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At present, in Romania the indebted borrowers 
have no leverage at hand to release itself from the 
debts which can not pay and the solu  ons o  ered 
by the banks just increase the credit’s total cost. 
In this context, an e   cient law of the personal 
insolvency, alongside other measures and good 
prac  ces would discipline borrowers, ensuring a 
more balanced sa  sfac  on of the creditor, and at 
the same  me would prevent big debts.
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În prezent, în România debitorii supraîndatora i nu au 
la îndemân  nicio pârghie pentru a se elibera de da-
toriile pe care nu le mai pot achita i singurele solu ii 
oferite de b nci nu fac decât s  ridice costul total al 
creditului. În acest context, o lege e  cient  a insolven-
ei personale, al turi de alte m suri i bune prac  ci, 

ar disciplina debitorii, asigurând o mai echilibrat  sa-
 sfacere a creditorilor, dar, în acela i  mp, ar preveni 

supraîndatorarea. 

Cuvinte-cheie: insolven , creditor, debitor, preveni-
rea insolven ei, Comisia European , Asocia ia Româ-
n  a B ncilor.

În perioada de criz  economic  din ultimii ani 
au devenit tot mai vizibile sl biciunile mecanisme-
lor de insolven  în România: instrumente de pre-
venire a insolven ei nefunc ionale, lips  de echili-
bru între protec ia intereselor în concurs - creditori 
versus debitor -, existen a posibilit ii manipul rii 
mecanismelor de vot pentru aprobarea unor pla-
nuri de reorganizare neviabile, cu consecin a pre-
lungirii arti  ciale a procedurii, cre terii costurilor 
procedurale i a riscului nerecuper rii crean elor 
de c tre creditori, durata mare a proceselor de in-
solven  asociat  cu nivelul redus al recuper rii 
crean elor în procedur  .a. 

În iulie 2010, în documentul intitulat „Restarting 
economic growth”, Consiliul Investitorilor Str ini 
propunea, ca obiectiv al viitoarelor politici publice 
de sprijinire a unei economii func ionale i sustena-
bile, „modi  carea legii insolven ei pentru a asigura o 
abordare echitabil  între creditori i debitori”. 

De asemenea, într-un comunicat al Asocia iei 
Române a B ncilor din mai 2013, se ar ta c  „b n-
cile ar   mai deschise spre creditare, dac  impactul 
legisla iei privind insolven a i modul de aplicare 
nu ar produce distorsiuni prin excesele intr rii în 
insolven . Este necesar  urgentarea modi  c rii i 

complet rii legisla iei privind insolven a persoa-
nelor juridice, limitând i sanc ionând excesele”.

Propunerile de lege ferenda formulate de repre-
zentan i ai comunit ii de afaceri (camere de comer  
bilaterale, organiza ii reprezentative ale patronate-
lor sau ale operatorilor economici din anumite do-
menii de activitate), propunerile corpurilor profesi-
onale juridice, ale judec torilor sindici, numeroasele 
ini iative legislative parlamentare de modi  care a 
cadrului legislativ al insolven ei au fost i ele expre-
sia nevoii de îmbun t ire a legisla iei insolven ei, 
de adaptare a sa la a tept rile reale ale economiei.

În cursul anului 2012, Banca Mondial  re inea, 
în raportul s u de evaluare a sistemelor de insol-
ven  i a mecanismelor de protec ie a drepturilor 
creditorilor din România (ROSC)1, o serie de de  -
cien e ale cadrului normativ i institu ional actual 
care in  uen eaz  e  cien a procedurii insolven ei 
i formula recomand ri ce vizau:

• echilibrarea intereselor debitor/creditor în 
procedura insolven ei; 

• limitarea cauzelor ce genereaz  reducerea 
anselor de recuperare a crean elor;

• opera ionalizarea instrumentelor pre-in-
solven ;

• încurajarea în elegerilor extra-judiciare 
creditori-debitor pentru dep irea di  cul-
t ilor  nanciare.

1 World Bank, Report on the Observance of Standards 

and Codes, www.worldbank.org.
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Statisticile legate de durata procedurilor judi-
ciare de insolven  continu  s   e îngrijor toare. 
Astfel, chiar dac  un num r important de proce-
duri, în special - proceduri simpli  cate de insol-
ven , se închid într-o perioad  rezonabil  (pân  
la 1 an – 64% din totalul de proceduri derulate în 
perioada 2006-2013), totu i exist  un num r sem-
ni  cativ de cauze pentru care procedura continu  
s   e excesiv de lung  (cca 12,17% din totalul pro-
cedurilor pe rol au o durat  mai mare de 2 ani).

Pe lâng  aceste indicii clare, era necesar  îm-
bun t irea cadrului normativ în aceast  materie, 
nu trebuia omis faptul c  procedura insolven ei se 
impunea a   racordat  la reforma legisla iei civile 
i procesual-civile, penale si procesual-penale, rea-

lizat  prin noile Coduri, intrate toate în vigoare.
De asemenea, aceast  ini iativ  de codi  care 

a legisla iei insolven ei se înscrie într-o tendin  
general  european  de simpli  care i moderniza-
re a legisla iei, cu scopul de a ajuta întreprinderile 
i cet enii în în elegerea i aplicarea legii i de a 

stimula cre terea economic . La nivelul Uniunii 
Europene sunt în derulare programe de îmbu-
n t ire i codi  care a legisla iei aplicabile pie ei 
interne. Astfel, Comisia European  a lansat, în de-
cembrie 2012, un Program privind o reglementare 
adecvat  i func ional  (REFIT). În cadrul acestui 
program, Comisia î i propune m suri ambi ioase 
pentru a simpli  ca/codi  ca legisla ia, cu scopul 
de a ajuta întreprinderile i cet enii în în elegerea 
i aplicarea acestor norme i de a stimula cre terea 

economic . Pre edintele Comisiei Europene ar ta, 
într-un comunicat din 2 octombrie 2013, c  prin 
intermediul REFIT, Comisia a ini iat cel mai am-
plu exerci iu întreprins pân  în prezent, menit s  
simpli  ce legisla ia UE i, printr-un tablou de bord 
elaborat de Comisia European , se vor urm ri pro-
gresele înregistrate în aceast  direc ie, atât la nivel 
european, cât i na ional.2

Mai mult, în domeniul insolven ei, chiar în 
aceast  perioad  este într-o etap  avansat  de adop-
tare în cadrul Consiliului Uniunii Europene o ini ia-
tiv  de modernizare a regulamentului european în 
materia insolven ei transfrontaliere3, care î i propu-
ne s  îmbun t easc  coordonarea între proceduri-
le de insolven  împotriva unui debitor deschise în 
mai multe state membre ale Uniunii Europene. 

2 http://ec.europa.eu/romania/news/20022012_dreptul_eu-

ropean_societati_comerciale_ro.htm.
3 Regulamentul CE nr. 1346/2000 privind procedurile de in-

solvenţă.

Semnalele mediului de afaceri legate de aceste 
inconsisten e ale cadrului normativ, practica judi-
ciar  neunitar , evalu rile Comisiei Europene i 
ale organismelor  nanciare interna ionale au fun-
damentat decizia Ministerului Justi iei de a ini ia 
un proiect ambi ios de îmbun t ire i codi  care a 
reglement rii în acest domeniu înc  din 2012.

Parte integrant  a Programului privind refor-
ma sistemului judiciar (  nan at prin împrumut de 
la Banca Mondial ), acest proiect a bene  ciat de 
asisten a tehnic  a unui consor iu care reune te 
expertiza juridic , practic  i universitar  (Price-
waterhouse Coopers Business Recovery Services 
SPRL România, St nescu, Milos i Asocia ii, D&B 
David i Baias SCA, Universitatea de Vest din Ti-
mi oara). 

Nu în ultimul rând, proiectul a bene  ciat i de 
colaborarea unui grup de exper i format din jude-
c tori, avoca i, doctrinari, reprezentan i ai mediu-
lui bancar, reprezentan i ai institu iilor publice re-
levante pentru acest domeniu (instan e, Consiliul 
Superior al Magistraturii, Banca Na ional  a Ro-
mâniei, Autoritatea de Supraveghere Financiar , 
Ministerul Finan elor Publice). 

Proiectul – ca demers institu ional – are urm -
toarele componente: 
a.  componenta legislativ , care presupune codi-

 carea cadrului legal existent, sistematizarea 
i corelarea cadrului legislativ din domeniul 

insolven ei i prevenirea insolven ei (acte nor-
mative primare i secundare, generale i spe-
ciale, interne sau edictate la nivel comunitar, 
dac  nu sunt regulamente, deci aplicabile di-
rect, f r  a necesita transpunere), precum i 
amendarea legisla iei pentru îmbun t irea 
aspectelor lacunare sau de  citare.

b.  componenta doctrinar  i jurispruden ial , ce 
implic  adnotarea textelor legale codi  cate, cu 
trimiteri la jurispruden  (intern  i a Cur ii 
de Justi ie a Uniunii Europene), bune practici, 
doctrin  na ional  i interna ional . 

c.  componenta de dezvoltare a capacit ii insti-
tu ionale, având drept obiectiv îmbun t irea 
competen elor profesionale ale practicienilor 
acestui domeniu (judec tori sindici, gre  eri, 
administratori judiciari i lichidatori) prin se-
siuni de seminarii de preg tire în domeniul in-
solven ei i prevenirii insolven ei. 
Revenind la componenta legislativ  a acestui 

proiect, Ministerul Justi iei a promovat realizarea 
unei solu ii ambi ioase, propunând ca noua re-
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glementare s  reuneasc  reglementarea general  
a insolven ei, dar i procedura falimentului insti-
tu iilor de credit i a falimentului societ ilor de 
asigurare/reasigurare. 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de pre-
venire a insolven ei i de insolven 4  propune, 
în fapt, un Cod al insolven ei, punând al turi, în 
mod corelat i adaptat, toate reglement rile ce gu-
verneaz  mecanismele de prevenire a insolven ei 
i de insolven  adresate operatorilor economici 

(persoane  zice autorizate, asocia ii familiale, în-
treprinderi individuale, societ i, regii autonome, 
companii i societ i na ionale).

În acest context, noua reglementare în dome-
niu promoveaz  o viziune integratoare asupra le-
gisla iei insolven ei i prevenirea insolven ei. Ast-
fel, sunt incluse în acest act normativ: 

• reglementarea în domeniul procedurilor 
de prevenire a insolven ei (mandatul ad-
hoc i concordatul preventiv); 

• reglementarea procedurii generale de in-
solven  i a procedurii simpli  cate de fali-
ment;

• reglementarea insolven ei regiilor autono-
me i a grupurilor de societ i (nout i ab-
solute); 

• reglementarea falimentului institu iilor de 
credit i a societ ilor de asigurare/reasigu-
rare (corelarea dispozi iilor speciale cu re-
gulile generale ale procedurii insolven ei);

• reglementarea insolven ei transfrontaliere. 
Al turi de viziunea integratoare, un alt obiec-

tiv al noii legi a fost cel de îmbun t ire a cadru-
lui normativ prin valori  carea practicii judiciare, 
a legisla iei de drept comparat i a propunerilor 
primite din partea practicienilor domeniului i a 
mediului de afaceri. Completarea cadrului norma-
tiv cu reglement ri în domenii ce nu au fost pân  
acum abordate (de exemplu, insolven a grupurilor 
de societ i) s-a circumscris aceluia i obiectiv de 
îmbun t ire a prevederilor legale aplicabile.

De asemenea, s-a urm rit asigurarea unui mai 
bun echilibru al intereselor creditorilor i debitoru-
lui în procedur  (în special, în sensul îmbun t irii 
pozi iei creditorilor, procedura  ind pân  acum 
înclinat  în favoarea debitorului) i e  cientizarea 
procedurii (care s  conduc , implicit, la reducerea 

4 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insol-

venţei și de insolvenţă a fost publicată în Monitorul Ofi cial 

al României nr. 466 din 25 iunie 2014 și a intrat în vigoare la 

data de 28 iunie 2014.

duratei procedurii i la cre terea gradului de recu-
perare a crean elor). Mai multe solu ii punctuale 
adoptate de c tre legiuitor converg spre realizarea 
acestor dou  obiective. 

Astfel, în primul sens, cel al asigur rii echili-
brului intereselor în concurs:

• se egalizeaz  regimul deschiderii procedu-
rii în cazul concursului dintre cererea debi-
torului i a creditorilor la 10 zile de la depu-
nerea cererii debitorului. Dac  pân  acum 
cererea debitorului se judeca în 5 zile, iar 
cea a creditorului în luni de zile, rezultatul 
era deschiderea procedurii în baza cererii 
debitorului, care astfel „controla” perioada 
de început a procedurii; 

• dac  în vechea reglementare era impus  o 
valoare-prag pentru formularea unei cereri 
de deschidere a procedurii doar pentru 
creditor, prin legea nou  a fost instituit  o 
valoare-prag i pentru debitor, aceasta  -
ind de 40.000 lei;

• se introduce ideea acord rii unui termen 
pentru plata crean ei creditorului declan-
ator;

• în cazul e u rii unui plan de reorganizare, 
„haircut”-ul (reducerea) aplicat crean elor 
se reverseaz  (crean ele vor avea valoarea 
lor pre-plan de reorganizare). Pân  acum, 
reducerile propuse prin plan r mâneau 
valabile în cazul e u rii planului i trecerii 
la faliment, ceea ce nu era echitabil pentru 
creditori;

• pentru a îmbun t i ansele de reorganizare, 
în avantajul atât al debitorului, cât i al cre-
ditorului, a fost introdus  o super-prioritate 
pentru  nan rile acordate în timpul proce-
durii, inclusiv în perioada de observa ie;

• pentru evitarea aprob rii unor planuri de 
reorganizare sus inute de un num r mic 
de creditori, s-a introdus un criteriu supli-
mentar pentru aprobarea planului, respec-
tiv 30% din total masa credal ;

• pentru o mai bun  protec ie a angaja ilor, 
s-a prev zut c  o eventual  concediere co-
lectiv  de c tre angajatorul în insolven  
va   supus  regulilor din Codul Muncii, cu 
reducerea la jum tate a termenelor etape-
lor procedurale (pân  acum, concedierea 
se f cea doar cu respectarea termenului 
legal de preaviz, nu i cu respectarea eta-
pelor procedurii de concediere colectiv ).
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În cel de-al doilea sens, e  cientizarea procedurii, 
semnal m doar câteva dintre solu iile legislative:
• înlocuirea termenului de continuare a procedu-

rii cu un termen administrativ de control, so-
lu ie ce va conduce, în opinia noastr , la o mai 
bun  gestionare a dosarului de insolven , ne  -
ind necesar  organizarea unor edin e publice 
de judecat , dac  nu exist  cereri în procedur  
contencioas  sau necontencioas , dar care va 
face, în continuare, posibil  dispunerea de m -
suri de c tre judec torul sindic în sarcina admi-
nistratorului judiciar/lichidatorului judiciar;

• ac iunile incidentale (fond si apel) se judec  în 
conformitate cu Noul Cod de procedur  civi-
l , dar cu câteva modi  c ri, pentru asigurarea 
celerit ii procesului: astfel, termenul pentru 
depunerea întâmpin rii este de maxim 15 zile 
de la comunicare (10 zile în cazul apelului), 
r spunsul la întâmpinare nu este obligatoriu, 
iar judec torul sindic  xeaz , prin rezolu ie, în 
termen de maxim 5 zile de la data depunerii 
întâmpin rii (3 zile în cazul apelului), primul 
termen de judecat , care va   de cel mult 30 de 
zile de la data rezolu iei;

• în cazul cererii de deschidere a procedurii in-
solven ei, nu sunt aplicabile dispozi iile art.200 
din Codul de procedur  civil , privind regula-
rizarea cererii;

• se introduce posibilitatea judec torului-sindic 
de a debloca anumite situa ii, atunci când cre-
ditorii nu sunt activi în procedur : dac  nu se 
poate lua o hot râre în adunarea sau comitetul 
creditorilor, administratorul judiciar/lichida-
torul poate sesiza instan a în vederea pronun-

rii unei hot râri;
• se propune e  cientizarea activit ii comitetului 

creditorilor, întrunirile acestuia urmând a avea 
loc ori de cate ori este cazul (nu neap rat lunar, 
ca pân  acum), iar votul se poate exprima prin 
orice mijloace care asigur  transmiterea textu-
lui i con  rmarea primirii acestuia, ne  ind ast-
fel obligatorie prezen a  zic ;

• se introduc prevederi clare privind evaluarea 
bunurilor i mecanismul de contestare a rapor-
tului de evaluare. În practica judiciar  anteri-
oar , aceast  procedur  era tergiversat  i ne-
uniform , din cauza lacunelor de reglementare 
a acestui aspect extrem de important al proce-
durii insolven ei; 

• se reglementeaz  cu caracter de noutate ab-
solut  tratamentul contractelor de leasing i a 

crean elor provenite din contracte de leasing în 
procedura insolven ei, o alt  surs  major  de 
interpretare neunitar  în practic ;

• vânzarea activelor nu va mai   supus  unor 
formalit i greoaie, consumatoare de timp. În 
esen , vânzarea se va putea face în orice mo-
dalitate aprobat , în condi iile legii, de credi-
tori, iar în cazul unor blocaje - valori  carea s  
se efectueze potrivit prevederilor noului Cod 
de procedur  civil ;  

• se reglementeaz  într-un mod mai clar situa ia 
crean elor curente, neachitarea lor în termen 
de 60 de zile de la scaden  putând duce la in-
trarea debitorului în faliment, i sunt introduse 
prevederi noi în leg tur  cu furnizorii de utili-
t i, în sensul protec iei crean elor acestora. 
Noua reglementare în domeniul procedurilor 

de prevenire a insolven ei i de insolven  a fost 
necesar  având în vedere evolu iile legislative i 
economice din ultimii ani, criza economic  globa-
l , adoptarea noilor coduri în România, precum i 
tendin ele de la nivelul Uniunii Europene. 

Apreciem c  reglementarea din noul act norma-
tiv privind procedurile de prevenire a insolven ei 
i de insolven  este un important pas înainte. Ea 

vine în sprijinul mediului de afaceri, punându-i la 
îndemân  instrumente mai e  ciente de recuperare 
a crean elor i prevede solu ii de prevenire a abu-
zurilor în procedur  (din partea debitorului sau a 
creditorilor), precum i m suri pentru un proces 
derulat într-un termen rezonabil.  

În ceea ce prive te insolven a persoanei  zice, 
în România în prezent debitorii supraîndatora i nu 
au la îndemân  nicio pârghie pentru a se elibera 
de datoriile pe care nu le mai pot achita i singu-
rele solu ii oferite de b nci nu fac decât s  ridice 
costul total al creditului. 

În acest context, o lege e  cient  a insolven ei 
personale, al turi de alte m suri i bune practici, 
ar disciplina debitorii, asigurând o mai echilibra-
t  satisfacere a creditorilor, dar, în acela i timp, ar 
preveni supraîndatorarea. 

Având în vedere dezbaterile actuale din Parla-
mentul României, apreciem c  este imperios nece-
sar  adoptarea cât mai rapid  în România a unei 
reglement ri a insolven ei persoanei  zice, luând 
ca exemplu experien a pozitiv  a altor state, reco-
mand rile din Regulamentul nr. 1346/2000, pre-
cum i faptul c  România este printre pu inele ri 
din Uniunea European  care nu are o reglementa-
re în acest domeniu.


