederile date se referă în aceiași măsură și la dreptul de
ipotecă.
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nu doar a celor de împrumut sau credit. Respectiv, norma dată trebuie interpretată extinctiv și aplicată oricăror creanțe garantate cu garanții reale, care sunt înaintate de creditori în cadrul procesului de insolvabilitate.
Prin capital în sensul acestei norme trebuie înțeleasă
partea componentă de bază a creanței, privită distinct de
părțile sale accesorii (cum ar fi dobânzile), indiferent de
natura creanței pe care o formează.
În al doilea rând, aliniatului citat se referă la satisfacerea
în mod prioritar în temeiul dreptului de gaj sau de ipotecă a capitalului împrumutat, a dobânzii şi a cheltuielilor aferente. În același timp, art. 461 alin. (4) din Codul
civil și art. 14 alin. (3) din Legea cu privire la gaj prevăd
că dreptul de gaj garantează creanţa în volumul existent
la momentul satisfacerii, inclusiv capitalul, dobânzile,
cheltuielile de urmărire şi cheltuielile de întreţinere a
bunului gajat, iar prin contract, părţile pot extinde garanţia şi asupra penalităţilor şi prejudiciului cauzat prin
neexecutare. La rândul său, reieșind din conținutul art.
4 alin. (8) din Legea cu privire la ipotecă, dreptul de ipotecă se extinde asupra achitării capitalului, dobânzilor,
comisioanelor, penalităţilor, amenzilor, asupra reparării
prejudiciului cauzat, compensării cheltuielilor de judecată şi altor cheltuieli de exercitare. Observăm, astfel, că
Legea nr. 149/2012 limitează dreptul de satisfacere prioritară din contul bunului gajat sau ipotecat doar la capital, dobânzi și cheltuieli aferente, excluzând penalitățile, prejudiciile cauzate prin neexecutare și alte posibile
creanțe ale creditorului față de debitorul insolvabil, prevăzute de legislația în vigoare.
În legătură cu cele menționate apare întrebarea: suntem
în prezența unei omisiuni a legiuitorului sau legiuitorul
a dorit în așa fel să favorizeze debitorul insolvabil și să
facă situația acestuia mai puțin împovărătoare?
Dacă am considera norma avută în vedere drept un beneficiu adresat debitorului insolvabil, atunci un astfel de
beneficiu nu s-ar justifica în nici un fel. Care ar fi rațiunea legiuitorului sau scopul urmărit de acesta ar rămâne
o enigma. Cu atât mai mult că, în situația în care alte
creanțe ale creditorului gajist sau ipotecar, în afară de
capital, dobânzi și cheltuieli aferente, ar fi excluse de la
satisfacere în mod prioritar din valoarea bunului gajat
sau ipotecat, acestea ar putea fi înaintate spre validare și

satisfacere de rând cu creanțele altor creditori chirografari. Și atunci situația patrimonială a debitorului insolvabil nu se îmbunătățește substanțial.

lui declarat insolvabil în temeiul Legii cu privire la gaj,
înregistrarea trebuie anulată în baza cererii administratorului, lichidatorului sau a oricărui creditor3.

În așa fel, trebuie să constatăm o omisiune a legiuitorului, prin faptul că s-a trecut cu vederea alte posibile componente ale creanței garantate cu gaj sau ipotecă, cum ar
fi penalitățile, prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligației și altele. În
consecință, și din acest punct de vedere prevederile art.
50 alin. (1) din Legea nr. 149/2012 urmează a fi interpretate extinctiv, iar creditorii cu drept de gaj sau ipotecă
asupra unui bun din masa debitoare urmează a fi îndreptățiți la satisfacerea în mod prioritar din valoarea
bunului gajat sau ipotecat a creanței în mărimea acesteia

Având în vedere că ipoteca este o formă a gajului, iar prevederile cu privire la gaj se aplică în mod corespunzător ipotecii (art. 2 alin. (2) din Legea cu privire la ipotecă), prevederile enunțate ale art. 80 din Legea nr. 149/2012 urmează
a fi aplicate și asupra ipotecii legale, înregistrate în Registrul bunurilor imobile în ultimele 4 luni de până la intentarea procedurii de insolvabilitate.

la momentul satisfacerii efective, cu luarea în considerare a prevederilor legale sau contractuale relevante cu
privire la volumul garantat al creanței.

lui sau a ipotecii: către organul de înregistrare sau către
instanța de judecată. Reieșind din prevederile art. 43 al
Legii cu privire la gaj și art. 44 alin. (6) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, cererea de radiere a
gajului sau a ipotecii în temeiul art. 80 din Legea nr.
149/2012 poate fi adresată direct organului de înregistrare
(fie notarului, fie oficiului cadastral teritorial) doar dacă
creditorul gajist sau ipotecar și-a exprimat acordul pentru
radiere. În caz contrar, cererea de anulare a înregistrării
gajului sau ipotecii urmează a fi adresată instanței de judecată, radierea urmând a fi efectuată în baza hotărârii judecătorești. Cu toate că art. 5 din Legea nr. 149/2012 nu stabilește competența instanței de insolvabilitate în
examinarea cererii de anulare a înregistrării gajului legal
sau a ipotecii legale în temeiul art. 80, aplicând prin analogie prevederile art. 104 concluzionăm că cererea dată ține
de competența instanței de insolvabilitate, odată ce anume
această instanță examinează cererile de nulitate a gajului și
ipotecii convenționale.

Așa cum reiese din prevederile art. 50 al Legii nr.
149/2012, au dreptul la satisfacerea în mod prioritar a
creanțelor din valoarea bunului gajat sau ipotecat atât
creditorii cu drept de gaj convențional sau ipotecă convențională, cât și creditorii cu drept de gaj legal sau ipotecă legală.
Două precizări sunt necesare aici. Cu referire la gajul
convențional sau ipoteca convențională, trebuie menționate prevederile art. 104 din Legea nr. 149/2012, conform cărora pe tot parcursul perioadei de observaţie, al
procedurii de insolvabilitate, al procedurii falimentului
şi/sau al procedurii de restructurare, administratorul
sau lichidatorul poate introduce în instanţa de insolvabilitate acţiune în vederea anulării actului juridic de
acordare gratuită a unui gaj sau a unei ipoteci pentru o
creanţă care era neasigurată în ultimele 4 luni anterioare
înaintării cererii introductive sau pentru o creanţă a
unui acţionar sau asociat al debitorului într-o perioadă
similară, dacă aceste creanţe nu au ajuns la scadenţă
până la data intentării procedurii de insolvabilitate.
Cu referire la gajul legal sau ipoteca legală trebuie avute
în vedere prevederile art. 80 din Legea nr. 149/2012,
conform cărora dacă un creditor chirografar a înregistrat în ultimele 4 luni de până la intentarea procedurii
de insolvabilitate un gaj legal faţă de bunurile debitoru-

Legea nr. 149/2012 nu precizează la art. 80 către cine urmează a fi adresată cererea administratorului, lichidatorului sau creditorului cu privire la anularea înregistrării gaju-

3 Observăm că depunerea acțiunii de nulitate a contractului de gaj sau
ipotecă în condițiile art. 104 rămâne la discreția administratorului sau
lichidatorului, iar înaintarea cererii de anulare a înregistrării gajului legal sau a
ipotecii legale în condițiile art. 80 este oblgatorie. Pe lângă aceasta, poate fi
contestat în condițiile art. 104 contractul de gaj sau ipotecă încheiat cu 4 luni
înainte de depunerea cererii introductive, pe când se supune anulării în
condițiile art. 80 dreptul de gaj sau ipotecă înregistrat cu 4 luni înainte de
intentarea procedurii de insolvabilitate.
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Inițierea exercitării dreptului
de gaj și a dreptului de ipotecă în
cadrul procesului de insolvabilitate
Creditorii garantați cu garanții reale (gaj, ipotecă) nu
sunt în drept să purceadă la exercitarea drepturilor sale
izvorâte din garanțiile reale în decurs de 180 zile din
data intentării procedurii de insolvabilitate. Aceast interdicție este prevăzută la art. 81 alin. (3) din Legea nr.
149/2012. În calitate de excepție se permite creditorilor
garantați să înceapă urmărirea silită a bunurilor grevate
cu garanţii înaintea expirării termenului de 180 de zile
doar în baza unei încheieri a instanţei de judecată care
examinează procesul de insolvabilitate, emisă la cererea
creditorului garantat, în cazul în care acesta dovedeşte
că suportă pierderi prin diminuarea valorii bunului grevat cu garanţie reală şi că nu există posibilitate de compensare a pierderii valorii bunului în cadrul procedurii
de insolvabilitate.
După expirarea termenului de 180 de zile de la intentarea procedurii de insolvabilitate în care urmărirea bunurilor gajate sau ipotecate nu se permite, precum și în cazul în care urmărirea acestor bunuri până la expirarea
perioadei menționate este încuviințată de către instanța
de judecată, creditorul garantat poate iniția procedura
de exercitare a dreptului de gaj sau de ipotecă, ținând
cont de faptul că valorificarea bunurilor grevate cu garanții se efectuază prin intermediul administratorului
insolvabilității sau lichidatorului.
În acest scop, conform art. 131 alin. (3) din Legea nr.
149/2012, creditorul garantat va înştiinţa administratorul
insolvabilităţii sau lichidatorul despre intenția sa de a-și valorifica garanția, arătând prin notificare condiţiile şi modalitatea de valorificare şi/sau de vânzare a bunului afectat cu
garanţie, precum şi preţul de vânzare după o expertiză a valorii lui. Odată cu primirea notificării, administratorul insolvabilităţii sau lichidatorul este îndreptăţit să procedeze la
valorificarea şi/sau la vânzarea bunului grevat cu garanţie în
condiţiile expuse de creditorul garantat. Administratorul insolvabilităţii sau lichidatorul se poate opune valorificării şi/
sau vânzării bunului grevat cu garanţie în condiţiile invocate
de creditorul garantat numai dacă acestea contravin legii.
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Dacă referitor la acelaşi bun mai mulţi creditori garantaţi incluşi în tabelul de creanţe validate au formulat inștiințare despre intenția sa de a-și valorifica garanția,
valorificarea bunului grevat se face cu acordul fiecărui
creditor garantat. Dacă creditorii garantaţi nu ajung la
un numitor comun în ceea ce priveşte condiţiile, modalitatea şi preţul de vânzare a bunului, acestea din urmă
sunt stabilite de către instanţa de insolvabilitate, la cererea administratorului insolvabilităţii, lichidatorului sau
la cererea unuia dintre creditorii garantaţi.
Legea nr. 149/2012 prevede posibilitatea inițierii procedurii de valorificare a bunurilor grevate cu gaj sau ipotecă și de către administratorul insolvabilității, dacă creditorii garantați întârzie să inițieze acestastă procedură.
În acest sens, conform art. 131 alin. (4) din Lege, în cazul
în care intenţia de vânzare a bunului grevat cu garanţie
vine de la administratorul insolvabilităţii sau lichidator,
acesta trebuie, sub sancţiunea nulităţii, să facă o notificare a vânzării către creditorul garantat, în care va propune condiţiile, modalitatea şi preţul de vânzare a bunului. Creditorul garantat este obligat ca, în termen de 7
zile de la primirea notificării, să accepte propunerea administratorului insolvabilităţii sau lichidatorului ori să
se pronunţe pentru o posibilitate mai avantajoasă de valorificare a bunului. Dacă, în acest termen, creditorul garantat nu s-a expus în scris asupra propunerii de vânzare
a bunului, ea se consideră acceptată în condiţiile indicate în notificare. Dacă creditorul garantat respinge propunerea administratorului insolvabilităţii sau lichidatorului fără a indica o posibilitate de vânzare mai
avantajoasă a bunului, acesta va fi vândut de administratorul insolvabilităţii sau lichidator în condiţiile din
notificare. Dacă creditorul garantat se pronunţă în termen, administratorul insolvabilităţii sau lichidatorul
trebuie să ia în considerare posibilitatea mai avantajoasă
de valorificare propusă de creditor.
Trebuie reținută aici posibilitatea administratorului insolvabilităţii sau lichidatorul de a vinde bunul în lipsa
notificării din partea creditorului garantat şi fără a notifica creditorul garantat în cazul bunurilor perisabile sau
a bunurilor supuse deprecierii iminente. În decursul a
72 de ore din momentul vânzării bunurilor, administratorul insolvabilităţii sau lichidatorul trebuie să informe-

ze despre acest fapt creditorul garantat şi instanţa de
insolvabilitate (art. 131 alin. (7) din Lege).
Modalitatea aleasă de administratorul insolvabilității
sau lichidator pentru valorificarea bunurilor grevate cu
garanții poate fi contestată de debitor, creditorii garantaţi, creditorii chirografari prin formularea unei opoziții la vânzarea bunului în faţa instanţei de insolvabilitate conform art. 131 alin. (6) din Legea nr. 149/2012.
Instanţa va judeca opoziţia în şedinţă publică, cu citarea părților interesate, în cel mult 2 săptămâni de la
primirea opoziţiei. Neprezentarea părţilor la data citată
nu împiedică instanţa să examineze cauza. Pe marginea
opoziţiei, instanţa de insolvabilitate emite o încheiere,
care poate fi contestată cu recurs numai de părţile vizate în ea. Dacă admite opoziţia, instanţa de judecată, ţinând seama de obiectul acesteia, va modifica ori anula,
după caz, metoda, maniera, condiţiile, sarcinile, preţul,
locul sau data vânzării bunurilor grevate cu garanţii,
informând de îndată administratorul insolvabilităţii
sau lichidatorul, care este obligat să se conformeze măsurilor luate sau dispuse de instanţa de insolvabilitate.

Valorificarea bunurilor grevate
cu drept de gaj și drept de ipotecă
în vederea satisfacerii creanțelor
creditorilor garantați
Odată cu stabilirea modalității de valorificare a bunurilor grevate cu gaj sau ipotecă, administratorul insolvabilității sau lichidatorul poate purcede nemijlocit la valorificarea acestora.
În vederea asigurării valorificării rapide și eficiente a bunurilor grevate cu garanții, în special a celor care sunt
deținute de terțe persoane sau reținute în mod neîntemeiat de către debitor, art. 130 din Legea nr. 149/2012
prevede dreptul administratorului insolvabilităţii sau lichidatorului de intra, inclusiv prin executare silită, în
temeiul hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate sau a procedurii falimentului, în posesia bunurilor
afectate cu garanţii sau a produselor rezultate din valorificarea acestora, precum şi în posesia titlurilor şi înscrisurilor care constată dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor, fără a fi necesară vreo autorizare

sau notificare prealabilă şi fără a se plăti taxe sau tarife.
La solicitarea administratorului insolvabilităţii sau lichidatorului, organele afacerilor interne, alte organe abilitate sunt obligate să acorde tot sprijinul pentru luarea în
posesie a bunurilor.
Persoana care are în posesie un bun afectat cu garanţie
trebuie să îl predea neîntârziat în termenul indicat, la solicitarea administratorului insolvabilităţii sau lichidatorului. În caz contrar, persoana poartă răspundere solidară pentru stingerea creanţelor garantate şi pentru
pagubele aduse, fiind obligată totodată să repare prejudiciul astfel cauzat.
După intrarea în posesia bunurilor grevate cu garanții,
administratorul insolvabilităţii sau lichidatorul trebuie
să vândă bunul, afectat cu garanţie, cu acordul creditorilor garantaţi şi sub controlul instanţei de insolvabilitate,
într-o manieră comercială rezonabilă, care să asigure
obţinerea celui mai bun preţ. Metoda, maniera, locul,
preţul şi momentul vânzării se stabilesc de creditorii garantaţi şi, după caz, de instanţa de insolvabilitate şi trebuie să urmeze regulile comerciale adecvate, folosite de
persoanele care vând bunuri similare în mod obişnuit pe
piaţa respectivă.
Se consideră reguli comerciale adecvate: vânzarea prin
licitaţii publice, prin negocieri directe, prin concurs sau
prin orice alt mod rezonabil din punct de vedere comercial pentru tipul de bunuri supuse vânzării. Dintre diferitele moduri de vânzare rezonabile din punct de vedere
comercial, creditorul garantat sau instanţa de insolvabilitate îl va alege pe cel care să asigure obţinerea celui mai
bun preţ.
În cazul în care a fost aleasă vânzarea bunurilor grevate
cu garanții prin licitaţie publică, concurs sau prin negocieri directe, atunci valorificarea pe aceste căi a bunurilor grevate cu garanţii se face după procedura generală
prevăzută de Legea nr. 149/2012 la vânzarea masei debitoare.
Mijloacele bănești obținute din valorificarea bunurilor
grevate cu garanții sunt supuse distribuirii conform art.
132 din Legea nr. 149/2012.
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Astfel, din produsul obţinut din valorificarea bunului
grevat cu o garanţie reală se scad cheltuielile de validare
şi de valorificare, rezultate din menţinerea, conservarea,
luarea în posesie, evaluarea şi vânzarea bunului. Aceste
cheltuieli nu pot să depăşească 10% din valoarea bunurilor grevate.
Din restul rămas se acoperă de îndată creanţa garantată
care are primul rang de prioritate. Orice sumă rămasă
după satisfacerea creditorului cu cel mai înalt grad de
prioritate va fi distribuită celorlalţi creditori garantaţi în
ordinea priorităţii fiecăruia. Numai după plata integrală
efectuată unui creditor se poate proceda la plata următorului.
Identificăm aici o neconcordanță între prevederile art.
132 și cele ale art. 153 alin. (3) din Legea nr. 149/2012.
Conform celor din urmă, fondurile obţinute din vîâzarea
bunurilor din masa debitoare grevată, în favoarea creditorilor gajiști sau ipotecari vor fi distribuite în felul următor:
a) cheltuielile de validare şi de valorificare rezultate din
menţinerea, conservarea, luarea în posesie, evaluarea şi vânzarea bunurilor, precum şi plata remuneraţiei administratorului sau lichidatorului;
b) creanţele garantate după rangul de prioritate, cuprinzând tot capitalul, dobînzile, majorările şi penalităţile de orice fel4.
Astfel, în cadrul distribuirii produsului obținut din valorificarea bunurilor grevate cu garanții conform art. 132
nu se ia în considerare remunerația administratorului
sau lichidatorului, ci doar cheltuielile de validare şi de
valorificare, rezultate din menţinerea, conservarea, luarea în posesie, evaluarea şi vânzarea bunului. Pe lângă
aceasta, art. 132 limitează cheltuielile de validare şi de
valorificare a bunului grevat cu garanție la 10% din valoarea bunului grevat, ceea ce nu este prevăzut la art. 153
alin. (3) din Lege.
Considerăm că soluționarea acestei neconcordanțe urmează a fi făcută prin interpretarea sistemică a normelor
4 Prevederea conținută în lit b) alin. (3) art. 153 din Lege, confirmă cele
invocate la §1 privitor la interpretarea extinctivă a art. 50 alin. (1) din Lege în
partea referitoare la componentele posibile ale creanței garantate cu gaj sau
ipotecă, având în vedere că art. 153 nu limitează posibilitatea de satisfacere a
creanțelor creditorilor garantați cu gaj sau ipotecă doar la capital, dobânzi și
cheltuieli aferente.
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Legii nr. 149/2012. Ținând cont de faptul că art. 132 este
plasat în capitolul IV („Falimentul”), secțiunea a 3-a din
capitol, intitulată „Bunuri grevate cu garanții”, dedicată
în mod special valorificării bunurilor grevate cu garanții,
norma coținută în acest articol este o normă cu caracter
special față de norma din art. 153 alin. (3), care este plasată la capitolul V („Satisfacerea creanțelor creditorilor
chirografari. Încetarea procesului de insolvabilitate”) în
secțiunea a 3-a, dedicată distribuirii masei debitoare.
Dacă suma obținută din valorificarea bunurilor grevate
cu garanții depășește suma creanțelor garantate cu aceste bunuri, excedentul se include în masa debitoare și se
utilizează pentru plata creanțelor altor creditori [6,
p.140, 150; 7, p.299]. Conform art. 132 alin. (3) din Legea nr. 149/2012, în termen de 3 zile de la primirea rezultatelor vânzării bunului afectat garanţiei, administratorul insolvabilităţii sau lichidatorul va trece în masa
debitoare orice surplus obţinut în urma valorificării,
destinat satisfacerii creanţelor chirografare.
Dacă suma obținută din valorificarea bunurilor grevate
cu garanții nu acoperă creanța creditorului garantat,
acesta conservă o creanță chirografară față de debitor și
urmează a fi satisfăcut din alte bunuri ale masei debitoare de rând cu alți creditori [6, p.150; 7, p.299]. În acest
sens, art. 131 alin. (1) din Legea nr. 149/2012 prevede că,
în cazul în care rezultatele obţinute din valorificarea bunului sunt insuficiente pentru a acoperi în întregime plata obligaţiei garantate, debitorul rămâne obligat pentru
diferenţa de plată. În acest caz, creditorul garantat poate
să îşi satisfacă diferenţa de creanţă ca simplu creditor
chirografar. Aceiași soluție este reiterată la art. 51 din
Legea nr. 149/2012, conform căruia în cazul în care
creanţa garantată nu este executată integral din valoarea
bunului gajat, creditorii garantați devin creditori chirografari pentru partea creanţei neacoperită în mod prioritar.
În situația în care suma obținută din valorificarea bunurilor grevate cu garanții nu acoperă creanța creditorului
garantat, acesta urmează să prezinte administratorului
sau lichidatorului dovada corespunzătoare în condițiile
art. 153 alin. (1). În caz contrar, creanţele lui nu sunt luate în considerare la distribuţia masei debitoare între
creditorii chirografari.

Trebuie menționat că nu întotdeauna valorificarea bunurilor grevate cu garanții de către administratorul insolvabilității sau lichidator este soldată cu comercilizarea acestora și satisfacerea cel puțin parțială a creanțelor
creditorilor garantați. Pentru situația în care valorificarea de către administratorul insolvabilității sau lichidator a bunurilor grevate cu garanții nu a avut loc, art. 131
alin. (9) din Legea nr. 149/2012 prevede posibilitatea
preluării bunului grevat de creditorul garantat pentru
valorificarea dreptului său de gaj sau ipotecă. Astfel,
dacă, în termen de 3 luni de la iniţierea procedurii de
vânzare, bunul grevat cu garanţie nu s-a putut înstrăina,
creditorul garantat este în drept să preavizeze transmiterea bunului în posesia sa pentru valorificare. Administratorul insolvabilităţii sau lichidatorul transmite efectiv

de imposiblitate de valorificare, bunurile se întorceau în
masa debitoare a debitorului insolvabil.

bunul grevat cu garanţie în posesia creditorului garantat
sau consimte în scris în formă autentică să îl pună la dispoziţia acestuia în momentul convenit în preaviz. În caz
de refuz al administratorului insolvabilităţii sau lichidatorului, bunul trece în posesia creditorului garantat
după expirarea termenului din preaviz în temeiul unei
încheieri judecătoreşti, care poate fi contestată cu recurs
de persoanele vizate în ea [8, p.61].

a fost adjudecat la prima licitaţie sau la licitaţia repetată.

Se observă aici o deosebire esențială între modul de valorificare a bunurilor grevate cu garanții în reglementarea Legii
insolvabilității nr. 632/2001 [4] și cea a Legii nr. 149/2012.
Legea nr. 632/2001 la art. 128 prevedea valorificarea
bunurilor grevate cu garanții de către administratorul
insolvabilității și, în calitate de măsură alternativă, valorificarea acestor bunuri de către creditorul garantat, în
termenul stabilit de instanța de judecată. Legea nr. 149/
2012, la rândul său, prevede transmiterea bunurilor grevate cu garanții în posesia creditorului garantat pentru
valorificare în calitate de măsură subsidiară, dacă valorificarea bunurilor grevate de către administratorul insolvabilității sau lichidator nu a avut succes.
Pe lângă aceasta, Legea nr. 149/2012 nu conține careva detalii referitor la modul sau termenul de valorificare a bunurilor grevate cu garanții de către creditorul garantat după
intrarea în posesia acestora, spre deosebire de Legea nr.
632/2001, care prevedea stabilirea de către instanța de insolvabilitate a termenului de valorificare de către creditorul
garantat a bunurilor grevate cu garanții, după care, în caz

În continuarea celor menționate cu privire la transmiterea bunului grevat cu garanții în posesia creditorului garantat pentru valorificare, trebuie menționat faptul că
Legea nr. 149/2012 prevede drept una dintre posibilităţile de valorificare a acestui bun trecerea acestuia în proprietatea creditorului garantat în contul creanţei.
Acesta nu îşi poate adjudeca bunul afectat garanţiei fără
ca, în prealabil, să fi dat terţilor posibilitatea de a participa la cumpărare. În acest sens, art. 119 alin. (12) din Lege
prevede posibilitatea preluării bunului afectat cu garanție la cererea creditorului garantat numai dacă bunul nu

Art. 131 alin. (10) prevede că, în cazul în care bunul grevat cu garanţie nu s-a putut vinde la licitaţie publică sau
prin concurs, orice creditor garantat prin bunul în cauză
îl poate prelua în contul creanţei sale la preţul stabilit în
publicaţiile sau în anunţurile de vânzare pentru ultimul
termen de licitaţie sau de concurs, cu achitarea prealabilă a cheltuielilor de validare şi de valorificare a bunului,
inclusiv a onorariului de succes stabilit pentru administratorul insolvabilităţii sau lichidator. În cazul în care
acest preţ este mai mare decât valoarea creanţei, creditorul garantat poate prelua bunul numai dacă depune
suma de bani ce acoperă diferenţa dintre preţ şi valoarea
creanţei garantate, inclusiv cheltuielile de validare a creanţelor şi de valorificare a bunului şi remuneraţia administratorului insolvabilităţii sau lichidatorului. Dacă mai
mulţi creditori garantaţi vor să preia bunul în contul creanţei, acesta va fi atribuit potrivit ordinii de preferinţă.
Trebuie menționat aici că este discutabilă rațiunea acordării de către legiuitor administratorului insolvabilității
sau lichidatorului a dreptului la onorariu de succes în
cazul preluării cu drept de proprietate a bunului afectat
cu garanții de către creditorul garantat, având în vedere
că într-o atare situație nu administratorul este cel ce valorifică bunul grevat cu garanții. Din contra, preluarea
bunului de către creditor în acest caz are loc din considerentul că valorificarea bunului pe altă cale, inclusiv prin
acțiunile administratorului insolvabilității sau lichidatorului, nu a fost posibilă.
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DEFINITIVAREA MASEI
DEBITOARE CA REZULTAT
AL ANULĂRII ACTELOR JURIDICE
Marcel LUNGU,

Administrator al insolvabilităţii,
lector Facultatea de Drept USM

De regulă, derularea procesului de insolvabilitate este o
consecinţă a activităţii ineficiente a debitorului urmată
de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce-i revin. Dar există cazuri, în care neexecutarea obligaţiilor
ajunse la scadenţă se datorează unor acţiuni fie premeditate, fie neglijente ale debitorului prin care acesta îşi
micşorează activele. Asemenea acţiuni pot fi donaţiile,
transmiterea în folosinţă gratuită sau la un preţ simbolic a unor bunuri, vânzarea unor bunuri la preţuri derizorii, efectuarea actelor de binefacere, finanţarea unor
activităţi necomerciale etc. Atât timp cât aceste acte nu
afectează creditorii, ele sunt obligatorii pentru cei care
s-au angajat. Legiuitorul a considerat necesar a denunţa asemenea acte numai atunci când ele sunt păgubitoare pentru terţii raportului juridic. De fapt autorul
binefacerii „dispune” nu de propriile active, dar de cele
atrase.
La derularea procesului de insolvabilitate, averea debitorului poate prezenta un aspect dezolant, fiind vidată
de orice active prin „grija” debitorului care a beneficiat
de prioritatea informării asupra insolvenţei.

este una din cele mai interesante şi, totodată, dificile chestiuni ai masei concursuale.
Toate actele juridice ale debitorului pot fi anulate
doar în baza hotărârii instanţei de judecată. În
atribuţiile administratorului insolvabilităţii/lichidatorului nu intră împuternicirea de a hotărî
chestiunile referitoare la legalitatea sau ilegalitatea actelor juridice ale debitorului, el poate depune în instanţa de judecată o acţiune de declarare
a nulităţii lor, dacă există temeiuri juridice.
Legea nr.149/2012, în art.104 expres prevede, că
pe tot parcursul perioadei de observație, al procedurii de insolvabilitate, al procedurii falimentului
și/sau al procedurii de restructurare, administratorul/lichidatorul poate introduce în instanța de
insolvabilitate acţiuni în vederea anulării următoarelor acte juridice dacă ele afectează bunurile
debitorului:

Prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/20121 permit a

a) orice act juridic fictiv sau fraudulos, încheiat de de-

face unele deosebiri ale actelor juridice ale debitorului în funcţie de scopul şi consecinţele lor asupra
patrimoniului debitorului şi implicit asupra intereselor creditorilor.

torilor;
b) transferurile cu titlu gratuit din partea debitorului

Desigur, unele acte juridice au putut fi încheiate
şi executate de debitor sub presiunea dificultăţilor financiare, păgubind pe toţi sau numai o parte
din creditori, alte acte juridice care privesc activitatea debitorului se pot atla în curs de executare
la data derulării procesului. Legiuitorul se referă
la aceste categorii de acte, permiţând administratorului/lichidatorului să cerceteze şi să ceară rezilierea sau, după caz, nulitatea unora dintre
acestea.
Chestiunea referitoare la posibilitatea cererii
anulării unor acte juridice şi natura ei juridică
1 în continuare Legea nr.149/2012
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bitor în ultimii 3 ani precedenţi intentării procesului de insolvabilitate, care a afectat drepturile credi-

făcute în ultimii 3 ani precedenţi înaintării cererii
introductive, cu excepţia actelor de îndeplinire a
unor obligaţii morale sau actelor pentru binele public (de sponsorizare), în care generozitatea donatorului este proporţională patrimoniul său;
c) tranzacţiile încheiate în ultimii 3 ani precedenţi înaintării cererii introductive, în care prestaţia debitorului este vădit mai mare decât cea primită;
d) transferurile de proprietate de la debitor către un
creditor în contul unei datorii anterioare sau în folosul acestuia din urmă, efectuate în ultimele 4 luni
precedente înaintării cererii introductive, care au
ca efect creşterea sumei pe care creditorul ar urma
să o primească în cazul lichidării debitorului;
e) transferurile de proprietate de la debitor către un
creditor în contul unei datorii anterioare sau în folosul acestuia din urmă, efectuate în ultimele 4 luni
precedente înaintării cererii introductive, la care

creditorul nu avea dreptul sau care nu ajunseră la
scadenţă;
f) acordarea gratuită a unui gaj sau a unei ipoteci, a
oricărei alte garanţii pentru o creanţă care era neasigurată în ultimele 4 luni anterioare înaintării cererii introductive sau pentru o creanţă a unui acţionar sau asociat al debitorului, într-o perioadă
similară, dacă aceste creanţe nu au ajuns la scadenă
până la data intentării procedurii de insolvabilitate;
g) orice acte încheiate şi garanţii acordate de către debitor după înaintarea cererii introductive.

rizare), în care generozitatea donatorului este proporţională cu patrimoniul său. Din păcate, în legislaţie nu
găsim o reglementare din care ar rezulta ce ar trebui să
înţelegem prin „obligaţii morale”, de aceea se face dificilă aprecierea actului juridic ca făcând parte sau nu din
categoria celor de îndeplinire a unor obligaţii morale.

Potrivit alin.(1) art.221 al Codului civil, actul juridic încheiat fără intenţia de a produce efecte juridice (actul
juridic fictiv) este nul.

Potrivit art.1 al Legii cu privire la filantropie și sponsorizare, nr.1420/2002, prin noţiunea de activitate filantropică se înţelege acordarea de ajutor material benevol,

Actele fictive şi frauduloase sunt acelea care au fost săvârşte cu rea credinţă, cu scopul de a leza drepturile altei
persoane (un creditor). Frauda este definită în dreptul
american ca o denaturare voită a realităţii, cu scopul de
a determina o altă persoană să piardă un bun sau un
drept.
Actele fictive şi frauduloase sunt actele săvârşite cu rea
credinţă, având un scop dublu:
a) lezarea drepturilor creditorilor sau eludarea legii;
b) obţinerea unui profit pentru debitor sau pentru o
altă persoană.
Frauda poate fi săvârşită în două modalităţi:
- de regulă, cu complicitatea unei terţe persoane;
- de însuşi debitorul singur.[1, pag.356]
Anularea trasferurilor cu titlu gratuit din partea debitorului făcute în ultimii 3 ani precedenţi inaintării cererii
introductive administratorul insolvabilităţii poate cere
dacă prin aceste contracte s-a realizat un transfer cu titlul gratuit al bunurilor debitorului la alte persoane. De
exemplu, contractele de donaţie, actul de constituire a
unei fundaţii.
Lit.b) art.104 al Legii nr.149/2012 prevede că trasferurile cu titlu gratuit din partea debitorului făcute în ultimii
3 ani precedenţi inaintării cererii introductive urmează a
fi anulate, cu excepţia actelor de îndeplinire a unor obligaţii morale sau actelor pentru binele public (de sponso-

Rațiunea instituită de legiuitor atunci când a reglementat anularea acestor liberalități a fost aceea că asemenea
acte juridice contravin naturii activității economice realizate de către debitor.[2, pag.499].

imparţial şi necondiţionat sau prestarea de servicii gratuite de către persoane fizice sau juridice pentru o persoană (un grup de persoane), fără a cere în schimb vreo
recompensă, plată sau executare a anumitor obligaţii şi
fără a obţine vreun profit. Activitatea de sponsorizare se
desfăşoară de către persoane fizice şi juridice benevol, la
solicitare, şi constă în acordarea de mijloace financiare
sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public.
Nu constituie activitate de sponsorizare acordarea reciprocă între persoanele fizice sau juridice de mijloace financiare şi materiale.
Raţiunea acestei norme constă în incompatibilitatea actelor cu titlu gratuit cu natura lucrativă a activităţii comerciale. Actul de comerţ se caracterizează prin urmărirea obţinerii unui profit. Este nefiresc ca o societate
comercială să facă daruri atunci când nu-şi poate plăti
datoriile faţă de alţii.[3, pag.365].
Orice acte juridice ale debitorului pot fi anulate, dacă
acestea s-au făcut cu intenţia de a ascunde activele debitorului sau de a leza cât de cât drepturile creditorilor.
Astfel de acte pot fi „tranzacţiile în care prestaţia debitorului este vădit mai mare decât cea primită”.
Prin „tranzacţii” se înţeleg nu numai actele de comerţ
obiective ci şi operaţiunile privind imobilele cuprinse într-un fond de comerţ.
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Două raţiuni justifică anularea acestor contracte, care
s-au încheiat aparent valabil, conform cerinţelor de validitate prevăzute de legislaţie:
- principiul egalităţii creditorilor, care guvernează
procesul de insolvabilitate, este contrazis de existenţa şi executarea unor contracte dezechilibrate;
- dezechilibrul vădit constituie un indiciu al relei
credinţe a creditorului care, pentru a-şi crea o situaţie privilegiată, şi-a asigurat un avantaj exagerat.[3, pag.368]
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească operaţiunea pentru a se obţine anularea ei în baza dispoziţiilor
lit.c) art.104 al Legii nr.149/2012 sunt următoarele:
1) contractul să fie comutativ şi nu aleatoriu;
2) dezechilibrul vădit să fie în detrimentul debitorului;
3) obligaţiile asumate de debitor în această operaţiune
să fie vădit disproporţionate faţă de contraprestaţia
celeilalte părţi.
Deci pot fi declarate nule toate operaţiunile comerciale,
în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit prestaţia
primită de la terţ, efectuată în cel mult trei ani înaintea
înregistrării cererii introductive, nulitatea altor acte juridice privind constituirea sau transmiterea unor drepturi patrimoniale.
Administratorul/lichidatorul, potrivit lit.d) art.104 al
Legii nr.149/2012 poate cere anularea transferurilor de
proprietate de la debitor către un creditor în contul unei
datorii anterioare sau în folosul acestuia din urmă, efectuate în ultimele 4 luni precedente înaintării cererii introductive, care au ca efect creşterea sumei pe care creditorul ar urma să o primească în cazul lichidării
debitorului.
Trăsăturile specifice acestei acţiuni în anulare sunt :
- actul juridic atacabil să fi realizat un transfer de proprietate;
- acest act să fi fost încheiat în perioada celor 4 luni
anterioare înaintării cererii introductive;
- transferul de proprietate să aibă ca justificare stingerea totală sau parţială a unei datorii a debitorului faţă de acel creditor, născută anterior perioadei
celor 4 luni;
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- efectul transferului de proprietate să fie creşterea
sumei pe care creditorul ar urma să o primească în
cazul lichidării debitorului, în detrimentul celorlalţi creditori.
Textul s-a aplicat, în jurisprudenţa franceză, situaţiilor
de dare în plată, când în locul sumei datorate debitorul a
dat materiale sau mărfuri, sau a predat un alt apartament decât cel contractat şi neexecutat dar plătit integral, sau a predat un automobil de ocazie în locul celui
contractat, iar în jurisprudenţa americană s-a aplicat şi
plăţilor efectuate de debitor prin efecte de comerţ (bilete
la ordin, cecuri).
În aceste situaţii transferul este cu titlu oneros, dar se
realizează la o valoare superioară celei pe care creditorul
ar fi primit-o în cazul lichidării debitorului, pentru a-l
favoriza pe acel creditor în detrimentul celorlalţi.
Transferurile de proprietate de la debitor către un creditor în contul unei datorii anterioare sau în folosul acestuia din urmă, efectuate în ultimele 4 luni anterioare înaintării cererii introductive, prevăzute de lit.e) art.104 al
Legii nr.149/2012, pot fi anulate doar dacă creditorul
beneficiar nu avea dreptul sau dacă creanţa lui nu ajunseră la scadenţă.
Sunt anulabile şi actele prevăzute de lit.f) al art.104 al
Legii prin care:
- fie că s-a constituit gaj sau o ipotecă pentru o
creanţă neasigurată în ultimele 4 luni anterioare
înaintării cererii introductive;
- fie că s-a constituit o creanţă a unui acţionar sau
asociat al debitorului, într-o perioadă de timp similară, dacă aceste creanţe nu au ajuns la scadenţă
până la data intentării procesului de insolvabilitate.
În lit.g) art.104 al Legii nr.149/2012 se prevede că pot fi
anulate şi orice acte încheiate de către debitor după înaintarea cererii introductive. Prin nespecificarea categoriilor actelor, rezultă că administratorul/lichidatorul,
singur la intima lui convingere, fie și cu consultarea
Adunării creditorilor sau a comitetului creditorilor, va
solicita instanţei de insolvabilitate anularea actelor respective.

Alin.(1) al art.105 al Legii nr.149/2012 prevede că pe tot
parcursul perioadei de observație, al procedurii de insolvabilitate, al procedurii falimentului și/sau al procedurii
de restructurare, administratorul/lichidatorul poate introduce în instanţa de insolvabilitate acţiuni în vederea
anulării tranzacţiilor încheiate de debitor în ultimele 24
de luni precedente înaintării cererii introductive, dacă
acestea sunt în dauna intereselor creditorilor, cu următoarele persoane:
a) cu un asociat în comandită sau cu un asociat care
deţine cel puţin 20% din capitalul social al debitorului, atunci când debitorul este societate în comandită sau societate în nume colectiv;
b) cu un asociat (acţionar) care deţine cel putin 20%
din capitalul social al debitorului, atunci când debi-

acestui bun estimată la data transferului efectuat de către debitor.

torul este o societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitata;
c) cu o persoană care se încadrează în prevederile
art.247 alin.(1). Art.247 alin.(1) prevede membrii
organelor de conducere ale debitorului, şi anume:
debitorul persoană fizică ce desfăşoară activitate
individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei țărănești (de
fermier), administratorii societăţilor comerciale,
membrii organelor executive, membrii consiliilor
de supraveghere (de observatori), lichidatorii şi
membrii comisiilor de lichidare, contabilii;
d) cu un coproprietar - asupra unui bun comun indivizibil;
e) cu o persoană care se încadrează în prevederile
art.63 alin.(6). Probabil legiutorul a admis o eroare
prin indicarea normei art.63 alin.(6).2

ministratorului provizoriu de a solicita anularea actelor
juridice în perioada de observație.

Terţul dobânditor în cadrul tranzacţiilor anulate care a
restituit, integral sau parțial, în masa debitoare bunul
sau valoarea lui deţine o creanţă chirografară împotriva
debitorului, cu condiţia ca terţul să fi fost de bună-credintă referitor la intenţiile debitorului la data efectuării
transferului.
E de menţionat, că Legea insolvabilității nr.632/2002,
în art.113 și 114 prevedea dreptul administratorului insolvabilității de a solicita anularea actelor juridice doar
pe parcursul procesului de insolvabilitate, pe când
art.104, 105 ale Legii nr.149/2012 prevede și dreptul ad-

Examinarea acțiunilor înaintate de administrator/lichidator se vor examina de instanța de insolvabilitate. Legea insolvabilității nr.632/2002, prevedea competența
atât a instanței de insolvabilitate (art.113), cât și a instanței de drept comun (art.114).

Art.105 alin.(2) al Legii nr.149/2012 stabileşte că nu pot
fi anulate transferurile cu caracter patrimonial în cazul
în care acestea au fost efectuate în baza unei licitaţii publice, în conditiile legii.
Art.106 al Legii nr.149/2012 stabileşte situaţia bunurilor
din tranzacţiile anulate. Astfel, terţul dobânditor în cadrul unei tranzacţii anulate conform art.104 şi 105 trebuie să restituie, în contul masei debitoare, bunul dobândit sau, în cazul în care bunul nu mai există, valoarea
2 Potrivit art.63 alin.(6) al Legii nr.149/2012, administratorul și lichidatorul
sunt înscriși în registrul de stat al persoanelor juridice și în registrul de stat al
întreprinzătorilor individuali la rubrica respectivă a debitorului, în temeiul unei
hotărâri sau încheieri judecătorești.
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Noțiunea şi scopul restructurării
activităţii debitorului definit
prin Legea nr.149/2012.
Corelarea cu legislaţia altor ţări
Pentru a trece la tema de bază care este Procedura de
restructurare a debitorului aflat în insolvenţă,aşi vrea,în
primul rînd,să încep de la scopul însuşi al Legii insolvabilităţii RM nr.149/2012.În art.1 alin.(2) este stipulat
faptul,că scopul în sine,este instituirea cadrului juridic
privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanțelor creditorilor din contul patrimoniului
debitorului prin aplicarea față de acesta a procedurii de
restructurare sau a procedurii falimentului și prin distribuirea produsului finit.
Analizând acest lucru noi deducem ideea că, Legea dată protejează în primul rînd interesul major al creditorilor de recuperarea creanțelor, neluând în considerație și interesul debitorului, adică menţinerea activităţii-producerii,trecînd-ul pe
loc secundar.
În legislația analogică a altor țări și aici aș vrea să mă
refer la Legea insolvenței a României-Codul insolvenţei,adoptat de curînd,la art.2 este indicat ca scop-instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului
debitorului, până aici este identică cu dispoziția Legii
moldovenești, însă Legiuitorul Român, a mai luat în
considerație și interesul debitorului, unde a indicat sintagma-cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei
de redresare a activității acestuia.
Aceasta și urmărește în final interesul debitorului, care
în caz de posibilitate, îi este acordată șansa de restructurare a activității și păstrării afacerii.
Poate cea din urmă,sintagmă,este legată de faptul că tot
în Legea dată sunt două proceduri de prevenire a insolvenței ,, Mandatul ad – hoc ,,și ,,Concordatul preventiv,,
ceia ce noi în Republica Moldova din păcate nu există.
Aceste proceduri sînt carecterizate prin faptul că,debitorul fără a intra în procedura de insolvabilitate poate să și redreseze activitatea sub controlul instanței de judecată,unde creditorii participă în mod individual în
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măsura permisă de drepturile aferente creanţei lor precum și în mod colectiv prin adunarea creditorilor şi reprezentații lor.În procedura de insolvabilitate creditorii
participă doar în mod colectiv prin adunarea creditorilor
sau a comitetului creditorilor.Mai mult ca atît pe periada
derulării procedurilor de prevenirea insolvenței,nu se
intentează procedura de insolvabilitate şi se menţine
confidenţialitatea petrecerii mîsurilor.Adică deciziile instanţei nu sînt publicate oficial.
Trecând deja la tema procedurii de restructurare existentă în legislația moldovenească și reglementată prin
Capitolul VI (art.182 – 226) Legea 149/2012 putem spune, că există două procedurii de restructurare. Una este
procedura generală cuprinsă în art.182-217 și a doua
este procedura accelerată de restructurare reglementată
de art.218 -226 aceleași Legi.
Referindu-ne la noțiunea de restructurare, legea ne indică,
că aceasta este o procedură de insolvabilitate ce se aplică
debitorului în vederea achitării datoriilor lui, care prevede
întocmirea, aprobarea, implementarea și respectarea unui
plan al procedurii de restructurare(art.182 alin.1).Oricum
chiar și în forma actuală a Legii noi,care diferă cu mult de
Legea nr.634/2001,asistăm și vom asista în continuare la
dispariția masivă a multor agenți economici în urma succesului RMoldova de a accede la volorile europene,semnarea
acordului de aderare și existența embargoului pe piața de
est instituit de Federația Rusă,avînd în vedere standardele
pe care le impune Uniunea Europiană și la care va trebui să
ne alipim.Desigur, urmează ca atît puterea executivă cît și
ce legislativă a RMoldova,să pună maximum eforturi în
ajustarea legislației standartelor europene,deoarece vectorul european al dezvoltării economice este deja determinat.
Aceasta este legat de faptul,că legislația statelor cu economii puternice permit reorganizarea activității debitorilor
aflați în insolvabilitate,în funcție de impactul acestora pe
piață,pe durate mari de timp.Planurile de reorganizare
aplicate pot cuprinde astfel de măsuri cum ar fi:exonerarea
de plata obligațiilor către bugetul statului pe toată durata
reorganizării.O altă măsură este acordarea de credite
avantajoase sau eșalonarea plăților către creditori cu începerea achitării după un interval însemnat de timp.Adică facilități care să permită redresarea activității debitorului intrat în incapacitate de plată.

Formele de restructurare
Restructurarea ca operațiune în sine poate include împreună sau separat următoarele forme:
a) restructurarea operațională și / sau financiară a debitorului ce presupune o nouă abordare a activităţii
acestuia (obiect de activitate principal), prin redimensionarea volumului de activitate (reducere ori
creştere, după caz), în scopul sporirii lichidităţilor şi
a profitului, cu toate consecinţele care decurg de aici
(atragere de resurse financiare, disponibilizare, înlocuire ori atragere de resurse umane, stabilirea de noi
acorduri comerciale cu furnizorii şi beneficiarii debitorului, schimbarea totală ori parţială a conducerii
debitorului, prelungirea datei scadenţei creanţelorsau modificarea ratei dobânzii ori a penalităţii sau a
altor clauze din cuprinsul contractelor sau a altor izvoare ale obligaţiilor debitorului etc.). În cadrul acestei forme de reorganizare este posibilă chiar schimbarea obiectului principal de activitate al debitorului
pe perioada aplicării acdestei proceduri.
b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social asta presupune fuziunea debitorului, în condiţiile legii; modificarea actului constitutiv al debitorului, în condiţiile legii; emiterea de
titluri de valoare ori de acţiuni de către debitor; reconversia de datorii în acţiuni, în condiţiile legii; conversia creanţelor în titluri de valoare, cu excepţia creanţelor bugetare etc.
Aşi vrea în acest context să mă opresc puţin la prevederile art.190 alin.5,lit.h)şi i) Legea insolvabilităţii
nr.149/2012 R.M.,care indică ca măsură adecvată pentru punerea în aplicare a planului procedurii de restructurare- modificarea actului constitutiv al debitorului, în
condiţiile legii şi majorarea capitalului social al debitorului prin aporturi suplimentare vărsate de asociaţi(membri)ai debitorului sau terţi,inclusiv ca urmare a
emisiei suplimentare de acţiuni sau de titluri de valoare.Nici în Lege şi nici în Hotărîrea explicativă a Plenului
Curţii Supreme de Justiție RM,nu este arătat mecanismul aplicării acestei măsuri a planului procedurii de restructurare.Aici se iscă întrebarea,poate oare instanţa de
judecată,prin adoptarea condiţiilor procedurii planului
să confirme aceaste măsuri fără a fi ascultată poziţia ac-

ţionarilor sau asociaţilor(membrii) fondatori ai societăţii?Ridic acest semn de întrebare,deoarece în conformitate cu prevederile art.42 alin.2 Legea privind societățile
pe acțiuni nr.1134/1997, stipulează că „hotărîrea de modificare a capitalului social se ia de adunareagenerală
a acţionarilor”.
De asemeni art. 17 din Legea nr.135/14.06.2007 privind
societăţile cu răspundere limitată prevede că ”Actul de
constituire poate fi modificat numai prin hotărîrea
adunării generale a asociaţilor”.În literatura de specialitate,este stipulat că, de instanţa de insolvabilitate înainte de a confirma planul procedurii de restructurare,va
convoca adunarea generală a acţionarilor,ori adunarea
generală a membrilor fondatori pentru a examina întrebarea de modificare a capitalului social sau a actului de
constituire. Legea mai prevede că este posibilă modificarea actului de constituire fără acordul acţionarilor sau
membrilor fondatori în cazul în care,în procedură de faliment asociaţii ori acţionarii nu ar primi nimic din distribuiri de sume,iar aceştea refuză să participle la planul
propus de creditori.Adică urmează a fi întrunite aceste
două condiții.În cazul în care planul de restructurare
este depus de debitor , modificarea este posibilă fără
acordul acționarilor sau membrilor fondatori,însă poate
exista și cazuri cînd în planul depus de administrator va
fi inclusă ca măsură privind majorarea capitalului social
prin aporturi suplimentare a membrilor fondatori saua
acționari. În această situație,socot că este necesară convocarea adunării generale a acționarilor/membrilor fondatori pentru examinarea și votarea acestei măsuri,înainte de confirmarea planului de către instanța de
insolvabilitate.
Legiuitorul în art.190 alin.5,lit.d) Legea insolvabilității,a
indicat în calitate de măsură a planului-reorganizarea
debitorului în condițiile legii.La rîndul său persoana juridică se poate reorganiza doar prin fuziune,dezmembrare și transformare.Ași vrea să mă opresc mai pe larg
la procedura de reorganizare a debitorului aflat în insolvabilitate prin fuziune care are două forme-contopirea
și absorbția.Deosebirea dintre ele constînd în efectele
juridice pe care le produc.
Fuziunea,în cazurile prevăzute de lege este posibilă doar
dacă autoritatea competent eliberează autorizația cores-
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punzîtoare.În cazul dat în calitate de autoritate corespunzătoare este Consiliul Concurenței,deoarece fuzionarea societîților comerciale duce la concentrarea capitalului și la
crearea unei societăți puternice din punct de vedere economic,care ar putea influența negative concurența.Potrivit
art.20,25 și26 Legea concurenței nr.183/2012 Consiliul
Concurenței efectuiază un control prealabil asupra creării
sau fuzionării agenților economici prin care Plenul Consiliului adoptă o decizie în acest sens. Controlul vizează existența încălcării legislației privind concurența loială,anume-concentrările economice ce ar afecta mediul de afaceri.
În lipsa unei decizii positive este interzisă fuziunea agentului economic.Mai mult ca atît în cazul stabilirii unei fuziuni
deja efectuate,Plenul Consiliului Concurenței poate decide
anularea fuziunii.

alin.3 Legea insolvabilităţii nr.149/2012.Acest program
va reprezenta un tabel de stingere a creanţelor întocmit
pe baza tabelului definitiv şi consolidat.Adică după examinarea contestaţiilor de către instanţă.În el va fi inclus
termenul de stingere şi cuantumul valorii creanţei.
Programul de stingere a creanţelor,sau programul de
platăcum i se mai spune,este principalul indicator faţă
de care administratorul insolvabilităţii raportează asupra bunei desfăşurări a reorganizării activităţii debitorului.
Aceasta din urmă devine un titlu executoriu împotriva
debitorului,în cazul confirmării planului.De asemeni
programul poate prevedea şi unele modificări în sensul
micşorării cuantumului creanţelor ce urmează a fi stinse
către creditori.

De asemeni potrivit art.93 din Legea cu privire la societățile pe acțiuni,pentru înregistrarea societăților reorganizate prin fuziune este necesară autorizația Comisiei
Naționale a Pieții Financiare.În cazul existenței unei astfel de măsuri în plan,urmează ca autoritățile corespunzătoare să elibereze autorizațiile prevăzute de Lege.În
caz contrar,instanța de insolvabilitate va avea temei legal de a respinge confirmarea planului procedurii de restructurare a debitorului.
c) restucturarea activității prin lichidarea unor bunuri
din patrimoniul debitorului. Aici aşi vrea să mă refer la
faptul că planul de redresare a activității debitorului
poate prevedea lichidarea tuturor sau a unora dintre
bunurile debitorului, separat sau în bloc; distribuirea
acestora către creditori în contul creanţelor; lichidarea
parţială sau totală a activului debitorului în vederea
executării planului (atragerea de resurse financiare);
modificarea sau stingerea garanţiilor reale, cu acordarea unor garanţii sau protecţii echivalente pentru creditorii garantaţi etc. În cazul lichidării tuturor bunurilor din averea debitorului ori în situaţia lichidării
totale a activului debitorului.Planul va trebui sa cuprindă obligatoriu şi aspecte privind redresarea activităţii acestuia, în caz contrar realizându-se o simplă lichidare a averii debitorului, operaţiune care este
specifică procedurii falimentului.
Un loc important în conţinutul planului desigur îl are
programul de stingerea creanţelor prevăzut în art.190
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Luând în considerație faptul existenței celor două proceduri de restructurare, cea generală și procedura accelerată în Legea insolvabilității nr.149/2012, urmează să
analizăm care este asemănarea și deosebirea dintre
aceste două proceduri.
Asemănarea este aceia,că în ambele procedurii se prezintă un plan de restructurare a activității debitorului și
se instituie un moratoriu.Adică pe întreaga perioadă a
restructurării se suspendă procedurile de executare silită.Odată cu confirmarea de către instanţă a planului
procedurii de restructurare,instanţa urmează ca în ambele cazuri să înceteze procedura de restructurare şi să
continue realizărea planului.
Deosebirile sunt următoarele:în primul caz se aplică în
temeiul unei hotărârii a adunării creditorilor,care se decide în multe cazuri la prima adunare – adunarea de raportare, unde administratorul procesului, debitorul ori
creditorii pot propune trecerea în procedură de restructurare. Ori la depunerea referinței de debitor, dacă cererea introductivă a fost depusă de creditor.
Instanța de judecată în acest caz prin încheiere aprobă
hotărârea adunării creditorilor. Hotărârea adunării creditorilor de aplicare a procedurii de restructurare poate
fi una separată la orice etapă după intentarea procesului
de insolvabilitate. Acesta este în cazul în care debitorul
la înaintarea cererii introductive nu a propus un plan

sau acest lucru nu l-a făcut imediat după intentarea procedurii de insolvabilitate.
A doua situaţie este cînd debitorul are posibilitatea ca o
dată cu depunerea cererii introductive declarînd că se
află în stare de insolvabilitate și îşi exprimă intenţia de
a-și restructura activitatea,instanța de insolvabilitate intenteză procesul de insolvabilitate printr-o hotărâre fără
drept de recurs. Hotărârea se adoptă în termen de 10 zile
lucrătoare.
Urmează ca instanța de judecată,să-i stabilească debitorului un termen de elaborare și depunere a planului.
(art.21 alin.6 Legea 149/2012).
În situația dată, creditorii deja la prima adunare pot decide asupra planului de restructurare. Instanța va confirma această hotărâre și imediat va aplica planul.
Deseori condiţiile art.21 alin.(6) al Legii insolvabilității
sînt tratate la practică, ca temei de intentare a procedurii
accelerate de restructurare. Poziţia nu este corectă deoarece, ultima se iniţiază în ordinea art.220 alin.3 Legea
insolvabilității,care diferă de prima situaţie.
Aceasta reprezintă o procedură prin care debitorul depune planul de restructurare accelerată o dată cu cererea
introductivă. Instanța la rândul său în termen de cel mult
3 zile lucrătoare,admite cererea introductivă prin încheiere şi dispune iniţierea procedurii de restructurare accelerată (art.220 alin.2).
Aceste două situații urmează a fi delimitate una de alta
pentru a nu fi confundate.

Etapele procedurii de restructurare
Analizând etapele procesului de restructurare, care sunt
înserate în alin.1 art.182 a Legii insolvabilității, stabilim
că sînt definite 4 etape și anume:
• întocmirea planului;
• aprobarea planului;
• implementarea planului;
• respectarea condițiilor stipulate în plan.
Aici consider că legiuitorul a scăpat din vedere o etapă

însemnată și anume: - etapa acceptarii planului procedurii de restructurare. În art. 202 al Legii,este indicat că
examinarea chestiunii acceptării planului procedurii de
restructurare a debitorului ţine de competența exclusivă
a adunării creditorilor. Tot în acest context se motivează
și faptul, că în aliniatul 4 al aceleiași norme, este stipulat
că, adunarea creditorilor în urma examinării planului
procedurii de restructurare are dreptul să adopte una
din următoarele hotărâri:
• de acceptare a planului de restructurare;
• de respingere a planului procedurii de restructurare
și de inițiere a procedurii falimentului.
Chiar și în literatura de specialitate ,,Dreptul afacerilor,,
este indicat faptul că, la admiterea și confirmarea planului există două proceduri distincte de admitere– acceptarea planului procedurii de restructurare de către adunarea creditorilor și a doua etapă este confirmarea
planului procedurii de restructurare de instanța de judecată.Acest lucru este indicat și în art.202 Legea insolvabilității.
În art.182 alin.(1) , cum am menționat mai sus, a doua etapă este denumită ca aprobarea planului și nu admiterea și
confirmarea cum este intitulată în secțiunea a treia din Capitolul VI al Legii. Aici ar exista o concretizare de termeni.
Asupra planului se pot expune prin vot, doar creditorii
ale căror creanțe au fost validate și incluse în tabelul definitiv al creanțelor.
Acestea sînt creanțele asupra patrimoniului debitorului la
data deschiderii procedurii, inclusiv acele acceptate în tabelul preliminar, precum și creanțele admise în urma soluționării contestațiilor, suma solicitată, suma admisă și
rangul de prioritate.
Creditorii votează planul în clase de creditori. Clasele se
stabilesc în dependență de tratamentul aplicat în plan
diferitor grupuri de creanţe şi trebuie incluse în planul
de restructurare. Clasele sunt flexibile și pot fi determinate în fiecare caz de insolvabilitate separat. Legea moldovenească,însă prevede un set de clase de creditori prestabiliți și anume:
• clasa creditorilor garantați;
• clasa creditorilor bugetari cu creanțe de rangul trei
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

și patru prevăzute la art.43 cum ar fi:
creanțele de dăunarea sănătății;
creanțele salariale față de angajați, cu excepția persoanelor indicate în art.247;
creanțele pentru creditele acordate de Ministerul Finanțelor;
alte creanțe chirografare ce nu sunt de rangul inferior:
clasa creditorilor chirografari de rangul inferior care
include:
dobânzile la creanțele chirografare calculate după
intentarea procesului de insolvabilitate;
amenzile și alte sancțiuni financiare;
creanțele legate de împuturile de capitalizare a unor
asociați sau persoanelor afiliate;
creanțele salariale a membrilor de conducere a debitorului sau fondatori:

Aşi vrea să menționez la acest capitol faptul că, în Codul
insolvenții al României mai concret în art.134 se indică, că
în vederea votării planului de reorganizare se poate construi categoria creditorilor indispensabili, adică acei creditori care sunt definiți în art.5 p.23 al Codului și anume:
creditorii chirografari care furnizează servicii, materii prime, materiale sau utilități fără de care activitatea debitorului nu se poate desfășura și care nu pot fi incluși de nici
un alt furnizor care oferă servicii, materii prime, materiale sau utilități de același fel , în aceleași condiții financiare.
În legislația moldovenească astfel de concretizări lipsesc.
Consider că au însemnătate participarea creditorilor sus
indicați în clasă aparte pentru votarea planului procedurii
de restructurare.
Deseori la practică noi vedem că creditorii de acest gen,sunt incluși de rând cu ceilalți creditori chirografari unde
poziția lor poate fi combătută de poziția majoritară a celorlalți creditori.
Socot că,legiuitorul Român nu în zadar a inclus această
condiție în Lege, deoarece creditorii în cauză au o însemnătate vitală pentru activitatea debitorului și ei urmează să-și expună poziția prin votarea planului de restructurare,în clasă separată.
Acest lucru urmează a fi inclus și în legislația moldovenească, ori cel puțin urma ca în hotărârea explicativă a
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Plenului Curții Supreme de Justiție să fie menționat
acest fapt.În cazul existenţei unor astfel de creditori,Administratorul insolvabilităţii ar avea dreptul de ai grupa
într-o clasă separată de ceilalţi creditori chirografari.
În schimb noi am indicat în art.97 Legea insolvabilității,
interdicția de stopare sau întrerupere a furnizării serviciilor de utilitate publică (energie electrică, apă, servicii
telefonice sau altele asemenea) de furnizorii care dețin o
poziție dominată pe piață.
Nu poate fi spus că aceste măsuri sunt abuzive însă ar fi
trebuit ca Legea să prevadă și constituirea unei astfel de
clase de creditori aparte.

Confirmarea planului procedurii
de restructurare
Referindu-ne la prevederile art.204 alin.(1) Legea insolvabilității nr.149/2012, apoi stabilim, că după acceptarea de către creditori și debitor, planul procedurii de
restructurare trebuie să fie confirmat de către instanța
de insolvabilitate.
Administratorul insolvabilității prezintă în cel mult 5
zile instanței de insolvabilitate spre confirmare planul
procedurii de restructurare, inițial, până la confirmare,
instanța de insolvabilitate audiază administratorul, comitetul creditorilor și debitorul.
În cazul confirmării planului, instanța va pronunța o hotărâre de încetare a procedurii de restructurare și aplicarea planului față de debitor.
Pentru confirmarea planului procedurii de restructurare
este necesar întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:
• cel puțin jumătate puls una din clasele de creditori
acceptă planul;
•
în cazul existenței doar a două clase, a fost acceptat
de clasa ce dispune de creanțe mai mari;
• Fiecare clasă de creditori defavorizată, care a respins
planul va fi supusă unui tratament corect și echitabil
prin plan anume:

•
•

ei nu vor primi mai puțin de cât ar primi în cazul
procedurii de faliment.
nici o clasă de creditori nu vor primi mai mult de cât
valoarea creanței.

•
•
•

În legislația moldovenească nu este stipulat în ce termen
instanța de insolvabilitate va fixa ședința de confirmare
a planului procedurii de restructurare.Spre deosebire de
acesta în art.139 a Codului Insolvabilității Român este
indicat că, judecătorul sindic fixează termenul pentru
confirmarea planului în cel mult 15 zile de la depunere la
tribunal de către administratorul judiciar a procesului –
verbal al adunării creditorilor prin care acesta a fost
aprobat planul.
Mai mult ca atât, tot aici se indică, în caz de necesitate
judecătorul sindic poate să ceară unui specialist să își exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului înainte de confirmarea lui.
Ași considera necesar și în situația Republicii Moldova,
existența posibilității de a audia concluzia unui specialist
asupra posibilității de realizare a planului propus spre confirmare,deoarece nu fiecare judecător ce are în procedură
cazul,fiind jurist de profesie,ar putea înţelege termenologia
financiar-contabilă. Însă nu este clar mecanismul de realizare, deoarece munca specialistului urmează a fi remunerată și noi avem doar o normă în codul de procedură civilă
art.230, care stipulează direct în ce cazuri, instanța poate
atrage din oficiu sau la cererea oricărui participant la proces specialiști în domeniul respectiv pentru consultații, explicații și ajutor tehnic într-u asigurarea probelor.Remuneraţia specialistului va fi achitată din contul debitorului sau
din alte surse ?
Instanța de judecată poate refuza confirmarea planului
de restructurare, pronunțând o hotărâre de refuz.
Ca temei poat fi invocate următoarele circumstanțe:
• ignorarea condițiilor esențiale ce ține de conținutul
planului;
• lichiditățile debitorului depășesc vădit creanțele creditorilor incluși în tabela de creanțe. Aici se are în
vedere lipsa temeiului principal al insolvenței care
este incapacitatea de plată. Adică debitorul dispune
de surse financiare ce ar putea acoperi pasivul exis-

•
•

tent confirmat prin tabela de creanțe.
planul conține date fictive sau cu eroare flagrantă.
nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 204
alin.(4) legea insolvabilității.
remunerația și alte plăți a administratorului și a altor specialiști antrenați în proces nu au fost achitate
sau plata lor nu a fost asigurată prin plan.
În cazul existenței mai multor planuri, doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat de instanță.
În situația dată confirmarea unui plan al procedurii
de restructurare exclude propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oricărui alt plan.

De asemenea legislația prevede că, în cazul în care nu a
fost prezentat instanței de insolvabilitate nici un plan al
procedurii de restructurare în termen de 4 luni din data
inițierii procedurii de restructurare, instanța de insolvabilitate dispune începerea imediată a procedurii falimentului.

Efectele confirmării planului
procedurii de restructurare
După confirmarea de către instanță a planului procedurii de restructurare, activitatea debitorului se restructurează corespunzător. Creanțele și drepturile creditorilor
sunt modificate conform condiţiilor stipulate în plan.
De asemeni legea prevede, că din momentul rămânerii
irevocabile a hotărârii de încetare a procedurii de restructurare și aplicarea planului, debitorul reintră în
dreptul de administrare a masei debitoare sub supravegherea administratorului.
Însă la practică noi întâlnim, cazuri când conducerea debitorului prin condițiile stipulate în plan este limitată
parțial în administrarea masei debitoare, ori complet înlăturată și atribuțiile de administrare sunt atribuite administratorului procesului de insolvabilitate.
În hotărârea explicativă a Curții Supreme de Justiție
este indicat doar primul caz și nu este explicat al doilea.
Pe când în literatura de specialitate este expus faptul că
în planul de restructurare propus de administratorul in-
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solvabilității la cererea creditorilor poate fi inclusă o astfel de condiție. Un alt efect este faptul că odată cu confirmarea planului procedurii de restructurare creditorii
conservă drepturile lor, pentru întreaga valoare a creanțelor, împotriva codebitorilor și a fidejusorilor debitorului, chiar dacă au votat pentru acceptarea planului.
Stingerea acestor creanțe va fi efectată în strictă ordine
prevăzută în tabela inserată în plan.

Procedura accelerată
de restructurare
Aș vrea să mă opresc în câteva cuvinte la această procedură, ea este cu titlu de noutate în Legea insolvabilității
nr.149/2012. Anterior o astfel de procedură în legislația
RM nu a mai existat. Ultima se caracterizează în primul
rând prin scopul pe care îl urmărește stipulată în art.218
alin.2,unde procedura dată se instituie pentru salvgardarea întreprinderii aflate în dificultate financiară, continuarea activității economice, păstrarea locurilor de
muncă și acoperirea creanțelor prin aplicarea unui plan.
Cererea introductivă de intentarea procedurii accelerate
de restructurare o poate înainta doar debitorul, anexând
la ea proiectul planului procedurii accelerate de restructurare și obligatoriu actul actualizat de inventariere a
patrimoniului.
A doua caracteristică pentru această procedură este termenii restrânși, adică celeritatea măsurilor întreprinse.
În această ordine de idei art. 220 Legea insolvabilității prevede un termen general de maxim de 60 zile de
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la depunerea cererii introductive cu anexele sus indicate și până la adoptarea de către instanță a hotărârii
de confirmare a planului procedurii accelerate de restructurare, încetarea procedurii și trecerea la procedura de realizare a planului.
Există în această procedură și situație neclară care ași
vrea să o evidențiez și anume în alin.3 al art. 221 este
indicat faptul,că contestațiile creditorilor cu privire la
creanțe se depun cu cel puțin 2 zile înainte de adunarea de votare a planului procedurii accelerate de restructurare.
Tot aici a doua poziție se enunță, că în adunarea de
validare a creanțelor, instanța de insolvabilitate va soluționa toate contestațiile, chiar dacă, pentru soluționarea unora, ar fi nevoie de administrarea de probe.
Acesta din urmă intră în contradicție cu alin.4 lit. (c)
și (d) art.220, care prevede că adunarea creditorilor
de validare a creanțelor va avea loc în cel mult 7 zile
lucrătoare de la expirarea termenului de verificare a
creanțelor, iar adunarea de votare a planului se va
convocarea în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea
termenului de convocare a adunării de validare a creanțelor.
Dacă o contestație va fi depusă cu cel puțin 2 zile înainte
de adunarea de de votare a planului,vom avea situația că
va fi înregistrată în instanță după adunarea de validare.
În cazul dat avem o contestație depusă după adunarea
de validare și ea nu va putea fi examinată, deoarece legea prevede expres-examinarea tuturor contestațiilor,are loc în adunarea de validare a creanțelor.

LIMITELE ŞI LIMITĂRILE
RESTRUCTURĂRII ÎN LUMINA
LEGII INSOLVABILITĂŢII
Ana ILANA

Doctorand la Universitatea de Stat din Moldova
Catedra Dreptul Antreprenoriatului,
Specialitatea Drept Privat (al Afacerilor)
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Rezumat
Procedura de restructurare este menită să acorde în
condiţii delimitate de lege încă o şansă debitorului şi
totodată să conducă la maximizarea averii acestuia
pentru a asigura creditorilor recuperarea în cât mai
mare măsură a creanţelor admise în procedură. Încă
din scopul declarat al legii constatăm faptul că efectul restructurării trebuie să fie acela de sporire a activului patrimonial al debitorului. Restructurarea
este definită chiar de legea insolvabilităţii drept un
proces complex de măsuri financiare, organizatorice, operationale şi juridice orientate spre remediere
economica şi financiară, bazată pe capitalizare, reorganizare, schimbare a structurii activelor şi de
modificare a procesului operational de producţie, realizabilă conform unui plan de măsuri, care ulterior
să fie aprobat şi implementat, respectiv să fie respectat întocmai, spre atingerea obiectivului legii şi anume achitarea pasivului conform planului şi a termenelor de plată asumate prin planul de restructurare.
Anumite omisiuni din lege referitoare la calitatea
procesuală necesară pentru depunerea unui plan,
posibilităţile de excludere a unor categorii din planul
de distribuire, pot conduce, în lipsa corijării lor, la o
aplicare deficitară a legii, care se poate solda chiar
cu favorizarea debitorilor de rea credinţă, descurajarea investiţiilor de teama de a nu fi excluse creanţele eventuale ale creditorilor şi nu în ultimul rând
neîndeplinirea scopului legii, anume acela de a conferi debitorilor în dificultate o şansă reală de redresare.
Legea 149/2012 cu privire la insolvabilitate aduce în
prim plan şi o noţiune nouă, şi anume cea de restructurare accelerată despre care vom vorbi în cele ce urmează.
Procedura de restructurare se adresează acelei categorii de debitori pentru care există şanse de reabilitare
financiară, aducându-se astfel un plus de protecţie
atât debitorilor, prin posibilitatea de a-şi continua activitatea cât şi creditorilor acestora, ale căror şanse de
a-şi recupera creanţele capătă perspective mai favorabile în viitor. Efectele imediate ale aprobării procedu-
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rii de restructurare presupun punerea sub protecţie a
debitorului, căci, odată cu aplicarea de către instanţa
de insolvabilitate a procedurii de restructurare, se instituie moratoriu asupra executării silite a obligaţiilor
pecuniare ale creditorilor existente la data aplicării
procedurii de restructurare, fiind desigur exceptate
creanţele privind plata salariilor şi a pensiilor alimentare, creanţele privind recuperarea prejudiciilor cauzate sănătăţii angajaţilor sau creanţele apărute în legătură cu decesul acestora, precum şi creanţele
pecuniare şi fiscale a căror scadenţă a survenit în perioada de după deschiderea procedurii de restructurare. Efectele deschiderii procedurii de restructurare nu
afectează accesoriile la obligaţiile garantate ale debitorului, respectiv în perioada derulării procedurii de
restructurare nu se va întrerupe calcularea dobânzilor
aferente creanţelor garantate.
Aşadar, procedura restructurării existentă în fiecare dintre sistemele de drept european1, sub diferite denumiri,
precum reorganizare judiciara în legea românească,
franceza ori italiană, definită ca fiind procedura aplicată
debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform unui program de plată a creanţelor. Similar reglementărilor procedurii restructurării
accelerate, regăsim în legislaţia statelor europene reglementarea prcoedurii concordatului preventiv2.
Între prevederile din legea românească cu privire la procedura insolvenţei şi prevederile Legii nr. 149 / 2012 din
Republica Moldova există asemănari semnificative, ce
ţin de fondul legii, dar şi de principiile şi scopul avut În
vedere de legiuitor, respectiv de a oferi o şansă de redresare debitorului dar şi acela de a proteja totodată interesele creditorilor.

1 Legea insolvenței din 5. octombrie 1994 valabila in Germania (MO I pag.
2866), ce a fost modificată prin articolul 6 din legea din legea din 31. august
2013 (MO I pag. 3533)”; ultima dată modificată prin Art. 1 din legea din
15.7.2013 I 2379;
2 Legge fallimentare valabila in Italia (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
“Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione
coatta amministrativa”,TITLUL III
CONCORDATUL PREVENTIV ȘI ACORDURILE DE RESTRUCTURARE

Calitatea procesuală
Legea cu privire la insolvabilitate prevede însă În cuprinsul articolului 188 din Legea 149/2012, posibilitatea
debitorului de a depune planul odată cu cererea introductivă sau cu referinţă la cererea introductivă a creditorilor, ori într-o cerere expresă adresată instanţei de insolvabilitate, cu condiţia de a nu depăşi termenul stabilit
la adunarea de raportare la care s-a aprobat restructurarea respectivului debitor. Și administratorul insolvabilităţii poate propune redresarea debitorului în baza unui
plan, într-o perioada expres relglementata de lege, de la
data desemnării sale şi până la împlinirea termenului de
prezentare a planului astfel cum a fost stabilit la adunarea creditorilor de raportare la care s-a aprobat restructurarea debitorului. Din categoria participanţilor la procedura de insolvabilitate, cu calitate procesualăde a
depune un plan de restructurare sunt excluşi creditorii.
Chiar la alin.(4) a art 188 din legea cu privire la insolvabilitate, se vorbeşte despre cazul în care planul procedurii de restructurare nu este prezentat instanţei de insolvabilitate în termenul stabilit de adunarea creditorilor
de raportare, caz în care este prevăzută ca sancţiune posibilitatea instanţei de a decide intentarea procedurii falimentului şi lichidarea debitorului. Noua Lege 85/2014
din Romania denumita “Codul insolvenţei”3 aduce spre
exemplu modificări substanţiale cu privire la calitatea si
condiţiile de depunere a unui plan de restructurare. Astfel, este eliminată condiţia impusă în vechea reglementare4 ca adminsitratorul judiciar si creditorii să îşi fi exprimat intenţia de a depune un plan de reorganizare,
aceasta cerinţă fiind păstrată numai pentru debitor. Singura condiţie pentru a da posibilitatea creditorilor să
poată întocmi şi propune un plan de reorganizare este
reţinută în legislaţia românească în sarcina administratorului judiciar sau a celui special dupa caz, de a depune
la dosar documentele necesare întocmirii planului. Menţionare acestei obligaţii este extreme de importantă, al3 Legea 85/2014 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din
25 iunie 2014. cu privire la procedurile prealabile insolvenţei şi de insolvenţă
4 A fost eliminată obligativitatea formulării intenţiei de reorganizare prevazuta
în art. 28 de către debitor sau creditori, sau administratorul judiciar, dacă
procedura a fost declanşată de debitor şi potrivit articolului 33 alin.(6), în cazul
în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor
creditori, cu termen de decadere pentru depunerea planului până la votarea
raportului prevăzut la articolul 59 alin.(2) in cazul adminsitratorului judiciar.
Sancţiunea prevăzută pentru nerespectarea termenelor este aceea a decăderii
din dreptul de a mai propune un plan cu consecinţa trecerii debitorului în
faliment, din dispoziţia judecătorului-sindic, după cum se poate observa la
articolul 94, alin.(5).

tfel s-ar putea ajunge la îngreunarea exercitării dreptului creditorilor de a depune planul, destul de dificil dacă
nu chiar imposibil de realizat în lipsa documentelor contabile.
În articolul 132 Legea 85 din 2014 privind insolvenţa în
România sunt enumerate categoriile de persoane îndreptățite să depună un plan de reorganizare, precum şi
termenele aferente. Asfel, pot depune un asemenea plan:
debitorul, cu aprobarea adunării acţionarilor sau a asociaţilor, administratorul judiciar dar şi unul sau mai
mulţi creditori care şi-au anunţat intenţia de a participa
la reorganizarea debitorului și care dețin împreună 20%
din valoarea totală a creanțelor incluse în tabelul definitiv. O deosebire semnificativă pe care o cuprinde legea
moldovenească este reglementarea de la articolul 188,
adică faptul că, pe lângă administrator şi debitor, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale au posibilitatea de a propune planul în cazul insolvabilităţii întreprinderilor de importanţă vitală pentru economia
naţională, fiind însă exclusă categoria creditorilor, extrem de importantă dacă ţinem cont de scopul legii cadru, acela de achitare a creanţelor creditorilor. Tocmai
această clasă de participanţi - clasa creditorilor, este exclusă de la posibilitatea de a depune un plan, deşi altor
creditori (autorităţi ale adminsitraţiei publice) li se permite să depună un plan, respectiv ei au aceasta calitate.
Cu toate acestea sunt instituite, si alte limitări ale dreptului de a propune planul, anume se precizează faptul că
nu poate propune un plan al procedurii de restructurare
debitorul care, într-un interval de trei ani5 anteriori formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al unei
proceduri instituite în baza prezentei legi şi nici debitorul ai cărui administratori, directori şi/sau asociaţi
(membri, participanţi) au antecedente penale, precum şi
în alte cazuri prevăzute de lege.

5 art 132 (alin 4) Legea 85/2014 cu [privire la insolvenţă face referire la
debitorul care, într-un interval de cinci ani anteriori formulării cererilor
introductive, a mai fost subiect al procedurii insolvenţei şi la debitorul care a
fost condamnat definitiv pentru falsificare sau pentru infracţiuni prevăzute în
Legea concurenţei nr. 21/1996, sau ai cărui administratori, directori şi/sau
asociaţi au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă, gestiune
frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă,
infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. 21/1996, în
ultimii cinci ani anteriori deschiderii procedurii.

79

Continutul planului
Cele două legi, româneasca şi cea din Republica Moldova, regăsim numeroase asemenări referitor la conţinutul
planului. Astfel, în articolul 95 din Legea 85/2014 privitoare la insolvenţă, respectiv articolul 190 din Legea
149/2012, se menţionează că acesta va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul
activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului, va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică, inclusiv
în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie, desemnare şi
înlocuire a administratorilor şi a directorilor, va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare. În
ceea ce priveşte termenul de depunere a planului de restructurare ori reorganizare, acesta este acelaşi, în cele
două legi fiind prevăzut un termen general de 30 de zile,
cu anumite precizări specifice.
Articolul 188 alin.(5) din Legea 149/2012 cuprinde circumstanţele în care instanţa de insolvabilitate poate
prelungi, la cererea administratorului insolvabilităţii, a
creditorilor sau a debitorului, termenul de prezentare a
planului, dar nu cu mai mult de 30 de zile, termenul fiind minim şi obligatoriu de respectat, posibilitatea fiind
doar aceea de prelungire nu şi de diminuare, ceea ce, în
anumite situaţii poate conduce la o tergiversare a procedurii. Termenul de executare a planului nu va putea depăşi trei ani, socotiţi de la data confirmării sale. În sensul asigurării celerităţii procedurii, în legislaţia
româneasca spre exemplu, înainte de intrarea în vigoare
a codului insovlenţei a fost propus un termen de 1 an
prin OUG nr. 91/2013, dar ulterior el a fost apreciat ca
fiind un termen nerealist, revenindu-se la prevederile
anterioare.       
Este prevăzut şi un termen de decădere pentru depunerea planului, drept sancţiune şi anume împlinirea termenului de 4 luni din data iniţierii procedurii de restructurare, caz în care dacă instanţei de insolvabilitate nu i
s-a prezentat niciun plan al procedurii de restructurare
acceptat de adunarea creditorilor sau dacă niciun plan
nu este confirmat, iar termenul pentru propunerea unui
plan, în condiţiile art. 188, a expirat, instanţa de insolvabilitate va dispune începerea imediată a procedurii falimentului.
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Legea moldovenească cu privire la insovlabiltiate spune
că debitorul este în drept să execute chiar anticipat planul, iar în cazul în care acesta este de importanţă vitală
pentru economia naţională, la solicitarea creditorilor
sau a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice sau administraţiei publice locale, durata restructurării poate fi prelungită prin hotărâre a adunării
creditorilor o singură dată, pe un termen de până la doi
ani. Observăm ca rolul activ al creditorului în procedură
este permis, creditorul având pe de o parte dreptul să
voteze prelungirea duratei de realizare a planului, cum
de altfel îşi exprimă votul cu privire la realizarea sau
aprobarea lui dar nu îl poate propune astfel cum am văzut la calitatea procesuală de a depune planul, această
facultate nefiind cuprinsă în prevederile art.188 din Legea 149/2012. La elaborarea planului procedurii de restructurare pot contribui în cumul administratorul insolvabilităţii, creditorii, comitetul creditorilor, dacă este
format, precum şi reprezentanţii angajaţilor şi debitorul.
În ceea ce priveşte procedura de vot, planul se votează de
către creditori, structuraţi pe clase astfel: vor vota creditorii garantaţi, creditorii bugetari, creditorii chirografari
şi creditorii chirografari de rang inferior urmând a se adopta cu majoritatea creditorilor, respectiv mai mult de
jumătatea din valoarea creanţelor, conform articolul
201, din legea moldovenească cu privire la insolvabilitate. Astfel, numai creditorii ale căror creanţe au fost validate şi incluse în tabelul definitiv al creanţelor au dreptul de a vota planul procedurii de restructurare, iar votul
sub orice condiţionare se consideră vot negativ. Ca mod
de calcul, fiecare creanţă cu valoarea unui leu moldovenesc beneficiază de un drept de vot, pe care titularul îl
exercită în clasa din care face parte creanţa. Se consideră
acceptat de către o clasă de creditori planul procedurii
de restructurare votat de majoritate, dacă deţine mai
mult de jumătate din valoarea creanţelor clasei respective.
Prin efectul mutării creditorilor în diferite clase de creanţe, din clasa garantaţilor în cea a chirografarilor motivat de lipsa garanţiilor, au existat în practica europeană
multe cazuri în care planurile de restructurare au fost
confirmate ca urmare a “jocurilor creditorilor” dar şi
prin acoperirea tuturor claselor de creditori. De aceea a
fost în legea romanească justificată apariţia sau dublarea

criteriului majorităţii claselor, de majoritatea deţinerii
unui procent de 30% din totalul masei credale, pentru
votarea planului respectiv. Acest procent a fost considerat ca fiind suficient pentru a crea un echilibru între atingerea “pragului semnificativ” din totalul masei credale şi
evitarea îngreunării excesive a votării unui plan de reorganizare prin introducerea unui procent prea ridicat
(art. 138 şi 139 Codul Insolvenţei)
Confirmarea planului de către instanţa de insolvabilitate este reţinută în prevederile articolului 204 din Legea 149/2012. De asemenea, legea vine să clarifice faptul
că un singur plan al procedurii va fi confirmat de către
instanţă, independent de numărul de planuri propuse.

clasele de creditori ale căror creanţe nu vor fi defavorizate prin plan, cât şi tratamentul claselor de creditori ale
căror creanţe sunt defavorizate prin reducerea cuantumului lor sau prin reducerea garanţiilor ori a altor accesorii, ori prevederi speciale referitoare la reeşalonarea
plăţilor în defavoarea creditorului, ori prevederi referitoare la exonerarea de răspundere a asociaţilor din societăţile în nume colectiv sau a asociaţilor comanditaţi din
societăţile în comandită.
Nu poate fi atins dreptul creditorilor garantaţi de a-şi valorifica creanţele din contul bunurilor asupra cărora se
extind garanţiile lor dacă planul procedurii de restructurare nu stabileşte astfel.
Dacă planul procedurii de restructurare prevede o altă

Confirmarea planului îi conferă acestuia caracter obligatoriu pentru debitor şi dă naştere unor serii de consecinţe. Astfel, activitatea debitorului se modifică în sensul
prevederilor conţinute în plan, planul îşi va produce
efectele şi faţă de creditorii care au votat împotriva aprobării sale, având valoare obligatorie, iar creanţele şi
drepturile creditorilor vor fi modificate conform prevederilor planului, programul de plată a creanţelor reprezintând titlu executoriu pentru creanţele stabilite în
acesta. Neconformarea dispoziţiilor planului atrage intrarea debitorului în faliment, motivat de faptul că
obiectivul acestei proceduri, anume reinserţia debitorului în activitatea economică, nu poate fi realizată. La
constatarea încetăii realizării planului şi ca urmare a trecerii la faliment, debitorii devaforizaţi vor fi repuşi în
drepturi.
Ca o consecinţă comună, dacă niciun plan nu este confirmat şi termenul pentru propunerea unui alt plan a expirat, judecătorul va dispune începerea de îndată a procedurii falimentului.
Programul de plăţi ca parte component a planului trebuie să prevadă stingerea creanţelor incluse în tabelul creanţelor validate, într-o perioadă delimitată dar nu mai
târziu de o lună până la data expirării termenului stabilit
pentru procedura de restructurare a debitorului, precum
şi stingerea creanţelor de rangul întâi şi al doilea care au
un termen special, respectiv cel de maxim 6 luni de la
data deschiderii procedurii de restructurare. Planul procedurii de restructurare va prevedea în mod expres atât

reglementare decât cea anterior prezentată, creditorilor
garantaţi trebuie să li se indice, în partea organizatorică
a planului, cota reducerii creanţelor lor, perioada pentru
care a fost amânată executarea creanţelor, alte reglementări la care pot fi supuse acele creanţe.
Legea cu privire la insolvabilitate consfiinţeşte faptul că
examinarea chestiunii acceptării planului procedurii de
restructurare a debitorului ţine de competenţa exclusivă
a adunării creditorilor. Adunarea creditorilor are dreptul să adopte una din următoarele hotărîri: fie de acceptare a planului procedurii de restructurare, fie de respingere a planului procedurii de restructurare şi de iniţiere
a procedurii falimentului.
Planul propus de către administratorul insolvabilităţii are
prioritate şi se supune primul la vot. Aprobarea acestui
plan înseamnă respingerea planului propus de către debitor. Aici desigur intervine necesitatea unei specializări într-o anumită ramură, cunoaşterea pieţei în respectivul
sector de activitate precum şi o bună expertiză în administrarea afacerilor. Legea prioritizează planul propus de
administrator , ca el să fie prioritar faţă de un plan eventual despus de debitorul care pe de o parte are cel mai
mare interes în salvarea întreprinderii precum şi expertiza acestuia în domeniul respectiv de activitate care adeseori este mai mare decât a unui practician în insolvenţă.
Prin hotărârea de confirmare a planului procedurii de restructurare, instanţa de insolvabilitate dispune încetarea
procedurii de restructurare şi aplicarea planului faţă de
debitor.
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Planul procedurii de restructurare poate conţine prevederi referitor la prioritatea creditorilor în executarea
obligaţiilor născute din contractele de împrumut şi din
cele de creditare ale debitorului sau ale societăţii absorbante din perioada de supraveghere sau născute din executarea creanţelor creditorilor masei a căror executare a
fost suspendată în perioada supravegherii. În acest caz,
suma totală a creditelor se menţionează expres că nu va
putea depăşi valoarea bunurilor debitorului menţionate
în tabelul patrimoniului întocmit potrivit prevederilor
legale. Planul procedurii de restructurare poate să prevadă că, în perioada de activitate a debitorului desfăşurată de acum sub supraveghere, anumite contracte ale
acestuia sau ale societăţii absorbante să fie valabile doar
după ce se obţine acordul administratorului insolvabili-

sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii şi
anume: ca nicio clasă şi nicio creanţă dintre cele care
resping planul, să nu primească mai puţin decât ar
primi în caz de faliment; totodata se prevede ca nici o
clasă şi nici o creanţă a unei clase să nu primească mai
mult decât valoarea creanţei; în cazul în care o clasă
de creditori defavorizată respinge planul, nici o clasă
de creditori cu creanţe de rang inferior clasei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută în lege la alin. (2) al art. 191, nu poate primi
mai mult decât ar primi în caz de faliment.

tăţii. Din nou acesta are o autoritate suplimentară conferită de lege, pe lâng aceea de a i se acceptă planul propus
în concurs cu planul propus de însuşi debitorul aflat în
insolvabilitate, tot adminsitratorul procedurii fiind cel
care are are decizia şi asupra contractelor în derulare la
data deschiderii procedurii.
În cazul în care datoriile masei apărute după intentarea
procedurii de restructurare a debitorului au depăşit,
conform ultimului raport financiar, 20% din valoarea
activelor incluse în tabelul creanţelor validate, actele juridice ulterioare care conduc la apariţia de noi obligaţii
ale debitorului se încheie, sub sancţiunea nulităţii, în
mod exclusiv numai cu acordul comitetului creditorilor.

tant momentul la care se face această analiză, căci
dacă simularea s-ar face la momentul la care se votează planul, atât activul cât şi pasivul debitorului ar fi
cunoscute, însă odată aprobată procedura de restructurare, ne putem afla în situaţia în care la finalul acesteia pasivul debitorului să sporească ori să se diminueze iar la final debitorii să primească mai puţin decât
ar fi primit în caz de faliment dacă ne-am raporta la
momentul la care a fost aprobat planul de restructurare.

În cazul în care, până la definitivarea realizării planului
procedurii de restructurare, împotriva debitorului a fost
intentat un nou proces de insolvabilitate, prevederile
planului privind amânarea executării sau scutirile de
executare a obligaţiilor îşi pierd valabilitatea în privinţa
tuturor creditorilor, dacă planul nu stabileşte altfel.
Planul se consideră acceptat dacă cel puţin jumătate
plus una din clasele de creditori acceptă ori consideră că
acceptă planul; în cazul existenţei a doar două clase, planul se consideră acceptat dacă clasa cu cea mai mare valoare totală a creanţelor l-a acceptat; fiecare clasă de creditori defavorizată care a respins planul va fi supusă
unui tratament corect şi echitabil prin plan.
Legea defineşte noţiunea de tratament corect şi
echitabil precizând că acest tratament există dacă
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Totuşi aprecierea este relativă căci nu se face o simulare a cotelor pe care creditorii defavorizaţi spre exemplu le-ar primi în caz de faliment. Este foarte impor-

Prin urmare putem înţelege ca se poate aplica de către
debitor o defavorizare voită a creditorilor, respectiv
neincluderea lor în planul de achitare, face ca aceştia
să fie eliminaţi chiar de la discuţiile preliminare şi de
la votul pe marginea aprobării acestuia. Astfel, cuantumul celor defavorizaţi poate fi extrem de mare nefiind prevăzută nicio limită în acest sens, încât să fie
excluşi de la vot. Legea prevede faptul că se consideră
acceptat planul procedurii de restructurare în cadrul
unei clase de creditori chiar şi fără votul majorităţii
dacă: creditorii acestei clase nu sunt defavorizaţi prin
plan în comparaţie cu situaţia în care s-ar fi aflat în
lipsa lui; majoritatea claselor de creditori participanţi
la votare au acceptat planul în modul corespunzător.
Însă de vreme ce anumiţi creditori fără un cuantum
limitat sunt defavorizati, competenţa acestei adunări
poate fi influenţată de autorul planului, mai mult
chiar de către adminsitratorul procedurii al cărui plan
are prioritate.
   

Supravegherea
aplicării plamului
Ca urmare a eşuării planului procedurii de restructurare sau în cazul unei executări silite, ori în cazul intrării în procedura falimentului, planul confirmat se
consideră drept o hotărâre definitivă şi irevocabilă
împotriva debitorului. Creditorii conservă drepturile
lor, pentru întreaga valoare a creanţelor, împotriva
codebitorilor şi a fidejusorilor debitorului, chiar dacă
au votat pentru acceptarea planului procedurii de restructurare. Tot în urma eşuării planului, intervine o
repunere în drepturi a creditorilor.
În cazul în care, conform planului procedurii de restructurare, executarea creanţelor creditorilor chirografari a fost amânată sau debitorul a fost scutit parţial de executarea unei astfel de creanţe, clauza
respectivă a planului îşi pierde valabilitatea pentru
creditorul în a cărui privinţă debitorul a încălcat substanţial prevederile ce ţin de executarea planului.
Se consideră a fi încălcare substanţială, neexecutarea
de către debitor a creanţei scadente după ce a fost notificat în prealabil şi i s-a acordat un termen suplimentar de executare, care nu poate fi mai mic de 15
zile. Totuşi această prevedere este lipsită de efect pentru debitor în cazul în care planul nu este îndeplinit,
dat fiind faptul că i se impune creditorului să renunţe
la o parte din creanţe, iar în caz de imposibilitate de a
îndeplini planul această reducere nu mai are loc, cu
atât mai mult cu cât insolvabilitatea debitorului va fi
evident diminuată căci, neîndeplinid planul, majorarea pasivului cu creanţele defavorizate nu asigură nici
cea mai mică posibilitate de recuperare a creanţelor
pentru creditorii defavorizaţi. Aceştia nu mai au nicio
şansă de recuperare câtă vreme au fost excluşi din planul debitorului şi acesta, la momentul intrării în faliment dispune deja de un patrimoniu redus. Creanţele
amânate sau eşalonate prin planul procedurii de restructurare, odată cu revocarea acestuia, se vor restabili la scadenţă.

rile sale, fie termenele au fost încălcate, creditorii,
prin comitetul desemnat sau fiecare în parte pot solicita intrarea în faliment şi lichidarea patrimoniului
debitorului fără a fi necesar dovada insolvabilităţii lui,
doar prin simpla probare a încălcării planului. Astfel
planul de restructurare va fi revocat ca urmare a intentării procedurii falimentului intemeiat pe neexecutarea planului procedurii. Ca efect al revocarii planului, conform principiului restitutio in integrum,
părţile vor fi puse în situaţia anterioară, respectiv vor
trebui să restituie tot ce au primit. Sunt exceptaţi însă
de la această prevedere referitoare la repunerea creditorilor în situaţia anterioară şi obligativitatea restituirii sumelor încasate, creditorii masei de rangul întâi şi
doi în perioada aplicării planului.

Efectul descarcării
de obligaţii a debitorilor
Introducerea descărcarii debitorului de anumite obligaţii este condiţionată sau realizată prin raportare la reuşita planului, dorit a fi ca aspect just şi echilibrat, spre a
înltatura inteţia ori posibilitatea unor debitori de a folosi
intrarea în această procedură exclusiv spre a beneficia
de efectul desacărcării de anumite obligaţii, cu efectul
eliminării pentru totdeauna a creditorilor de la masa
credală.
Descărcarea de obligaţii poate avea un impact defavorizant pentru anumiţi creditori înlăturaţi de la posibilitatea de a-şi recupera creanţa din mai multe puncte de
vedere, şi anume: în perioada de restructurare patrimoniul debitorului putea fi suplimentat prin acţiuni de valorifcare a activelor, prin atragerea răspunderii organelor de conducere, prin recuperarea unor acţiuni sau
creanţe ori ca urmare a introducerii unor acţiuni revocatorii pentru acte de rea credinţă, realizate cu scopul de
diminuare a patrimoniului debitorului. Mai mult, Noul
cod al insolvenţei în România prevede o sancţiune suplimentară pentru persoana gasită vinovată de starea de
insolvenţă, ca o interdicţie de a ocupa funcţia de administrator în următorii zece ani.

În condiţiile în care nu a fost realizat planul procedurii de restructurare, fie nu au fost respectate prevede-
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Procedura accelerată de restructurare
Legea cu privire la insolvabilitate a introdus odată cu apariţia sa în forma modificată în 2012 o noţiune şi totodată
o procedură nouă, respectiv procedură accelerată de
restructurare prin care debitorul, după o perioadă de
observaţie, intră direct în procedură de restructurare.
Procedura accelerată de restructurare se aplică întreprinderii aflate în dificultate financiară şi are drept
scop salvgardarea întreprinderii aflate în dificultate financiară prin acordarea posibiltiatii de continuare a activitatii, păstrarea locurilor de muncă şi a acoperirea creanţele prin aplicarea unui plan concret. Începând cu data
confirmării planului procedurii accelerate de restructurare, se sting toate creanţele născute înainte de confirmarea
planului şi neincluse în el6. Există numeroase similitudini
între această procedură de restructurare accelerată şi
concordatul preventiv. Legea concordatului preventiv
este o lege prezentă în toate ţările Uniunii Europene. În
România spre exmplu, procedura a fost reglementată distinct prin Legea 381/2009 7, iar o dată cu apariţia Codului
insolvenţei în 25 iunie 2014, procedura a fost preluată în
Legea 85/2014 , începând cu art. 16, vechea lege fiind abrgată. Concordatul preventiv este de fapt 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 procedurii, 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.
Calitatea procesuală prevazută în lege pentru depunerea
cererii introductive de intentare a procedurii accelerate
de restructurare aparţine debitorului, care aflat în dificultate financiară este în drept să depună în instanţa de
insolvabilitate o cerereîn acest sens, desigur motivată .
Sub acest aspect se mentine totuşi în lege interdicţia circumstantiată impusă debitorului care, în ultimii 5 ani
calculaţi până la hotărârea de deschidere a procedurii, a
fost supus unei astfel de proceduri sau care, la data depunerii cererii introductive, se află în proces de insolva6 Potrivit prevederilor articolul 225 din Legea cu privire la insolvabilitate.
7 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 14 decembrie 2009
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bilitate, nefiindu-i permis astfel să recurgă la o restructurare accelerată.
Observăm astfel că procedura de restructurare accelerată nu poate surveni dacă a fost deschisă procedura de
insolvabilitate, cum de altfel procedura de insolvabilitate la rândul ei nu poate fi solicitată de către creditorii
debitorului aflaţi in procedura de restructurare accelerate. În acest sens art. 203 alin. (3) din legea cu privire la
insolvabilitate precizează expres faptul că o astfel de cerere formulate de către creditorii acelui debitor se restituie fără a fi examinate.
Procedura accelarată se deschide în 3 zile de la data depunerii cererii de către debitor, prin încheierea pe care
instanţa învestită cu soluţionarea cauzei o va adopta.
Efectele deschiderii acestei proceduri sunt aceleaşi, respectiv instanţa de insolvabilitate pune sub observaţie
debitorul prin desemnarea unui administrator provizoriu, dispune aplicarea măsurilor de asigurare şi stabileşte locul, data şi ora adunării creditorilor de validare a
mărimii creanţelor şi adunării de votare a planului procedurii accelerate de restructurare. Cum rezultă din însăşi denumirea sa, procedura cuprinde termene procedural accelerate. În decursul a 5 zile lucrătoare de la
desemnare, administratorul provizoriu va notifica în
scris toţi creditorii menţionaţi în lista depusă de debitor
despre intentarea procedurii accelerate de restructurare
şi va publica avizul de deschidere a procedurii cu toate
prevederile siîn modul stabilit la art. 6. În acelaşi termen
de 5 zile, respectiv până la adunarea creditorilor de votare a planului procedurii accelerate de restructurare, administratorul provizoriu este obligat să prezinte instanţei de insolvabilitate un raport despre posibilitatea reală
de a menţine, în totalitate sau parţial, întreprinderea
debitorului şi de aplicare a planului procedurii accelerate de restructurare efectivă a activităţii debitorului ori,
după caz, motivele care nu permit restructurarea debitorului asa cum este prevăzute la art. 205.
Contestaţiile creditorilor cu privire la creanţele şi la
drepturile de preferinţă trecute de administratorul provizoriu în tabelul creanţelor şi la cele respinse de acesta
trebuie depuse la instanţa de insolvabilitate în scris cu
cel puţin 2 zile înainte de adunarea de votare a planului
procedurii accelerate de restructurare. În adunarea de
validare a creanţelor, instanţa de insolvabilitate va solu-

ţiona toate contestaţiile chiar dacă, pentru soluţionarea
unora, ar fi nevoie de administrare de probe. În acest din
urmă caz, instanţa de insolvabilitate poate să admită
creanţele, în totalitate sau în parte, în mod provizoriu, la
masa credală pe perioada de judecare a contestaţiei
adoptate la adunarea creditorilor.
Proiectul planului procedurii accelerate de restructurare cuprinde pe langa prevederile legale obligatorii şi planul de stingere a creanţelor, respective procentul preconizat de satisfacere a creanţelor, ca urmare
a implementării măsurilor de redresare propuse, precum: amînări sau reeşalonări la plata creanţelor, stingerea totală sau parţială a unor creanţe sau numai a dobînzilor ori a penalităţilor de întîrziere prin compensare,
prin diverse modalităţi confuziune, prin remitere totală
sau parţială a datoriei, prin novaţie, prin convertire a datoriilor în cote-părţi din capitalul statutar al debitorului
sau în acţiuni, prin convertire în acţiuni a obligaţiilor şi
a altor titluri de valoare, prin alte modalităţi legale de
stingere a creanţelor. Planul acceptat de adunarea creditorilor devine obligatoriu şi opozabil pentru toţi creditorii care nu au participat la votare sau care au votat contra.
Odată cu acceptarea de către adunarea creditorilor a planului procedurii accelerate de restructurare, instanţa de
insolvabilitate, imediat, dar nu mai tîrziu de 5 zile, va
confirma planul prin hotărîre definitivă şi va dispune încetarea procedurii accelerate de restructurare a debitorului şi trecerea la procedura de realizare a planului confirmat.
Instanţa de insolvabilitate poate să nu aprobe hotărîrea
adunării creditorilor şi să nu confirme planul procedurii
accelerate de restructurare doar pe motivele indicate la
art. 205 caz in care poate dispune concomitent intentarea faţă de debitor a procedurii falimentului dacă constată existenţa unui temei de insolvabilitate a debitorului.
În continuare, articolul 226 din aceeaşi lege se prevede
că, dacă pe parcursul realizării planului procedurii accelerate de restructurare, debitorul nu respectă condiţiile
planului şi/sau termenele prevăzute de programul de
stingere a creanţelor ori nu asigură rezervarea masei de-

bitoare pentru creanţele trecute cu titlu provizoriu, fiecare creditor are dreptul să înainteze instanţei de insolvabilitate o cerere introductivă, având ca efect intrarea
în faliment şi lichidarea patrimoniului debitorului fără a
mai fi necesară dovada insolvabilităţii.
Ca o concluzie, putem spune că această etapă sau procedură prealabilă falimentului are ca scop principal comun
redresarea debitorului şi crearea unor noi posibilităţi de
satisfacere a creanţelor creditorilor, însă modul de reglementare poate suferi modificări în viitor spre facilitarea
îndeplinirii socpului legii.

În loc de concluzii
Aceste neajunsuri dacă le-am numi astfel, ale legii cu
privire la insolvabilitate, respectiv prevederi lacunare
sau insuficient de clare, pot permite interpretări diferenţiate, pot conduce adeseori la o ştergere controlată şi inteligentă a unor datorii, prin “jocul” categoriilor de creditori introduşi în planul de restructurare. Modalitatea
de “forţare” a votului, respectiv modalitatea de clasificare pe categorii a votului, reducerile unor creanţe repuse
în drepturi în caz de eşec al planului, fără ca asigurarea
dreptului de a nu primi mai puţin decât în caz de faliment să fie aplicabilă şi categoriei defavorizate, raportat
la momentul la care se constată neîndeplinirea planului
de restructurare, pot consititui instrumente la îndemâna
debitorilor care intenţionează să se sustragă de la plata
creanţelor. Dacă analiza valorii pe care debitorii ar putea
sa o primeasca în caz de lichidare se opreşte la momentul întocmirii planului diferă de situaţia debitorului din
momentul la care se constată faptul că planul nu a fost
realizat, repsectarea art. 204 (5) este discutabilă.
Statisticile efectuate la nivelul Uniunii Europene relevă
faptul că doar 50% din companii supravieţuiesc o perioada de 5 ani de la înfiinţare. Procedura de insolvenţă se
finalizează de regulă cu falimentul şi lichidarea debitorilor, statisticile relevând un procent de 2% din firmele
intrate în insovlenţă care recurg la reorganizare judiciară. Statistica Registrului Comerţului arată o creştere în
ultimii 3 ani a numărului insolvenţelor în România, spre
exemplu în annul 2012 , un număr de 26.807 societăţi
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comerciale au intrat în insolvenţă, în annul 2013 – un
număr de 29.587 societăţi comerciale intră în insolvenţă
iar în primul semestru din 2014 un număr de 15.124 societăţi comerciale în insolvenţă, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent când erau la 30.06.2013
intrate în insolvenţă un nunmăr de 17.458 societăţi comerciale .
Tot în statistica Uniunii Europene se menţionează faptul
că aproximativ 200.000 de companii intră în insolvenţă
la nivelul UE în fiecare an (la un calcul sumar ar înseam
că 600 companii eşuează în medie zilnic); anual s-au
desfiinţat aproximativ 1,7 milioane de locuri de muncă.
Nu mai puţin de ¼ din aceste insolvenţe au un element
transfrontalier ceea ce înseamnă un lucru relativ alarmant. Comunicatul Comisiei Europene “O nouă abordare pentru salvarea afacerii şi acordarea unei a doua
şanse debitorilor oneşti” Brussels 14.03.2014, arată că
obiectivul esenţial constă în transferul atenţiei de la faliment şi lichidare către încurajarea restructurării acolo
unde sunt şanse minime de redresare, cu condiţia iniţierii acestor proceduri într-un stadiu incipient al declinului. Recomandările comunicate Statelor Membre în
acest sens au fost de implementare la nivel legislativ, în
termen de 1 an a următoarelor 8: facilitarea restructurării la un moment cât mai devreme posibil; permisiunea
restructurării în afara instanţei – recurgerea la procedurile de prevenire a insolvenţei; acordarea posibilităţii de
suspendare temporară a executărilor creditorilor timp
de 4 luni – cu posibiltiate de prelungire pentru un termen de maxim 12 luni, pentru adoptarea unei restructurări în cadrul procedurilor de prevenţie a insolvenţei;
facilitarea adoptarii unui plan de reorganizare, pastrând
un echilibru între interesele creditorilor si ale debitorului, încurajând şansele de salvare ale debitorului viabil;
şi nu în ultimul rând se urmăreşte prin acest set de măsuri reducerea efectelor negative ale falimentului din
perspectiva acordării celei de a doua şanse antreprenorilor, cu descărcarea de obligaţii în termen de cel mult 3
ani.

8 Extras din Comunicatul Comisiei Europene “The Recommendation asks
Member States to put in place appropriate measures within one year. 18
Mounth after adoptation of the Recommendation the Comminsion will assess
the state of the play, based on the yearly reports of the Menmber States to
evaluate whether further measures to strenghten the orizontal approach on
insolvency are needed”
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Aceste reglementări care se doresc a fi echilibrate, atât
din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere
social, au constituit un factor de stabilitate în identificarea unor raţiuni pentru a fi incluse în actele normative
de reglementare a procedurilor de prevenire a insolvenţei si a celor de insolvenţă.
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Legislația privind falimentul are ca obiectiv principal să
răspundă la problemele generate de insolvență. Făcînd o
analiză comparativă a legislației de faliment, observăm
că în mare parte insolvabilitatea este prevăzută de o lege
special dedicată doar acestui subiect. În aceste tari, legea
insolvabilității divizează insolvabilitatea în cîteva tipuri:
insolvabilitate generală, specială (adresată băncilor comerciale și societăților de asigurare/reasigurare) si internaționala1. În alte țări, din care face parte și R.M., insolvabilitatea este prevăzută atît de legea insolvabilității
cit și alte legi speciale, precum Legea instituțiilor financiare sau Codul bancar.
Subiectul insolvabilității bancare a început a fi discutabil
de la apariția primelor bănci centrale, cu relativ 404 ani
în urma. Totuși, ca urmare a crizei financiare tot mai
mulți economiști și specialiști în drept comercial și-au
îndreptat și mai mult atenția asupra insolvabilității bancare. Analiștii Băncii Centrale Europene și a Fondului
Monetar Internațional2 susțin cu certitudine că insolvabilitatea bancară este un proces specific, comparativ cu
insolvabilitatea altor societăți comerciale. Mai mult ca
atît, intervenția statului în activitatea băncilor comerciale, inclusiv în procesul de insolvabilitate este mult mai
concentrată spre deosebire de alte activități comerciale.
Banca centrală, în calitate de autoritate de supraveghere
bancară poate interveni prin diverse măsuri în activitatea băncilor comerciale de la în evitarea apariției procesului de insolvabilitate, prin măsuri de remediere, de
sanare financiară, sau la deplina sa discreție, acordarea
de credite de urgență băncilor solvabile, la apariția unui
risc sporit de lipsa de lichiditate ce poate afecta stabilitatea sistemului financiar3.
În favoarea realizării procesului de insolvabilitate bancară au fost instituite participarea mai multor subiecte
specifice acestui proces, precum administratorul, lichidatorul4, banca centrală, autoritatea cu misiunea de a
garanta depozitele persoanelor fizice din băncile comerciale autorizate (Fondul de Garantare a Depozitelor în
1 Legea Poloniei privind insolvabilitatea si remedierea din 28 februarie 2003,
in vigoare 1 octombrie 2003.
2 Eva Hupkes. Insolvency – why a special regime for banks. Current Develom�plent in Monetary and Financial Law, vol 3, 21 ianuarie 2003
3 Art. 18 Legea R.M nr. 550-XIII din 21.07.1997
4 Hotărîrea BNM cu privire la stabilirea criteriilor privind calificarea şi
experienţa în domeniul activităţii bancare faţă de persoana desemnată în
calitate de administrator al unei bănci în proces de insolvabilitate, Monitorul
Oficial al R.Moldova Nr. 21-22 din 07.02.2002

88

Sistemul Bancar5), de autoritatea de supraveghere bancară, în țările care aceste autorități sunt separate de banca centrală (Franța, Turcia, China, SUA etc.).
Specific insolvenţei bancare este la fel faptul că insolvabilitatea bancară în R.M se declară prin ordonanţa băncii centrale, care numeşte şi lichidatorul. Legislaţia stabileşte proceduri specifice pentru iniţierea procedurii de
lichidare şi politici de funcţionare esenţiale, enumeră
acţiunile întreprinse de lichidator, măsurile prealabile
onorării creanţelor faţă de bancă, onorarea creanţelor
faţă de bancă şi priorităţi de onoare, reguli privind încheierea procesului de lichidare etc.
Aşadar, procedura de insolvabilitate bancară prezintă
un set de acţiuni de care echipa de intervenţie trebuie să
fie pregătită că un număr mare de clienţi să-şi solicite
depunerile şi să activeze într-un regim stîns de timp.
Echipa de intervenţie trebuie sa elaboreze planul de intervenţie, organigrama intervenţiei, acţiunile imediate şi
cele de durată (ex: comunicații, liste de verificare, directive de reconciliere a conturilor bancare, fişe de revizie,
acorduri de confidenţialitate, de transfer a depozitelor,
de vînzare a activelor etc). O măsură dintre cele mai importante în procesul de insolvabilitate bancară este găsirea cumpărătorilor băncii comerciale în dificultate sau
crearea băncii punte, în calitate de instituţie financiară
temporară, creată în scopul pentru a primi depozitele şi
activele bune.
Vinderea băncii poate fi realizată doar cu permisiunea
băncii centrale, în condiţiile enumerate de lege. Această
tranzacție poate fi realizată doar pentru o bancă comercială viabilă (cumpărător) care procură o parte sau toate
activele băncii aflate în dificultate şi îşi sumă responsabilitatea pentru depozitele asigurate. Instituirea băncilor-puncte nu este reglementată de legislaţia naţională,
dar este des întâlnită în practicele țărilor dezvoltate.
Aceasta presupune un tip de tranzacţie, în care guvernul
este considerat cumpărător, pînă cînd banca comercială
aflată în dificultate este gata de vînzare. Banca puncte se
instituie, adesea, în cazul în care se anticipă că va fi vîndută în scurt timp unei bănci solvabile, guvernul ar putea opta pentru opţiunea de a nu injecta deloc în capital.
5 Legea R.M. nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor
persoanelor fizice in sistemul bancar

În acest caz guvernul devine proprietarul băncii falimentate. Scopul guvernului în acest caz este de a nu perturba
criza sistemică şi de a deţine temporar în proprietatea sa
banca falimentată şi a căuta cît de curînd depăşirea situaţiei.

sată doar băncilor comerciale, totuși trebuie să menționăm că normele generale, de definiții și concept al
instituției de insolvabilitate reflectate in Legea insolvabilității nr. 149/2012 rămîn a fi de referință pentru specialiștii ce se preocupă examinarea insolvenței bancare.

Obiectivul principal al unei intervenţii bancare este acela de a controla şi de a face inventarul activelor băncii, de
a pregăti rapoarte financiare de lichidare şi după caz, de
a compensa deponenţii asiguraţi.

Considerăm că această procedura nu trebuie privită în
mod izolat, ci trebuie înțeleasă în contextul larg al altor
reforme juridice și instituționale, cum ar fi pregătirea judecătorilor, îmbunătățirea guvernanței corporatiste și
mai cu seamă pentru consolidarea sectorului
financiar-bancar.

În pofida faptului că în R.M. Legea instituțiilor financiare prevede o procedura specifică de insolvabilitate, adre-
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În procesul desfășurării activității comerciale, întreprinzătorul intră în diverse raporturi juridice cu alți protagoniști ai circuitului economic, majoritatea dintre ele având
ca scop obținerea de profit. De cele mai dese ori aceste
raporturi îmbracă forma unor contracte, anume prin ele
realizându-se activitatea de producere și circulație a mărfurilor, executarea de lucrări și prestarea de servicii. Astfel, buna desfășurare a activității comerciale depinde de
executarea cu bună credință și la timp a obligațiilor de
către toți întreprinzătorii participanți la raporturile juridice, în conformitate cu contractele încheiate. În special,
este importantă executarea obligațiilor pecuniare, întrucât, neachitarea la scadență a unor sume de bani datorate
îl pune pe întreprinzător în dificultate financiară. Cu atât
mai mult, deoarece afacerile de cele mai dese ori se bazea-

Legiuitorul a prevăzut incidența normelor juridice prin
care se urmărește plata datoriilor debitorului prin intermediul instituției insolvabilității, și asupra persoanelor
fizice care desfășoară activitate de întreprinzător. Conform art. 26 C. civ., persoana fizică are dreptul să practice activitate de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică, din momentul înregistrării de stat în calitate
de întreprinzător individual sau în alt mod prevăzut de
lege. Legea reglementează posibilitatea persoanei fizice
de a desfășura activitate comercială fără înregistrare, și
anume în baza patentei de întreprinzător.3 Din categoria
persoanelor fizice fac parte și gospodăriile țărănești, care
desfășoară activitate de întreprinzător în agricultură.4
Potrivit art. 1 din Legea insolvabilității nr. 149/2012,
aceasta se aplică întreprinzătorilor individuali, inclusiv

ză pe capitalul împrumutat (les affaires sont l’argent des
autres)1, întreprinzătorul, la rândul lui, nu va dispune de
mijloacele bănești necesare pentru a-și achita propiile datorii. Datorită interconexiunii raporturilor juridice dintre
diferiți participanți la activitatea economică, nerespectarea obligațiilor de plată poate avea efecte negative nu numai față de creditor, ci, în consecință, și față de creditorii
acestuia. Problema atitudinii față de neexecutarea obligațiilor de plată se pune încă de la începutul dezvoltării relațiilor comerciale, astfel, încă în vechiul drept roman consacrându-se primele reglementări cu privire la situația
datornicilor, care, în consecință, au pus bazele instituției
falimentului. Anume dreptul roman a înlocuit executarea
împotriva persoanei debitorului cu executarea împotriva
patrimoniului acestuia. Astăzi, procedura de insolvabilitate nu trebuie înțeleasă ca având caracter punitiv, ea nu
are ca scop pedepsirea debitorului aflat în dificulate financiară, ci satisfacerea cât mai efectivă a creanțelor creditorilor acestuia, așa cum rezultă și din prevederile Legii insolvabilității nr. 149/20122.

titularilor de patentă de întreprinzător, iar la capitolul
IX sunt reglementate particularitățile insolvabilității
gospodăriilor țărănești. Așadar, insolvabilitatea se aplică doar persoanelor fizice care au calitate de întreprinzător, adică desfășoară această activitate în una din formele prevăzute de lege. Nu cad sub incidența Legii
insolvabilității persoanele care exercită profesii libere
sau de interes public, precum avocații, notarii, administratorii de insolvabilitate (cu toate că până în prezent
administratorii insolvabilității sunt înregistrați ca întreprinzători individuali, însă activitatea lor nu poate fi calificată drept activitate de întreprinzător, confuzie ce urmează a fi eliminată prin adoptarea Legii cu privire la
administratorii autorizați). Legiuitorul român i-a exceptat direct de la procedura insolvabilității, în Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, fiind prevăzut că aceasta se aplică profesioniştilor persoane fizice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia celor care exercită profesii liberale. Profesia liberală este definită ca
acea profesie exercitată în baza unei calificări profesionale, cu titlu personal, pe propria răspundere şi în mod
independent, implicând activităţi de natură intelectuală
în interesul clientului şi servind interesul public. Caracteristice pentru aceste profesii sunt: existenţa unui cod
de etică, pregătirea profesională continuă şi confidenţialitatea relaţiilor cu clientul.

După cum legislația nu impune un minim de active pe
care trebuie să le dețină persoanele fizice care desfășoară
activitate de întreprinzător fără a constitui o persoană
juridică, obligațiile fiind garantate cu patrimoniul persoanei, prezintă interes situația întreprinzătorului persoană fizică aflat în imposibilitatea onorării obligațiilor
de plată.
1 Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, ed. Universul Juridic,
București, 2012, p.665.
2 Legea insolvabilității nr. 149/2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.
193-197
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3 Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1998, nr. 72-73
4 Legea nr. 1353/2000 cu privire la gospodăriile țărănești (de fermier),
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 14-15

Procesul de insolvabilitate se intentează în baza cererii introductive, în prezența unui temei legal: incapacitatea de
plată sau supraîndatorarea debitorului. Supraîndatorarea
este un temei special, prevăzut de lege doar în cazul debitorului persoană juridică responsabilă de obligațiile sale în
limita patrimoniului său.
Rezultă că persoana fizică va deveni debitor în cadrul unui
proces de insolvabilitate, în prezența cumulativă a două
condiții:
1. Calitatea juridică de întreprinzător
2. Incapacitatea de plată – situația financiară caracterizată prin imposibilitatea onorării obligațiilor pecuniare ajunse la scadență.
Calitatea de întreprinzător trebuie să existe în momentul depunerii cererii introductive. Calitatea de întreprinzător subzistă pe perioada în care persoana este înregistrată în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali
(perioada valabilității patentei, după caz). Astfel, art. 31
din Legea nr. 220/2007 cu privire la înregistrarea de
stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali5, prevede că activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat. Acest fapt, însă, nu împiedică
creditorul unei obligații comerciale să se adreseze în judecată privind încasarea datoriei în procedură de drept
comun.
Conform art. 31 din Legea nr. 220/2007, activitatea întreprinzătorului individual încetează în cazul decesului
confirmat prin hotărîre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent. Respectiv, nu poate fi intentat proces de insolvabilitate împotriva moștenitorilor întreprinzătorului
individual. Dacă acesta a decedat într-un moment după
depunerea cererii introductive, dar până la examinarea
acesteia, instanța va înceta procesul, conform art. 36
alin. (1) din Legea nr. 149/2012, dacă debitorul persoană
fizică decedează pînă la intentarea procedurii de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate va decide încetarea
procesului. Însă, în cazul decesului debitorului după intentarea procedurii de insolvabilitate, procesul va conti-

nua, în conformitate cu alin. (2) art. 36, moştenitorii luând locul debitorului în proces chiar dacă au acceptat
moştenirea în măsura în care pasivele nu depăşesc activele masei succesorale.
Merită atenție norma prevăzută la art. 26 alin. (2) C.civ.,
conform căreia, persoana care practică activitate de întreprinzător fără înregistrare de stat nu poate invoca lipsa calităţii de întreprinzător. Întrebăm dacă, la determinarea aplicabilității instituției insolvabilității, prioritate
are activitatea comercială desfășurată de persoana fizică
sau confirmarea calitații de întreprinzător? Ținând seama de interconexiunea și efectele în lanț a raporturilor
juridice în sfera comercială, precum și de scopul procesului de insolvabilitate – satisfacerea concursuală și colectivă a creanțelor creditorilor, având în vedere și controlul exercitat asupra patrimoniului debitorului în
procesul de insolvabilitate în scopul conservării și valorificării cât mai eficiente a acestuia, precum și unele mecanisme instituite în Legea insolvabilității pentru asigurarea integrității patrimoniale (contestarea unor acte
juridice încheiate anterior) și de principiul insolvabilitatea este instituită în interesul creditorilor, îndrăznim să
afirmăm că, ar putea fi intentată procedura de insolvabiltate în privința persoanei fizice care desfășoară, de
facto, activitate de întreprinzător, chiar și fără înregistrare. În acest sens, propunem ca în art. 1 alin. (2) din
Legea nr. 149/2012 să fie stipulat că aceasta este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare… și persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător. O
reglementare similară și-a găsit expresia în Legea României nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență, care prevede la art. 38 Titlul
II, printre categoriile debitorilor cărora li se aplică procedura simplificată și orice persoană care desfăşoară
activităţi specifice profesioniştilor, care nu a obţinut
autorizarea cerută de lege pentru exploatarea unei întreprinderi şi nu este înregistrată în registrele speciale
de publicitate; aplicarea prezentei legi faţă de aceste
persoane nu exclude sancţiunile aplicabile pentru lipsa
autorizării sau înregistrării respectivei persoane.

5 Legea nr. 220/2007 cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și
a întreprinzătorilor individuali, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.
184-187
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Procesul de insolvabilitate poate fi intentat la cererea debitorului sau a creditorilor.
Întreprinzătorul individual este în drept să depună cerere
introductivă, dacă există pericolul intrării lui în incapacitate de plată cînd, în mod previzibil, nu îşi va putea executa la scadenţă obligaţiile pecuniare. Mai mult, legea îl
obligă să depună cerere introductivă, dacă acesta a intrat
în incapacitate de plată. Din coroborarea articolelor 14 și
136 din Legea nr. 149/2012, rezultă că, întreprinzătorul
individual trebuie să se adreseze în instanța de insolvabilitate în termen de 30 de zile de la data intrării în incapacitate de plată, în caz contrar, asupra lui se vor aplica în
modul corespunzător prevederile care stabilesc răspunderea subsidiară în faţa creditorilor pentru obligaţiile
apărute după expirarea acestui termen, inclusiv și răspunderea penală. Întrucât întreprinzătorul însuși este subiect al drepturilor și obligațiilor în cadrul raporturilor
juridice, chiar dacă acesta angajează un administrator sau
împuternicește în alt mod un terț să încheie actele juridice
în numele și pe contul său, asupra ultimului nu urmează a
fi aplicate normele care prevăd răspunderea organului
executiv al persoanei juridice.
În numele gospodăriei țărănești, dreptul și obligația de a
depune cerere introductivă îl are conducătorul gospodăriei. Conform art. 232 din Legea nr. 149/2012, cererea
introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate gospodăriei ţărăneşti (de fermier) poate fi înaintată de conducătorul gospodăriei doar cu acordul scris al
tuturor membrilor ei. Potrivit Legii nr. 1353/2000 cu
privire la gospodăriile țărănești (de fermier), conducătorul gospodăriei este fondatorul, legea făcând distincție
între fondator și membri. De asemenea, Legea insolvabilității indică în calitate de organ de conducere al gospodăriei țărănești pasibil de răspundere, pe fondatorul
gospodăriei, nu și pe membrii ei. Aceste reglementări îi
creează conducătorului gospodăriei țărănești o situație
dificilă, astfel, el nu va putea depune cerere introductivă
fără acordul tuturor membrilor și, totodată, el va suporta răspunderea, din coroborarea art. 14, 136, 233, 247
din Legea nr. 149/2012.
Legiuitorul creează confuzii și atunci când, la art. 1 al Legii
nr. 149/2012, prevede că aceasta se aplică întreprinzătorilor individuali, iar la art. 247 indică în calitate de membri
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ai organelor de conducere ale debitorului pe debitorul
persoană fizică ce desfăşoară activitate individuală de întreprinzător și pe fondatorul întreprinderii individuale
sau al gospodăriei ţărăneşti. De asemena, din normele legii care reglementează particularitățile insolvabilității
gospodăriilor țărănești rezultă că debitor în procedura de
insolvabilitate ar fi însăși gospodăria țărănească, care, potrivit Legii nr. 1353/2000, nu este înzestrată cu personalitate juridică și are statut de persoană fizică, iar membrii
gospodăriei ţărăneşti poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul lor.
Cu atât mai mult, nu este clară calitatea procesuală a
membrilor gospodăriei. Considerăm că în lege ar trebui
precizat cine sunt subiecții debitori ai insolvabilității în
cazul gospodăriilor țărănești și să fie eliminate formulările cu privire la întreprinderile individuale, întrucât s-a renunțat la această formă de organizare, odată cu intrarea
în vigoare a Legii nr. 220/2007 cu privire la înregistrarea
de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Legislația României cunoaște o formă de organizare similară fostelor întreprinderi individuale și anume
întreprinderea familială – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa6- iar Legea
nr. 85/2014 – Procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență – indică în calitate de debitori și pe membrii
întreprinderii familiale.
Legea dispune că odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate întreprinzătorii individuali și gospodăriile
țărănești intră în procedura simplificată a falimentului,
fără a le fi aplicată procedura de observaţie. Procedura
falimentului semnifică procedură de insolvabilitate concursuală colectivă şi egalitară care se aplică debitorului
în vederea lichidării patrimoniului acestuia pentru acoperirea pasivului. Nu vom insista aici asupra componenței mase debitoare a întreprinzătorului individual
(aceasta va fi obiectul unor studii aparte), amintim doar,
că, în calitate de persoană fizică, întreprinzătorul răspunde pentru obligațiile sale cu tot patrimoniul său, cu
excepția bunurilor care, conform legii, nu pot fi urmărite
(art. 27 C.civ.). Legislația Republicii Moldova nu cunoaște noțiunea patrimoniului de afectațiune, teorie ce
6 Ordonanţă de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie
2008

își are originea în dreptul german și care se referă la faptul că patrimoniul este un ansamblu de bunuri afectate
unui scop bine determinat. În România, prin O.U.G. nr.
44/2008 a fost consacrat pentru prima oară patrimoniul
de afectațiune, ca o masă patrimonială afectată de un întreprinzător activității sale comerciale.7 Potrivit acestui
act normativ, patrimoniul de afectațiune reprezintă totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor persoanei
fizice, afectate scopului exercitării unei activităţi economice, constituite ca o fracţiune distinctă a patrimoniului, separată de gajul general al creditorilor personali ai
acestora. Necătând la aceasta, patrimoniul de afectațiune nu oferă întreprinzătorului beneficiul independenței
acestei mase patrimoniale față de datoriile sale, întrucât
se menține răspunderea subsidiară a persoanei fizice în-
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treprinzător (titularii intreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale) pentru obligațiile asumate, în completare, cu întreg patrimoniul. Legea nr.
149/2012 însă, face aluzie la separarea patrimoniului,
atunci când stipulează la art. 234 că bunurile membrilor
gospodăriei ţărăneşti, precum şi bunurile din proprietate pentru care există probe că au fost procurate din venituri ce nu sînt proprietate comună a membrilor gospodăriei nu se includ sau, respectiv, se exclud din masa
debitoare.
Pornind de la realitățile activităților comerciale, trebuie să
admitem că dificultățile financiare în activitatea întreprinzătorului nu întotdeauna îi sunt imputabile și nu trebuie să
ducă neapărat la dispariția acestuia ca subiect al activității
de întreprinzător. Mai degrabă ar fi oportun să se încerce
salvarea întreprinzătorului, fapt care ar avea consecințe benefice și pentru creditori, aceștia având mai multe șanse
să-și recupereze creanțele, chiar mai târziu, decât prin procedura falimentului. Este îmbucurător că legiuitorul a prevăzut la art. 136 din Legea nr. 149/2012 posibilitatea aplicării procedurii de restructurare asupra întreprinzătorului
individual în cazul în care, după aplicarea procedurii simplificate a falimentului, se constată că întreprinzătorul dispune de capacităţi viabile care ar permite redresarea solvabilităţii lui.
7 Zaira Andra Bamberger, Aspecte legate de evoluția noțiunii de patrimoniu în
contextul societăților/profesioniștilor unipersonali, în materialele Conferinței
Instituții juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea
Europeană, ediția a VI-a, ed. Universul Juridic, București, 2012
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În Republica Moldova, procedura de insolvabili este reglementată de Legea insolvabilităţii nr.149/2012 [2]. În
art. 1 al Legii este stipulat scopul acestui act normativ,
care se rezumă la asigurarea satisfacerii colective a acreanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului
prin aplicarea faţă de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului şi prin distribuirea produsului finit.
După cum se afirmă în literatura de specialitate Legea
149/2012 stabileşte cadrul juridic pentru procesul de restructurare a întreprinderilor insolvabile în vederea remedierii lor financiare şi economice, satisfacerii colective a creanţelor creditorilor din contul patrimoniului
debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii
planului sau prin lichidarea patrimoniului şi distribuirea produsului obţinut.
Procedura insolvabilităţii este una complexă, dificilă, la
care participă mulţi subiecţi de drept. Şi aici trebuie să
menţionăm că rolul central în cadrul procedurii de insolvabilitate îl joacă administratorul – care potrivit art.
al Legii 149/2012 este persoana desemnată în condiţiile
legii pentru supravegherea şi/sau administrarea debitorului în perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi/sau pe durata restructurării în conformitate cu
competenţele stabilite de lege.
Prin noţiunea de ,,administrator” se înţelege atât administratorul provizoriu cît şi administratorul insolvabilităţii (lichidatorul). Luând în consideraţie cele menţionate, trebuie să deosebim calitatea de lichidator de cea de
administrator, deoarece administratorul proceduriii de
insolvabilitate va obţine calitatea de lichidator din momentul trecerii procedurii de insolvabilitate în procedura de faliment sau faliment simplificat.
Administartorul în cadrul procedurii de insolvabilitate
are un statut specific, dat fiind faptul că îndeplineşte în
acelaşi timp mai multe roluri, şi anume:
1) reprezentant al instanţei de judecată, care are sarcina de supraveghere a desfăşurării procedurii
date;
2) reprezentant al creditorilor ca persoană ce urmăreşte asupra îndepărtării oricăror acţiuni ce ar prejudicia creditorii prin reducerea masei debitore;
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3) reprezentant al debitorului ca gestionar principal
al acestuia [4, p.233].
Datorită scopului urmărit prin procesul de insolvabilitate, funcţia de administrator solicită întrunirea celor mai
nobile calităţi umane, astfel încât persoana care ocupă o
astfel de funcţie să satisfacă aspiraţiile celor care i-au încredinţat-o [5, p.265]. Anume acest fapt a stat la baza
stabilirii unor norme legale ce reglementează criterii de
alegere a persoanelor care urmează a fi desemnate în calitate de administratori. Ba mai mult ca atât, în unele
state există chiar structuri specializate care pregătesc,
perfecţionează şi autorizează cadrele pentru funcţia de
administrator, ca exemplu, în România – Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, în
Federaţia Rusă – Serviciul Federal al Rusiei privind problemele de insolvabilitate şi reabilitare financiară.
Legea 149/2012 stabileşte că exercitarea atribuţiilor de
administrator este compatibilă cu activitatea de avocat,
de consilier juridic, de expert contabil, de contabil autorizat, de evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator,
de conciliator şi de expert financiar.
Este evident faptul că rapiditatea efectuării procedurii, în
mare parte depind de responsabilitatea, corectitudinea,
onestitatea şi profesionalismul administratorului, iar
proporţia satisfacerii creanţelor din masa debitoare, depind de faptul cum acesta o să-şi organizeze activitatea sa.
În general, analizînd atribuţiile şi funcţiile administratorului insolvabilităţii, constatăm că aceasta reprezintă o
activitate complexă, care include o multitudine de obligaţii, printre care pot fi menţionate următoarele:   a)
examinarea activităţii debitorului asupra căruia se iniţiază procedura de insolvabilitate în raport cu situaţia de
fapt, întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor
şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, menţionîndu-se persoanele cărora le-ar fi imputabile şi premisele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii,
prezentarea acestui raport instanţei de insolvabilitate în
termenul stabilit de ea; b) deschiderea, examinarea, sigilarea, sechestrarea încăperilor de producţie, a depozitelor, spaţiilor comerciale şi administrative, altor asemenea; evacuarea bunurilor şi a persoanelor din încăperile
ocupate ilegal; inventarierea patrimoniului debitorului,
partajarea lui, adoptarea de măsuri pentru conservarea

masei debitoare; c) notificarea creditorilor, verificarea
creanţelor şi, după caz, formularea de obiecţii referitor
la ele, întocmirea tabelelor de creanţe; d) convocarea,
prezidarea şi asigurarea secretariatului adunării creditorilor sau a acţionarilor, a asociaţilor ori a membrilor debitorului persoană juridică; e) primirea remuneraţiei în
modul stabilit de lege; f) solicitarea şi primirea gratuită
de la participanţii la procesul de insolvabilitate, de la
alte persoane, indiferent de tipul de proprietate şi forma
juridică de organizare, a informaţiilor şi explicaţiilor necesare pentru executarea atribuţiilor, precum şi de la debitor a informaţiilor despre veniturile şi bunurile ce îi
aparţin cu titlu de proprietate, inclusiv despre cele care
se află în proprietate comună pe cote-părţi; g) solicitarea
instanţei de a dispune participarea colaboratorilor orga-

masei debitoare şi despre îndeplinirea atribuţiilor; r) ţinerea registrelor de evidenţă a datoriilor creditoare şi a
datoriilor debitoare ale debitorului; s) conducerea şi/
sau supravegherea debitorului, administrarea masei debitoare; t) asigurarea integrităţii masei debitoare, asigurarea prin contract a bunurilor, după caz; u) elaborarea
criteriilor de concediere şi angajarea specialiştilor sau a
experţilor; v) disponibilizarea angajaţilor debitorului;
w) contestarea în instanţa de insolvabilitate, în modul
stabilit de lege, a creanţelor creditorilor şi a oricăror
tranzacţii sau transferuri; x) sesizarea instanţei de insolvabilitate despre orice alte probleme care apar pe parcursul exercitării atribuţiilor sale; y) distribuirea către
creditori a sumelor de bani rezultate din valorificarea
masei debitoare, conform prezentei legi, întocmirea bi-

nelor afacerilor interne la executarea atribuţiilor; h)
exercitarea dreptului de acces în spaţiile de serviciu ale
debitorului, studierea documentelor care se află acolo,
efectuarea, după caz, a expertizei activităţilor cuprinse
în procedurile derulate la cererea instanţei sau a altor
organe, inclusiv în procedură de urmărire penală; i) sesizarea organelor de resort despre contravenţiile şi/sau
infracţiunile depistate în executarea atribuţiilor; j) organizarea şi vînzarea la licitaţie sau prin negocieri directe a
bunurilor din patrimoniul debitorului în conformitate
cu prezenta lege; k) încheierea de tranzacţii, stingerea
datoriilor, dispunerea încetării fidejusiunii, renunţarea
la garanţii reale cu condiţia confirmării acestor acţiuni
de către adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor; l) colectarea datoriilor faţă de debitor şi recuperarea
silită a bunurilor debitorului aflate în posesiunea unor
terţi; m) administrarea conturilor bancare speciale, destinate acumulării mijloacelor băneşti obţinute în procesul de insolvabilitate, denumite în continuare conturi de
acumulare. Astfel de conturi se deschid în băncile care
nu sînt creditori ai debitorului; n) executarea măsurilor
de asigurare aplicate de instanţa de insolvabilitate în cazurile prevăzute expres de ea; o) îndeplinirea hotărârilor
instanţei de insolvabilitate, a hotărârilor adunării creditorilor şi ale comitetului creditorilor, adoptate în limitele competenţei lor, emiterea de ordine, decizii, dispoziţii
şi de alte acte în vederea exercitării atribuţiilor; p) elaborarea planului procedurii de restructurare la solicitarea
adunării sau a comitetului creditorilor; q) prezentarea
către instanţa de insolvabilitate, adunarea creditorilor
sau comitetul creditorilor a rapoartelor despre starea

lanţului de lichidare a debitorului; z) efectuarea unor
alte acţiuni stabilite expres de prezenta lege.
Caracteristic procedurii insolvabilităţii este faptul că din
momentul pronunţării hotărârii de itentare a procesului
de insolvabilitate, debitorul pierde dreptul de folosinţă,
de dispoziţie şi de administrare asupra propriului patrimoniu, ca urmare, potrivit legislaţiei, acestea trece de
drept la administratorul insolvabilităţii. Acest fapt impune administratorului o excelentă pregătire profesională şi
necesitatea unei reglementări stricte a modului de organizare a activităţii acestuia pentru atingerea scopului scontat, de aici se observă importanţa administratorului ca
participant al procedurii de insolvabilitate.
Specialiştii în domeniu afirmă faptul că Legea 149/2012
nu poate reglementa sub toate aspectele exercitarea profesiei de administrator în procedura de insolvabilitate
sau exercitarea activităţilor de administrare fiduciară în
afara procedurilor de insolvabilitate, nu prevede o reglementare completă şi clară cu referire la activitatea profesională a administratorilor, nu stabileşte posibilitatea
autoadministrării şi nu instituie criterii clare cu privire
la examinarea capacităţilor profesionale şi admiterea în
profesie [6]. De asemenea, un alt act normativ care instituie reguli privind accederea în profesia de administrator al insolvabilităţii este Ordinul nr.54 din 29.08.2006
al Camerei de Licenţiere privind condiţiile de licenţiere
şi lista documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru activitatea de administrator al insolvabilităţii (în redacţie nouă), [3].
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Acest Ordin instituie cerinţele pentru licenţierea activităţii de administrator al insolvabilităţii, dar şi incompatibilităţile la exercitarea activităţii. Doar că, normele instituite prin Ordinul nr. 54 din 29.08.2006 poartă
caracter primar, deşi în clauza de emitere a acestuia este
prevăzut clar că a fost emis în conformitate cu art. 7 alin.
(2) lit.c) din Legea 451 – XV din 30 iulie 2001 privind
licenţierea unor genuri de activitate (republicată în MO
nr. 26-28 din 18.02.2005) şi Legea nr. 223-XVI din 14
iulie 2006 cu privire la modificarea şi completarea Legii
insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (MO
NR. 126-130/art.617 din 11.08.2006). În situaţia în care
Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001
este abrogată, actualitatea Ordinului, de asemenea, este
afectată. Prin urmare, aprobarea unui act normativ la

Conform prevederilor legale, administratorul este înscris în registrul de stat al persoanelor juridice şi în registrul de stat al întreprinzătorilor individuali la rubrica
respectivă a debitorului, în temeiul unei hotărîri sau încheieri judecătoreşti.
De asemenea, cadrul legal stabileşte că administratorul
este obligat, din data desemnării lor şi pe tot parcursul
procesului, să informeze instanţa de insolvabilitate şi comitetul creditorilor despre orice incompatibilitate stabilită de lege, precum şi despre orice conflict de interese
care a existat anterior sau care a apărut după desemnare. Ca urmare, este de competenţa instanţei de judecată
să decidă dacă anumite relaţii ale administratorului cu
părţile în proces ori anumite conflicte de interese afectează sau nu imparţialitatea administratorului în proce-

nivel de lege, care ar reglementa aspectele legislative primare ce ţin de activitatea administratorilor insolvabilităţii este mai mult decât necesară.

sul derulat.

Este evident faptul că o reglementare strictă a acestei activităţi, ar garanta respectarea regulilor de deontologie, independenţă, imparţialitate şi transparenţă în cursul exercitării profesiei, buna coordonare a dezvoltării acestei
profesii, prin organele colective instituite. Toate cele menţionate, determină necesitatea adoptării unei legi distincte,
care să instituie un mecanism clar de activitate şi supraveghere a administratorului insolvabilităţii. În acest sens s-a
elaborat proiectul de Lege privind administratorii autorizaţi, în opinia specialiştilor, acesta nu intervine la nivelul
reglementării materiei propriu-zise a procedurii de insolvabilitate, care este reglementat de Legea insolvabilităţii, ci
se limitează la condiţiile de accedere în profesie, controlul
şi supravegherea practicienilor, forma de organizare a activităţii acestora – norme materiale care ţin de standardele
profesionale pe care trebuie să le întrunească administratorii (astfel, drepturile şi obligaţiile procesuale ale administratorilor, mecanismul de desemnare a acestora este reglementat de norme procesuale din Legea cu privire la
insolvabilitate).
Legii 149/2012 prevede că persoanele care întrunesc cerinţele stabilite la art. 63 al Legii, pot solicita înregistrarea lor în lista administratorilor şi a lichidatorilor, întocmită şi actualizată de instanţa de insolvabilitate, aceasta,
de regulă, se afişează spre informare în incinta instanţei
de insolvabilitate.

100

Mai mult ca atât, nu pot fi remise unor alte persoane sau
organe, atribuţiile legale ale administratorului, precum şi
cele stabilite exclusiv în sarcina acestora de către instanţa
de insolvabilitate în perioada de observare, în procedura
de insolvabilitate, în procedura falimentului sau în procedura de restructurare. Exercitarea acestor atribuţii are loc
sub supravegherea instanţei de insolvabilitate care examinează cauza de insolvabilitate. Instanţa poate solicita
oricînd explicaţii sau un raport despre starea de lucruri şi
despre administrarea masei debitoare.
În acest sens, legislaţia stabileşte şi o sancţiune, în cazul
în care, administratorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
sau dacă administratorul care a fost destituit nu a întocmit şi prezentat raportul pentru perioada sa de activitate, nu restituie bunurile şi nici documentele pe care le
deţine în legătură cu procesul de insolvabilitate, instanţa, după un avertisment, aplică o amendă judecătorească al cărei cuantum nu poate depăşi 30000 de lei, care se
achită la bugetul de stat.
Luând în consideraţie natura activităţii sale, administratorul insolvabilităţii, pe lângă obligaţiile stabilite la
art.66 al Legii, trebuie să-şi exercite atribuţiile cu deligenţă, asemeni unui bun profesionist, acţionând pe propria răspundere.
În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că administratorul
trebuie să respecte şi obligaţia de confidenţialitate, căci

specificul activităţii sale, presupune accesul la informaţie ce ţine de secretul comercial, venitul realizat, partenerii de afaceri ş.a. divulgarea cărora pot aduce daune
intereselor şi drepturilor atât a debitorilor, cât şi a creditorilor.
Acţiunile administratorului, atât în procedura de insolvabilitate, procedura falimentului cât şi în procedura de
restructurare, sînt orientate spre păstrarea, majorarea şi
valorificarea cît mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cît
mai deplină a creanţelor creditorilor. Iar pentru verificarea legalităţii şi corectitudinii operaţiunilor exercitate,
administratorul ţine un registru, şnuruit, sigilat de către
instanţa de insolvabilitate, în care consemnează toate
operaţiunile efectuate cu bunurile masei debitoare, coordonate cu creditorii, precum şi operaţiunile de recuperare a bunurilor debitorului. Acesta este prezentat împreună cu rapoartele sale, la cerere, instanţei de
insolvabilitate spre informare.
În conformitate cu art. 68 alin.8) al Legii 149/2012, sînt
obligatorii pentru toate autorităţile publice, persoanele
juridice, persoanele cu funcţie de răspundere şi persoanele fizice, cerinţele administratorului înaintate în exercitarea atribuţiilor sale. Pentru nerespectarea acestor
prevederi, legiuitorul a stabilit şi sancţiuni pentru persoanele culpabile (amendă de până la 3000 de lei pentru
neexecutarea cerinţelor administratorului sau pentru
impedimentele puse lor prin neasigurarea accesului în
încăperile de producţie, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o
altă destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date,
informaţii şi de documente, precum şi prin alte acţiuni
sau inacţiuni; şi amendă de la 3000 lei la 6000 de lei
pentru neexecutarea intenţionată şi repetată a cerinţelor
administratorului sau pentru impedimentele create în
exercitarea atribiţiilor acestuia). Asemenea sancţiuni nu
sunt specifice doar sistemului nostru de drept, în cadrul
legal român sunt stabilite de asemenea amenzi pentru
subiecţii în cauză, atunci când din culpă sau cu rea-credinţă, nu îşi îndeplinesc sau îşi îndeplinesc cu întârziere
atribuţiile; de asemenea, poate fi obligat la plata despăgubirilor, dacă s-au cauzat prejudicii prin neîndeplinirea
sai îndeplinirea cu întârziere a atribuţiilor cu care este
investit [1, p.712].

Legislaţia în vigoare pune în sarcina administratorul să
dispună de conturi curente speciale (conturi de acumulare), pe care se depun sumele provenite din procedurile
de insolvabilitate, precum şi de conturi pentru încasarea
remuneraţiei. Potrivit prevederilor legale, în baza pretenţiilor înaintate de creditorii administratorului nu pot
fi urmărite mijloacele băneşti din conturile de acumulare, iar operaţiunile în aceste conturi nu pot fi sistate. În
caz de lichidare silită a instituţiei financiare în care administratorul are conturi, mijloacele financiare de pe ele
vor fi achitate prioritar onorării unor alte categorii de
creanţe.   
Un aspect important este şi faptul că administratorul
este responsabil de încheierea actelor de proporţii cu
conflict de interese. În cazul în care a fost încheiat un
asemenea act cu încălcarea prevederilor legale (art. 69 al
Legii 149/2012), comitetul sau adunarea creditorilor
este în drept să ceară administratorului insolvabilităţii:
• să renunţe la încheierea tranzacţiei ori să o rezilieze;
sau
• să asigure, în condiţiile legii, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat creditorilor
prin efectuarea actului de proporţii.
În conformitate cu prevederile legale, instanţa de insolvabilitate poate, în cazul în care adunarea nu s-a pronunţat asupra actelor de proporţii ale administratorului,
la cererea debitorului sau a creditorilor chirografari,
care deţin 20% din valoarea tuturor creanţelor, să suspende, după audierea administratorului, actul de proporţii şi să convoace adunarea creditorilor care să decidă
asupra încheierii lui.
Este important să se conştientizeze faptul că soarta debitorului şi a masei debitoare ţine doar de decizia şi activitatea administratorului, adunarea creditorilor, comitetul creditorilor, în timp ce instant de judecată este cea
care garantează respectarea drepturilor atât a debitorilor, cât şi a creditorilor, cea care legitimizează adoptarea
unui sau alte decizii a organelor mai sus menţionate [4,
p.227]. Prin urmare, acţiunile legate de valorificarea masei debitoare rămâne la libera voinţă a administratorului
şi creditorilor, iar instant de judecată poate examina
ilegalitatea acestor acţiuni în baza rapoartelor prezentate de administrator, în care trebuie să reflecte modul în
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care şi-a îndeplinit atribuţiile. Pe lângă acesta, trebuie să
prezinte şi o justificare a cheltuielilor de administrare a
procedurii sau altor cheltuieli efectuate din patrimoniul
debitorului. Iar la încheierea atribuţiilor, administratorul este obligat să prezinte adunării creditorilor un raport final în care să fie consemnate situaţia masei debitoare şi rulajul mijloacelor băneşti de pe conturile de
acumulare. Dar de asemenea, Legea 149/2012 stabileşte
că pot cere oricând administratorului, comitetul creditorilor sau creditorii care deţin 25% din valoarea creanţelor validate, prezentarea unui raport despre starea de
lucruri şi despre administrarea masei debitoare.
În conformitate cu art. 73 al Legii, administratorul este
obligat să îi despăgubească pe toţi participanţii la proce-

de către instanţa de judecată care l-a desemnat în cadrul
procedurilor judiciare ce ţin de insolvabilitate.
Conform opiniei specialiştilor, în baza proiectului Legii
cu privire la administratorii autorizaţi, Ministerul Justiţiei, de asemenea, are competenţe în vederea supravegherii şi controlului activităţii administratorilor. Acesta
efectuează control din oficiu asupra activităţii administratorului o data la 5 ani, precum şi în cazul sesizărilor,
plângerilor. Iar dacă în urma controalelor efectuate,
depistează careva încălcări, va anunţa imediat despre
aceasta instanţa de judecată care examinează cazul respectiv. Aceat proiect de lege stabileşte expres temeiurile de survenire a răspunderii disciplinare a administratorilor şi sancţiunile aplicabile (avertismentul,

sul de insolvabilitate pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea obligaţiilor ce îi revin, conform prezentei legi.
Aceeaşi normă legală stabileşte că administratorul este
obligat la despăgubiri faţă de creditorii masei debitoare,
în cazul în care a generat prin acţiunile sale o creanţă
masei debitoare şi nu poate fi executată pe deplin. Mai
mult ca atât, legiuitorul stabileşte şi o excepţie, caz în
care administratorul nu va fi tras la răspundere, şi aceasta va avea loc doar în cazul în care, la naşterea creanţei,
administratorul nu putea să prevadă că masa debitoare
va fi insuficientă pentru executarea creanţei ori în cazul
în care a acţionat cu acordul comitetului sau al adunării
creditorilor.

suspendarea activităţii şi retragerea autorizaţiei de administrator, măsuri conforme cu Principiile insolvabilităţii emise de Banca Europeană de Investiţii). Conform
acestui proiect, Comisia de autorizare şi disciplină este
abilitată să constate încălcarea obligaţiilor profesionale
ale administratorilor precum şi să aplice sancţiuni disciplinare acestora în condiţiile legii.

Deci, în urma celor analizate, putem menţiona că activitatea administratorilor este una de importanţă social şi
de înalt grad de responsabilitate atât faţă de patrimonial
debitorului cât şi faţă de cel al creditorilor. Iar pentru
comiterea de acţiuni ilegale în exercitarea atribuţiilor cu
care este investit, administratorul poartă răspundere
disciplinară, materială, contravenţională sau penală, în
conformitate cu legislaţia în vigoare. Din aceste considerente, dar şi în lipsa unor prevederi exprese în legislaţia
actuală, s-a considerat absolut necesar instituirea unui
mecanism de supraveghere a activităţii administratorilor insolvabilităţii în vederea verificării corectitudinii,
profesionalismului şi legalităţii exerciţiilor efectuate de
administrator.

•

După cum s-a demonstrate mai sus, supravegherea propriu-zisă a activităţii administratorului este exercitată
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Insolvabilitatea transmite un semn de alarmă prompt
atît mediului de afaceri, cît şi creditorilor aflaţi în raporturi directe cu debitorul insolvabil. În ultima perioadă,
comunitatea de afaceri este caracterizată de o afecţiune
ce străbate raporturile economice ale întreprinzătorilor
din orice domeniu. Datorită acestui fapt, îndatorarea
participanţilor vieţii economice, întreprinderile sau
chiar statul, este o miză majoră pe plan socioeconomic.
Departe de a fi o noutate, acest loc central pe care-l deţine
incapacitatea de plată sau supraîndatorarea ca motor al
raporturilor economice şi sociale, iar uneori ca factor de
destabilizare a societăţii, îşi face simţită prezenţa notorie.
Pentru a combate insolvabilitatea în cadrul societăţii, trebuie să cunoaştem cauzele ei, temeiurile care stau la baza
apariţiei acesteia, precum şi remediile ce o pot înlătura. Cauzele apariţiei stării de insolvabilitate sunt multiple şi cu
totul, uneori, dependente de voinţa debitorului sau de managementul necalitativ.
În circumstanţele eminente de apariţie a stării de insolvabilitate, deseori, debitorii sînt tentaţi să încheie acte juridice frauduloase în favoarea unui sau unor creditori, acţionari sau unei terţe persoane, întru diminuarea valorii
masei debitoare.
Intentarea procedurii de insolvabilitate produce anumite
efecte asupra raporturilor juridice în care se află debitorul
insolvabil. Legiuitorul prevede că creanţele neajunse la scadenţă se consideră scadente din momentul intentării procesului de insolvabilitate (art.45 alin.(1) din Legea insolvabilităţii nr.149/2012), iar contractele încheiate anterior
intentării procedurii şi executate sau neexecutate integral
pot, în temeiul dispoziţiilor exprese, fi anulate, reziliate sau
executate de către administrator (art.104-106). Un interes
deosebit pentru practică de aplicare a dispoziţiilor legale, o
are anularea actelor săvîrşite în perioada suspectă de debitor ca fiind socotite în fraudă, debitor fraudulos şi debitor
de bună-credinţă, cu sancţiuni capitale pentru primul.
Avînd în vedere modul în care acţionează norma juridică
asupra comportamentului uman, legiuitorul moldav
vine să reglementeze conduita debitorului pentru a nu
admite prejudicierea creditorilor. În acest sens, se referă
prevederile art.104, 105, 106 ale Legii insolvabilităţii.
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Aşadar, în temeiul prevederilor art.104 al legii, calitatea
procesuală activă întru înaintarea acţiunii aparţine administratorului. Prin sintagma de „administrator” se înţelege atît administratorul provizoriu, cît şi administratorul insolvabilităţii sau lichidatorul după caz.
Fiind promotorul drepturilor creditorilor, acesta este
singurul subiect activ ce deţine dreptul de a introduce
direct în instanţa de insolvabilitate o acţiune în vederea
anulării actelor juridice ale debitorului care-i afectează
bunurile.
În situaţia în care administratorul se eschivează, analiza
legii, art.60 alin.4 lit.f), duce la concluzia că, Comitetul
creditorilor este în drept să-l oblige să introducă acţiuni
pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial făcute de debitor în dauna creditorilor.
Cererea adresată de către administrator are drept scop
anularea actelor juridice frauduloase încheiate de către
debitor cu rea-credinţă în dauna creditorilor, în vederea
obţinerii unei garanţii de executare a creanţelor certe,
lichide şi exigibile.
A fortiori, legea acordă posibilitatea Comitetului creditorilor, precum şi creditorilor de a obliga subiectul activ
să introducă o cerere în acest sens. Acesta urmează să
întrunească condiţii obligatorii de admisibilitate, printre
care se pot menţiona următoarele: a) actul juridic a cărui
anulare se solicită, trebuie să fie un act fraudulos, cerinţă
care impune ca prin actul contestat debitorul să fi urmărit fraudarea intereselor creditorilor. Ca atare, pentru ca
acţiunea să poată fi promovată este necesar, aşadar, ca
debitorul să urmărească sau să conştientizeze măcar că
actul săvîrşit va conduce, total sau parţial, la destabilizarea activităţii sale, patrimoniul său putînd ajunge într-o
stare de insuficienţă de fonduri băneşti disponibile; b)
actul juridic încheiat să aibă ca efect prejudicierea creditorilor; c) actul a cărui revocare se cere să fi fost încheiat
în perioada suspectă, respectiv în maxim trei ani anteriori deschiderii procedurii colective de încasare a creanţelor.
Codul de procedură civilă la art.355 în coroborare cu
prevederile art.5 al Legii insolvabilităţii prevede că competenţa de soluţionare aparţine, din punct de vedere

material, Curţii de Apel de drept comun, ca instanţă
competentă să soluţioneze cauzele insolvabilităţii.
Mijlocul procesual de anulare a actelor debitorului ce
sunt contrare legii sau însuşi actului constitutiv al agentului economic poate fi implementat pe tot procesul de
insolvabilitate, inclusiv în perioada provizorie. Anularea
acestora se cere sub prezumţia de fraudă. Or, desfăşurarea unei activităţi în condiţiile specificului şi obiectivului
antreprenorial, ţinînd cont de felul în care s-a desfăşurat
activitatea debitorului, nu poate fi sancţionată.
Cercetarea nulităţii actelor frauduloase necesită o analiză pe două segmente: efectele nulităţii faţă de părţile actului juridic şi investigarea efectelor pe care nulitatea le
produce faţă de creditori.
Prezumţia de fraudă este una relativă, dar în acelaşi
timp, acordă administratorului, în termen de maxim 3
ani precedenţi intentării procedurii de insolvabilitate,
dreptul de a solicita instanţei anularea actelor juridice
fictive sau frauduloase. Prezumţia de fraudă persistă
şi în cazul în care debitorul, conştient de temeiul general sau special de insolvabilitate, prin abuz de norme procedurale, nu a depus cerere introductivă în termenele şi condiţiile reglementate de prevederile art.14
al legii.
Cu certitudine, norma legală acordă debitorului dreptul
de a aduce contraargumente ce ar demonstra lipsa intenţiei de a periclita activitatea economică şi de a prejudicia creditorii. Sancţiunea se aplică doar asupra actelor
juridice la încheierea cărora nu au fost respectate dispoziţiile legale referitoare la valabilitatea unui act juridic.
Revocarea unui act juridic anterior, în cadrul activităţii
comerciale, poate fi efectuată doar în urma analizei detaliate a raţiunii scopului urmărit de către părţi. Interesul
intenţiei activităţii legale peremptoriu necesită a fi demonstrat.
Sub sancţiunea nulităţii sunt raportate şi transferurile
făcute în ultimii 3 ani cu titlu gratuit din partea debitorului. Or, debitorul a cărui situaţie precară macină activitatea economică nu poate şi nici nu este în drept să
dispună gratuităţi în dezavantajul creditorilor.

Spre deosebire de actele frauduloase, în cazul actelor
translative de proprietate cu titlu gratuit, nu este necesar de a face dovada intenţiei frauduloase. Textul art.104
lit.b) permite a concluziona că justificarea anulării acestui transfer se bazează pe trei elemente: titlu gratuit, termenul de 3 ani şi generozitatea debitorului disproporţională faţă de patrimoniul său. Nu mai puţin importante
sunt donaţiile deghizate, care se prezintă sub aparenţa
unei vînzări. Operaţiunile cu scopuri indirecte pot fi demonstrate prin orice mijloc de probă.
Relaţiile economice urmăresc generarea de valoare, iar
interesele asociaţilor trebuie să fie direct proporţionale
cu cele ale creditorilor.
Anularea operaţiunilor economice încheiate de către debitor pe perioada ultimelor 24 luni, sînt exhaustiv reglementate de art.105, şi anume: cu un asociat în comandită sau cu un asociat care deţine cel puţin 20% din
capitalul social al debitorului, atunci cînd debitorul este
societate în comandită sau societate în nume colectiv; cu
un asociat (acţionar) care deţine cel puţin 20% din capitalul social al debitorului, atunci cînd debitorul este societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată; cu
oricine din membrii organelor de conducere ale debitorului, care pot fi: debitorul persoană fizică ce desfăşoară
activitatea individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei ţărăneşti (de
fermier), administratorii societăţilor comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii şi membrii comisiilor
de lichidare, contabilii; cu un coproprietar – asupra unui
bun comun indivizibil; cu administratorul sau lichidatorul înscrişi în registrul de stat al persoanelor juridice şi
în registrul întreprinzătorilor individuali, în temeiul
unei hotărîri sau încheieri judecătoreşti.
Gestionarea activităţii într-un domeniu asigură persoanelor implicate cunoaşterea detaliată a specificului antreprenorial. O simplă strategie subtilă, rudimentară şi grosieră făcută pînă la perioada de
insolvabilitate, de către oricine din membrii organelor
de conducere, poate poziţiona creditorii departe de
creanţa ce necesită a fi încasată. Indiferent de forma
juridico-organizatorică, imperativ se intervine întru
neadmiterea diminuării patrimoniului debitorului, de
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către organele de conducere, neavînd relevanţă buna-credinţă.
Perioada de insolvabilitate presupune administrarea
masei debitoare de către administrator. Evidenţiez aici,
că legea stagnează şi actele juridice ce pot fi încheiate cu
acesta din urmă, în legătură cu patrimoniul debitorului.
Analizînd termenele aplicate la examinarea unei proceduri de insolvabilitate, critica de nelegalitate, consider
termenul de 24 de luni sub limita de implementare a regulii potrivit căreia tot ceea ce s-a executat în baza unui
act juridic afectat trebuie desfiinţat, astfel încît părţile
raportului juridic să ajungă în situaţia în care acel act nu
s-a încheiat.
Într-un termen efectiv redus, pot fi contestate transferurile de proprietate de la debitor către un creditor în contul unei datorii anterioare sau în folosul acestuia din
urmă, efectuate în ultimele 4 luni precedente înaintării
cererii introductive, care au ca efect creşterea sumei pe
care creditorul ar urma să o primească în cazul lichidării
debitorului.
Primordial aici se urmăreşte protejarea şi poziţionarea
creditorilor pe semn de egalitate.
Egalitatea de risc este condiţie impusă a insolvabilităţii.
În acest sens, egalitatea se exprimă prin stingerea creanţelor, urmare a valorificării masei debitoare, proporţional cotei validate în tabelul definitiv de creanţe, de către
instanţa de insolvabilitate.
Raţiunea acestei norme este de a anula actele juridice ce
favorizează prin intenţie directă pe unul dintre creditori
în defavoarea celorlalţi. Situaţia se caracterizează prin
eschivarea de la aplicare a caracterului concursual şi
egalitar al procedurii de insolvabilitate, mecanism juridic ce se aplică în vederea asigurării echilibrului obligaţional dintre creditori.
Acordînd prioritate imperativului deţinătorilor unui
drept de creanţă asupra patrimoniului debitorului, textul legii acordă dreptul de anulare a transferurilor de
proprietate de la debitor către un creditor în contul unei
datorii anterioare sau în folosul acestuia din urmă, efec-
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tuate în ultimele 4 luni precedente înaintării cererii introductive, la care creditorul nu avea dreptul sau care nu
ajunseră la scadenţă.
Favorizarea unui creanţe neajunse la scadenţă în preajma deschiderii procedurii de insolvabilitate în detrimentul altora, chiar şi dacă transmiterea dreptului de
proprietate a fost cu titlu oneros, poate fi obiectul unei
acţiuni în anulare.
Critica acestei norme vizează doar transferurile de proprietate de la debitor efectuate, care au diminuat activul
său patrimonial. Urmare a anulării actului translativ de
proprietate, creditorul favorizat va restitui plata primită,
iar creanţa se va înscrie în tabel.
Dispozitivul art.104 lit.f) permite anularea actelor debitorului prin care s-a dispus acordarea gratuită a unui gaj
sau a unei ipoteci, a oricărei alte garanţii pentru o creanţă care era neasigurată în ultimele 4 luni anterioare înaintării cererii introductive sau pentru o creanţă a unui
acţionar sau asociat al debitorului într-o perioadă similară, dacă aceste creanţe nu au ajuns la scadenţă pînă la
data intentării procedurii de insolvabilitate.
Regula persistentă în relaţiile comerciale este că o garanţie
reală se naşte doar în urma unei obligaţii. Uzanţele arată că
creanţa este garantată real, chiar în momentul naşterii
acesteia. Asigurarea creanţei unui creditor sau acţionar, ulterior, ridică semne de întrebare în partea ce ţine de temeinicia, veridicitatea şi scopul unei astfel de măsuri.
Dacă reliefăm prevederile art.43 al legii, creanţa negarantată ar putea fi plasată pe locul 6, pe cînd creanţa garantată
are un grad prioritar de satisfacere. În practică este distinsă
ipoteza care la finisarea procesului de insolvabilitate sunt
achitate doar o parte din creanţe, de regulă, creanţele chirografare rămîn nesatisfăcute. Raritate este cazul în care
patrimoniul debitorului asigură achitarea totală a creanţelor. Situaţia în care unui creditor îi este acordat statut de
garantat, într-un termen redus sub cererea de insolvabilitate, nu poate fi privită ca o simplă întîmplare. O atare operaţiune necesită a fi sesizată de către administrator.
Transferul de proprietate sau gajarea (ipotecarea) în favoarea unui creditor dezavantajează restul creditorilor în

raport cu cel asigurat. Toate acţiunile înaintate de către
administratorul insolvabilităţii în vederea anulării actelor juridice ale debitorului sunt scutite de la achitarea taxei de stat, fapt ce, într-o perioadă de deficit financiar,
asigură suplinirea masei debitoare.
Aceste norme nu se extind asupra transferurilor cu caracter patrimonial efectuate în baza licitaţiilor publice,
în condiţiile legii. Cadrul legal impune protejarea dobînditorilor ce nu au urmărit scopuri dubioase la încheierea
actelor juridice cu bunurile din patrimoniul debitorului.
Legea insolvabilităţii ierarhizează 3 categorii de termene
în interiorul cărora pot fi sancţionate actele încheiate de
către debitor în defavoarea creditorilor.
Sub sancțiunea nulității, administratorul/lichidator este
obligat să înainteze această acțiune în termeni legali.
Neexecutarea în termen exclude dreptul de a înainta ulterior o cerere in instanța.
Într-un proces de insolvabilitate pot fi şi situaţii în care
persoana în drept să înainteze o astfel de cerere omite
termenul sau neîntemeiat nu înaintează o acţiune în
anulare, aşadar, că mai există o şansă de protejare a
drepturilor creditorilor, prin implementarea prevederilor art.248 al legii, atragerea la răspundere subsidiară a
membrilor organelor de conducere ale debitorului.
Ca atare, caracteristicile acţiunii în anulare, reglementată de Legea insolvabilităţii, sunt următoarele:

acţiune specială ce implică preexistenţa insolvabilităţii
debitorului ca parte în actul juridic contestat, cererea fiind scutită de la plata taxei de stat; c) limitată în timp, ea
poate fi introdusă în termen de la 4 luni la 3 ani sub
sancţiunea decăderii; d) limitată la subiecţii de drept ce
o pot înainta: administratorul sau la cererea Comitetului
creditorilor; e) caracter limitat de aplicare la tranzacţiile
sau transferurile de drepturi patrimoniale către creditori, acţionari, administrator sau terţi, realizate de debitor prin acte şi operaţiuni frauduloase sau care depăşesc
limitele normale ale activităţii sale. Administratorul este
în drept de a solicita restituirea de către terţi a bunurilor
transmise ori a contravalorii acestora, dacă întoarcerea
în natură nu mai este posibilă, precum şi a valorii altor
prestaţii executate în baza actelor, constituirilor sau a
transferurilor anulate.
Revocarea actelor juridice prin anulare se cere în baza
principiilor şi normelor legale ce nu au fost aplicate de
către debitor, în activitatea sa suspectă, anterioară înaintării cererii de insolvabilitate. Avantajul obiectiv are
relevanţă la protejarea drepturilor şi intereselor creditorilor, de cele mai dese ori – chirografari.
În urma celor expuse, menţionez că ansamblul de norme
funcţionale şi coerente al Legii insolvabilităţii, printr-un
mecanism juridic eficient, asigură şi încurajează atît administratorul insolvabilităţii, cît şi membrii Comitetului
creditorilor întru reconstituirea patrimoniului debitorului.

caracter facultativ, dat fiind faptul că administratorul nu
are obligaţia expresă de a intenta o asemenea cerere; b)
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Întrarea în vigoare a hotărârii de intentare a
procesului de insolvabilitate produce efectele
juridice prevăzute de lege, implicit şi pe cele
care influenţează capacitatea civilă a debitorului insolvabil, precum şi asupra actelor juridice încheiate de el.
Instituţia insolvabilităţii în actuala reglementare
are o sarcină juridică cu scop dublu: 1) dacă debitorul
este temporar în imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile
pecuniare ajunse la scadenţă, de a-i permite, în limitele
compromisului permis de lege, să-şi restabilească
solvabilitatea şi să-şi achite datoriile; 2) dacă
situaţia debitorului este de aşa natură că restabilirea solvabilităţii nu este posibilă, atunci se
aplică procedura falimentului, în cadrul căreia trebuie asigurată o satisfacție echitabilă, cât mai deplină şi
rapidă a cerinţelor creditorilor.
Realizarea acestui dublu scop este posibilă doar prin
pornirea de către instanţa competentă a unui proces judiciar şi desemnarea unui administrator/lichidator judiciar care să îndeplinească formalităţile ce se impun.
Desemnarea administratorului sau după caz a lichidatorului şi întrarea acestuia în funcţie determină anumite
consecinţe juridice care se referă la drepturile debitorului insolvabil, dar şi a creditorilor lui. În ceia ce urmează
ne interesează efectele pe care le produce desemnarea
administratorului asupra capacităţii civile a debitorului
insolvabil precum şi asupra lui actelor juridice. Cu referire la actele juridice ale debitorului trebuie menţionat
că ele se referă nu doar la actele juridice nefinalizate la
momentul intentării procedurii, dar efectele insolvabilității se extind şi asupra actelor juridice încheiate
în perioada anterioară intentării procedurii de
insolvabilitate, numită „perioada suspectă”.

Capacitatea civilă
a debitorului insolvabil
Potrivit art.60 din Codul civil, „capacitatea de folosinţă a
persoanei juridice se dobândeşte la data înregistrării de
stat şi încetează la data radierii ei din registrul de stat”.
Subiectul de drept are o existenţă socială şi implicit o

capacitate de folosinţă care este determinată la început
de data înscrierii ei în Registrul de stat al persoanelor
juridice, iar la sfârşit, de data radierii din acest registru.
Între aceste două date persoana juridică are o capacitate
de folosinţă deplină similară individului, adică aptitudine „de a avea drepturi şi obligaţii civile”, cu excepţia celor care se referă exclusiv la personalitatea umană. În
doctrină1 s-a afirmat că capacitatea de folosinţă a persoanei juridice este restrânsă în perioada constituirii, cât
şi în după adoptarea hotărârii de dizolvare şi întrarea în
lichidare. În ambele aceste cazuri persoana juridică are
doar drepturile şi obligaţiile necesare înregistrării ei legale în Registrul de stat sau după caz drepturile şi obligaţiile necesare de a îndeplini formalităţile de desfiinţare a persoanei juridice şi transmitere a activielor către
persoanele îndreptăţite.
Capacitatea de exerciţiu, adică aptitudinea de a dobândi şi
de a exercita prin faptă proprie drepturi civile şi de a-şi
asuma personal şi a executa obligaţii civile, apare la persoana juridică, potrivit art.61 alin.(1) C.civ., „de la data
constituirii”. Dacă la persoana fizică capacitatea de exerciţiu apare gradual, la anumite vârste (art.21 şi art.22 C.
civ.) până la dobândirea capacităţii depline la atingerea
vârstei de 18 ani, apoi la persoana juridică capacitatea de
exerciţiu apare concomitent cu cea de folosinţă, adică de
la data înscrierii în Registrul de stat şi sfârşeşte la data
radierii din acelaşi registru. Capacitatea de exerciţiu este
un fenomen juridic strâns legat cu voinţa juridică, ori subiectul de drept poate, la încheierea contractelor să-şi exprime voinţa (consimţământul) valabilă doar dacă aceasta provine de la o persoană cu discernământ, este exprimat
cu intenţia de a produce efecte juridice şi nu este viciat
(art199 C.civ.). Capacitatea de exerciţiu generează o prezumţie de discernământ pentru încheierea actului juridic,
ceea ce presupune atitudinea concretă a subiectului de
drept de a înţelege consecinţele actelor sale deci de a forma o voinţă juridică valabilă2. Spre deosebire de persoana
fizică la care procesul de formare a voinţei şi procesul de
exprimare a acesteia reprezintă un exerciţiu mintal urmat
1 Valeriu Stoica, Răzvan Dincă, Asupra câtorva probleme juridice incidente în
decizia nr.3556/2006 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia comercială.
Depunerea acţiunii în anularea hotărârii arbitrale. Disticţia dintre capacitatea de
folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice. Inadmisibilitatea
cumului daunelor-interes moratorii cu cele compensatorii.// Revista română de
drept privat; 2001, nr.1. pag.201-202.
2 Valeriu Stoica, Răzvan Dincă, .... 2001, nr.1. pag.200.
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de o acţiune care se exteriorizează prin încheiarea actului
juridic, apoi la persoana juridică procesul de formare a
voinţei este organizat de către lege prin reglementarea
structurii organelor fiecărei categorii de persoane juridice, iar exprimarea voinţei, respectiv realizarea capacităţii
de xerciţiu a ei se realizează printr-un organ special numit
administrator sau organ executiv. Persoana fizică aleasă
sau desemnată în calitate de administrator, încheie acte
juridice în numele şi din contul persoanei juridice cu terţii, o reprezintă în toate raporturile juridice cu terţii, cu
autorităţile publice şi în instanţa de judecată fără procură,
mandatul lui fiind confirmat prin extrasul din Registrul
persoanelor juridice. Toate actele încheiate de administrator sunt ale persoanei juridice înseşi şi angajează societatea în raporturile juridice.Datorită acestui fapt ea be-

insolvabilitate. În acest sens reţinem dispoziţia art.86
alin.(3) C.civ. care prevede că „persoana juridică continuă să existe şi după dizolvare în măsura în care este
necesar pentru lichidarea patrimoniului” din care rezultă că finalitatea operaţiunilor întreprinse în procedura
de lichidare nu este realizarea scopului statutar ci lichidarea patrimoniului. O altă dispoziţie din aliniatul (4) al
aceluiaşi articol prevede că „din momentul dizolvării,
administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni” în vederea desfăşurării activităţii, şi el „devine lichidator” dacă oganul care a decis dizolvarea nu a fost desemnat un alt lichidator. Aceste dispoziţii demonstrează
restrângerea obiectului de activitate a persoanei juridice
dizolvate şi implicit a capacităţii ei juridice, ori pentru
actele juridice întreprinse după data dizolvării este ţinut

neficiază de drepturi şi este ţinută de a executa oblgaţiile
cei revin. În acest sens, Legea nr.135/2007 prevede în
art.74 că „societatea este angajată în raporturile cu terţii
prin actele săvîrşite de către administrator, chiar dacă
aceste acte depăşesc obiectul de activitate al societăţii ...”.

să răspundă şi cel care le-a încheiat, adică administratorul sau lichdiatorul.

Codul civil prevede că atunci când organele competente
ale persoanei juridice nu sunt în stare să-şi aleagă, sau să
desemne propriul administrator (art.61 alin.(4) C.civ.),
ori atunci când administratorul o gestionează în mod
necorespunzător, la cerere, poate fi înlocuit cu unul desemnat de către instanţa de judecată. În aceste cazuri,
administratorul desemnat de instanţă îl va înlocui pe cel
care trebuie să fie ales sau desemnat de către organul
competent al persoanei juridice (adunarea generală a
asociaţilor, a acţionarilor sau consiliul) şi va executa
temporar atribuţiile lui, executând întocmai hotărârile
organului suprem, fără a afecta capacitatea de exerciţiu
a subiectului de drept. O situaţie similară, poate fi evidenţiată şi prin desemnarea administratorului fiduciar
de către instanţa de judecată (art.88 C.civ.) în care s-a
înaintat o cerere de dizolvare a persoanei juridice şi care
în aşa fel aplică o măsură de asigurare a activităţii persoanei juridice până la adoptarea hotărârii în fond.
Persoana juridică fără administrator, nu poate să-şi realizeze capacitatea, respectiv este similară unui subiect
incapabil. În perioada existenţei sale persoana juridică
poate să se afle în situaţii speciale care justifică restrângerea capacităţii de exerciţiu. Asemenea situaţii pot să
fie după dizolvarea societăţii inclusiv pentru cauză de

O altă situaţie distinctă de cele menţionate anterior poate fi evidenţiată atunci, când administratorul este ineficient şi a adus persoana juridică într-o stare financiară
precară de a nu-şi putea onora obligaţiile ajunse la scadenţă. Odată cu constatarea acestui fapt prin hotărâre
judecătorească, activitatea organelor de conducere ale
debitorului se suspendă (art.75 (1) din Legea
nr.149/2012). Prin această dispoziţie, persoana juridică
insolvabilă este lipsită de posibilitatea de a-şi exprima
voinţa proprie formată în cadrul organelor sale sociale,
ori activitatea organelor este suspendată, iar eventualele
hotărâri şi acte sunt nule de drept, cu excepţia celei menţionate la art.88 alin.(1) din Legea nr.149/2012.
Prin hotărâre de intentare a procedurii de insolvabilitate
dreptul debitorului de a administra şi de a dispune de
bunurile în masa debitoare este transmis administratorului insolvabilităţii sau, după caz, lichidatorului (art.74
(1), iar actele juridice semnate de administratorul desemnat de organul persoanei juridice după pronunţarea
hotărârii de intentare prin care se înstrăinează sau se
grevează bunurile proprii sunt nule. Expresia dreptul ...
de a dispune de bunuri ...este transmis administratorului urmează a fi înţeleasă ca o interdicţie organului executiv de a actiona în numele şi din contul persoanei insolvabile, drept cu care se înzestrează administratorul
insolvabilităţii desemnat de instanţă.
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Administratorul insolvabilităţii/lichidatorul reprezintă
interesele şi conduce activitatea persoanei juridice insolvabile, iar numele lor se înscriu în Registrul de stat al
persoanelor juridice. Chiar dacă reprezintă interesele
debitorului insolvabil, administratorul desemnat de instanţă nu exprimă voinţa debitorului, ci exprimă o voinţă a creditorilor formată în modul stabilit de către adunarea sau comitetul creditorilor, sub supravegherea
instanței. Crediorii nu acţionează ca un organ al persoanei juridice, ci ca o formă de organizare a persoanelor
interesate să-şi satisfacă drepturile de creanţă în cadrul
unei proceduri speciale centralizate de executare asupra
bunurilor ce alcătuiesc activul patrimonial al debitorului
lor comun3. Dispoziţiile citate supra impun concluzia că
legiuitorul prin intentarea procesului de insolvabilitate
nu lipseşte persoana juridică de calitate de subiect de
drept, ea continându-și existenţa, rămânând a fi înscrisă
în Registru de stat al persoanelor juridice, bunurile ce
constituie masa debitoare, continuă să rămână la bilanţul său contabil până la repartizarea lor între creditori. Expresia legală activitatea organelor de conducere ale debitorului se suspendă „paralizează”
funcţionalitatea persoanei juridice şi o transformă într-o
persoană incapabilă, impunându-i-se interdicția de a
administra patrimoniul, de a dispune de bunuri, precum
şi de a reprezenta debitorul. Organele statutare nu pot,
nicidecum influenţa mersul lucrurilor, absolut totul trecând în subordinea administratorului desemnat de intanţă, inclusiv sumele de bani, bunurile, dreptul
de a reprezenta în instanţele de judecată pentru a
continua procesele judiciare pendinte ori de a începe noi
procese.
Dreptul de gestiune şi reprezentare al administratorului/lichidatorului este unul diferit de cel administratorului convenţional, el fiind suplimentat cu drepturi deosebite, care sunt impuse pentru protecţia creditorilor.
Aceste drepturi se referă la posibilitatea de opta între
continuarea contractelor în derulare sau rezilierea lor
în funcţie de efectul pozitiv sau negativ pe care îl au asupra masei debitoare. Administratorul fiind ţinut să accepte doar soluţia pozitivă, adică acea care permite de a
aduce masei debitoare plusvaloare. În aceiaşi ordine de
idei, administratorului i se acordă competenţa de a contesta actele juridice încheiat de debitor în perioada ante3 Valeriu Stoica, Răzvan Dincă, opera citată, pag.204.
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rioară intentării, inclusiv să ceară instanţei să anuleze4
actele debitorului încheiate şi executate până la intentarea procesului de insolvabilitate, dacă ele au prejudiciat
patrimoniul debitorului şi implicit au afectat interesele
creditorilor. Aceste situaţii afectează retroactiv capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice la încheiera contractelor, considerându-se că a acţionat cu un discernământ
„atrofiat”.

Actele juridice ale persoanei
juridice insolvabile
Declanşarea procedurii de insolvabilitate impune determinarea cu certitudine atât a valorii masei pasive dar şi
a masei active. Dacă determinarea masei pasive se face,
de regulă, din actele prezentate de creditori în modul
stabilit de lege, apoi la determinarea finală a masei active, numite în lege masă debitoare, se i-a în considerare
nu doar bunurile pe care le are debitorul la momentul
pornirii procesului dar şi cele dobândite de administratorul/lichidatorul judiciar în cursul procesului. Pentru a permite administratorului/lichidatorului
să maximizeze averea debitorului, legiuitorul îi acordă
drepturi extraordinare, deosebite de cele care le-a avut
administratorul statutar: dreptul de a solicita anularea
unor acte juridice încheiate anterior pornirii procesului
de insolvabilitate, dreptul de a opta între continuarea
executării unor contracte sau rezilierea lor, interzicerea
executării silite a hotărârilor judiciare emise anterior,
stingerea de drept a mandatelor etc.
Actele juridice anulabile încheiate anterior înaintării cererii de intentare a procesului de insolvabilitate.
Pentru a realiza principiul maximizării valorii averii debitorului, cât şi a exigenţei certitudinii juridice care trebuie să guverneze măsurile de executare specificie procedurii insolvabilităţii este strict necesară determinarea
elementelor patrimoniului care pot face obiectul unei
4 Despre regimul unor acte juridice ale debitorului insolvabil reglementat în
legislaţia română vezi: Turcu, Ion. Situaţia unor acte juridice ale debitorului
supus procedurii reorganizării şi lichidării judiciare. Revista de drept comercial,
1996, nr. 1. Schiau, Ioan. Situaţia unor acte juridice ale debitorului în cadrul
procedurii reorganizării şi lichidării judiciare. Revista de drept comercial, 1997,
nr.5;

executări silite, fie reîntregirea averii debitorului cu acele bunuri sau drepturi patrimoniale care au fost fraudulos înstrăinate înaintea începerii procedurii5.
Administratorul/lichidatorul este îndreptăţit să introducă în instanţa de insolvabilitate acţiuni în vederea
anulării anumitor categorii de acte juridice pe tot parcursul perioadei de observaţie, al procedurii de insolvabilitate, al procedurii falimentului şi/sau al procedurii
de restructurare cu condiţia că aceste acte juridice au
afectat patrimoniul debitorului. Reieşind din dispoziţiile
art.104 şi 105 legiuitorul permite anularea unor acte juridice dacă încheierea lor sau după caz executarea, a
avut loc în termen de maxim 3 ani, 2 ani sau 4 luni anterior pornirii procesului.
Potrivit art.104 din Legea nr.149/2012 administratorul
insolvabilităţii/lichidatorul poate solicita în instanţă
anularea actelor juridice dacă ele afectează bunurile debitorului, inclusiv:
a) cu cel mult 3 ani până la înaintarea cererii întroductive în instanţă dacă ele sunt:
• acte fictive (art.104 lit.a) Legea nr.149) prin care debitorul insolvabil a imitat transmiterea către alte
persoane a anumitor valori patrimoniale. Potrivit
art.221 alin.(1) din codul civil actul juridic este fictiv
dacă este încheiat fără intenţia de a produce efecte
juridice. Manifestarea de voinţă a părţilor unui asemenea act juridic este falsă şi creează numai o aparenţă de act juridic. Scopul principal al actului fictiv
este de a ascunde anumite valori patrimoniale de
urmărirea creditorilor. Potrivit art. 217 alin.(3) C.
civ. actul fictiv este lovit de nulitate absolută, iar acţiunea în constatarea nulităţii este imprescriptibilă,
ceea ce deosebește de reglementarea art.104 lit.a)
din Legea nr.149.
• acte frauduloase (art.104 lit.a) Legea nr.149) prin
care debitorul insolvabil a pierdut anumite valori
patrimoniale; Codul civil nu operează cu sintagma
de act juridic fraudulos. Dicţionarul enciclopedic caracterizează actul fraudulos ca cel încheiat prin încălcarea unei dispoziţii imperative a legii. Literatura
juridică definește frauda ca fiind acel act de înșelare
a creditorului de către debitor, prin care acest din
5 Ion Schiau, Regimul juridic al insolvenţei comerciale, Bucureşti, ALL BECK,
2001, p.140.

•

•

urmă își micșorează patrimoniul său, sustrăgându-l
de la gajul general al creditorilor și provocându-și
sau agravându-și, astfel insolvabilitata6. Frauda se
analizează ca un delict civil care atrage responsabilitatea autorilor, adică atât al debitoruului cât și al terțului, ori actul fraudulos încheiat de debitorul insolvabil în dauna creditorului său se face întotdeauna
împreună cu un terț sau cu concursul acestuia, iar
efectele acestui act rămân a fi inopozabile creditorului lezat.
acte cu titlu gratuit (art.104 lit.b) Legea nr.149) prin
care debitorul insolvabil şi-a redus valoarea activelor. De la aaceastă cerinţă există o excepţie, când nu
poate fi solicitată nulitatea actelor juridice în cazul în
care acestea reprezintă o îndeplinire a unor obligaţii
morale sau pentru binele public (de sponsorizare),
în care generozitatea donatorului este proporţională
patrimoniului său. Potrivit art.197 C.civ. sunt cu titlu gratuit acele acte prin care o parte dobândeşte un
folos patrimonial fără ca să achite pentru acesta un
echivalent. Sunt cu titlu gratuit donaţiile, comodatul, uzufructul gratuit etc.;
acte în care prestaţia debitorului este vădit mai
mare decât cea primită (art.104 lit.c) Legea nr.149);
Legea prezumă că prin asemenea operațiuni comerciale debitorul, acceptând o prestație vădit inferioară propriei sale prestații, a urmărit să diminueze
masa activă în detrimentul creditorilor săi. Potrivit
legislaţiei civile părţile sunt în drept să stabilească
preţurile la mărfurile realizate şi tarifele la serviciile
prestate reieşind din condiţiile pieţei. Administratorul insolvabilităţii poate cere nulitatea actelor debitorului prin care acesta a vândut un bun, a executat
o lucrare sau a prestat un serviciu la o valoare mult
mai mică decât preţul de piaţă, a cumpărat un bun,
un serviciu sau a achitat o lucrare la un preţ mult
mai mare decât cel de piaţă. Diferenţa de preţ în defavoarea debitorului insolvabil trebuie să fie semnificativă, încât cealaltă parte să-şi dea perfect seama
că se îmbogăţeşte. Diferenţa de preţ poate să se datoreze şi înţelegerii dolosive a reprezentatului debitorului insolvabil cu cealaltă parte. Dar dacă art.231
C.civ. prevede că cererea în anulare poate fi depusă

6 Dimitrie Gherasim, Buna-credință în raporturile juridice civile, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, București, 1981, p.90, apud, Ion
Schiau, Regimul juridic al insolvenţei comerciale, Bucureşti, ALL BECK, 2001,
p.144.
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de către partea interesată în termen de un an de la
data la care cel interesat a aflat sau trebuia să afle
despre încheierea actului juridic, apoi administratorul insolvabilităţii poate cere anularea unui asemenea act în termen de 3 ani de la încheiere.
b) cu cel mult 24 luni până la înaintarea cererii
întroductive, dacă ele sunt încheiate cu:
• un asociat în comandită sau cu un asociat care
deţine cel puţin 20% din capitalul social al debitorului, atunci când debitorul este o societate în comandită sau o societate în nume colectiv;
• cu un asociat (acţionar) care deţine cel puţin 20% din
capitalul social al debitorului, atunci când debitorul
este o societate pe acţiuni sau o societate cu răspundere

•

Ca şi consecinţă a declării nulităţii actelor menţionate, debitorului i se restituie bunul pe care l-a transmis celeilalte părţi sau, dacă bunul nu s-a păstrat,
valoarea acestui bun de la momentul transmiterii.
Cealaltă parte a actului anulat dobândeşte calitatea
de creditor chirografar urmând să fie satisfăcută din
masa debitoare în modul stabilit pentru o astfel de
creanţă.

Actele juridice care sunt în proces de executare
la data intentării procesului de insolvabilitate.
În vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului
şi stingerii, pe această cale, a pasivului în condiţii cât mai
avantajoase, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul are

limitată;
cu un membru al organelor de conducere ale debitorului, inclusiv administratorii debitorului insolvabil, membrii organului executiv, membrii consiliului, lichidatorii şi membrii comisiilor de lichidare,
contabilii;
cu un coproprietar - asupra unui bun comun indivizibil;
cu o persoană care, nu întruneşte condiţiile pentru a
fi desemnată în calitate de administrator al procedurii de insolvabilitate.

dreptul de opţiune, adică să menţină sau să denunţe o serie
de acte juridice ale debitorului în măsura în care acestea nu
au fost executate în totalitate de către părţile implicate7.
Aceasta rezultă din dispoziţia art.89 din Legea nr.149/2012
care prevede că „dacă la momentul intentării procedurii de
insolvabilitate un contract bilateral nu este executat în totalitate de către debitor sau de cealaltă parte, administratorul/
lichidatorul este în drept să îl execute ... ori să ceară celeilalte
părţi executarea lui”, sau să „refuze să execute” în acest din
urmă caz, cealaltă parte, în calitate de creditor chirografar,
poate înainta o creanţă care rezultă din neexecutare”.

c) cu cel mult 4 luni până la înaintarea cererii
întroductive, dacă au fost încheiate:
• cu un creditor, căruia i se transferă drepturi de proprietate în contul unei datorii anterioare şi care au
ca efect creşterea sumei pe care creditorul ar urma
să o primească în cazul lichidării debitorului;
• cu un creditor, căruia i se transferă drepturi de proprietate în contul unei obligaţii care nu ajunsese la
scadenţă, sau la care creditorul nu avea dreptul;
• cu un creditor, căruia i se constituie un drept de gaj
sau de ipotecă pentru o creanţă neasigurată anterioar;
• cu un asociat (acţionar) , căruia i se constituie un
drept de gaj sau de ipotecă pentru o creanţă nasigurată anterioar şi care nu a ajuns la scadenţă la data
intentării procesului de insolvabilitate;
• orice acte încheiate şi garanţii acordate de către debitor după înaintarea cererii introductive;

După cum afirmă Ioan Schiau în cartea sa ”Regimul juridic al insolvenţei comerciale” dreptul de opţiune al administratorului insolvabilităţii este un „mecanism juridic pus la îndemâna administratorului/lichdiatorului
prezintă un interes deosebit, prin efectul lui asupra averii debitorului”8. Menţinerea sau denunţarea unui contract poate avea efect pozitiv sau negativ asupra averii
debitorului, de aceea administratorul va trebui să examineze fiecare contract şi să decidă care din contracte
trebuie derulate în continuare şi care trebuie reziliate. În
situaţia în care a fost adoptată hotărârea de pornire a
procesului de insolvabilitate, cocontractanţii debitorului
sunt îndreptăţiți să ceară „administratorului să îşi exercite dreptul de opţiune,” iar acesta, „trebuie să declare
neîntîrziat dacă va cere sau nu executarea”. Dacă administratorul omite să ceară „neîntârziat” executarea con-

•

•
•
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7 Ion Schiau, Regimul juridic al insolvenţei comerciale, Bucureşti, ALL BECK,
2001, p.165.
8 Ibidem, p.166.

tractului, el nu va putea ulterior să insiste asupra executării lui. Prevederea legală de a-şi realiza dreptul de
opţiune „neîntârziat” ne pare a fi una imprecisă şi ar putea provoca neînţelegeri. Din acest motiv, considerăm
că pentru realizarea dreptului de opţiune trebuie să se
intervină legislativ prin stabilirea unui termen cert.
De la regulile dreptului de opţiune există şi prevederi exprese care stabileşte o soluţie certă, potrivit cărora:
• Creanţele neajunse la scadenţă se consideră scadente din momentul intentării procesului de insolvabilitate (art.92 Legea nr.149/2012);
• „Mandatul eliberat de către debitor asupra bunurilor din masa debitoare se stinge la data intentării
procedurii de insolvabilitate sau a procedurii fali•

•

mentului” (art.92 Legea nr.149/2012);
„Valabilitatea procurii eliberate de către debitor în
privinţa unui bun din masa debitoare încetează la
data
intentării
procedurii”
(art.93
Legea
nr.149/2012).
„Contractul de locaţiune sau de arendă în care debitorul are calitatea de locatar sau de arendaş nu poate
fi reziliat de cealaltă parte după depunerea cererii

•

•

introductive din cauza unei întîrzieri cu plata chiriei
sau arendei care a apărut pînă la depunerea cererii
introductive sau din cauza înrăutăţirii stării patrimoniale a debitorului” (art.91 Legea nr.149/2012).
Dacă obligaţia uneia dintre părţile contractante de a
efectua o tranzacţie cu valori mobiliare devine, conform contractului, scadentă după deschiderea procedurii de insolvabilitate, contractul se consideră
reziliat la data intentării procedurii (art.101 Legea
nr.149/2012).
În cazul în care un contract de asigurare a debitorului continuă, prima de asigurare datorată de debitor
trebuie să fie plătită în totalitate, chiar dacă este scadentă înainte de intentarea procedurii, primele de
asigurare raportîndu-se la cheltuielile de adminis-

trare (art.102 Legea nr.149/2012).
În concluzie, conchidem, că pornirea procesului de insolvabilitate influențează statutul juridic al persoanei
juridice insolvabile, lipsind-o totalmente de capacitate
de exercițiu, precum și inflențează actele juridice pe care
debitorul le-a încheiat anterior începerii procesului de
insolvabilitate.
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