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I. Tema centrală a cercetării, motivația alegerii temei și importanța 

științifică a acesteia 

 

 
                                                  Motto 

,,Scopul suprem al cercetării științifice 

este de a acoperi un număr cât mai mare de 

studii empirice prin deducții logice, pornind 

de la un număr cât mai mic de ipoteze și 

axiome''. 

                                (Albert Einstein) 

 

 

Prin prezentul demers ştiinţific ne-am propus să reliefăm imaginea dreptului 

insolvenței astfel cum s-a conturat, s-a dezvoltat ascedent și a atins stadiul de remodelare într-

un context economic internațional, într-o eră a globalizării, în care abordarea 

interdisciplinarității și transdisciplinarității nu mai este pură teorie filozofică ci se manifestă 

prin interferența și interconexiunea dintre domenii de drept și dimensiuni ale factorilor 

politici, economici și sociali, necesitatea identificării unui factor ,,coagulant'' prin ceea ce se 

numește armonizare a  normelor de drept, a jurisdicției și practicilor internaționale, unionale și 

regionale, precum și o raportare a celor mai bune practici în domeniu devenind factori cheie 

în gestionarea calitativă a riscurilor de insolvență. 

În viziunea noastră, insolvenţa poate reprezenta o instituție individualizată într-un 

domeniu nou de drept, un drept de sine stătător, care a depășit granițele dreptului comercial și 

s-a extins și asupra persoanelor fizice și unităților administrativ-teritoriale, drept aflat în 

interferență cu sistemul monist implementat de noul Cod civil dar antrenat, totodată, în 

evoluție, de principiile promovate la nivelul Uniunii Europene, dar și la nivel internațional, 

motiv pentru care subliniem că tematica abordată în cadrul tezei de doctorat este una de foarte 

mare actualitate şi este o perspectivă prezentă şi de viitor care se înscrie în domeniul de 

interes al organismelor naţionale, unionale şi internaţionale. 

Totodată, ne-am propus creionarea unei noi imagini a instituției insolvenței, printr-o 

abordare interdisciplinară și complexă, reconfigurată treptat de realitățile economice și 

sociale, evocând în special poziționarea favorabilă a acesteia în ,,tabloul universal juridic", în 

sistemul de drept naţional, raportat la dimensiunea socială ce își pune amprenta inevitabil în 

evoluția insolvenței ca instituție de drept trecută prin filtrul echității.   

În acest sens, vom demonstra că în prezent instituția insolvenței înfățișează noi 

valențe, le putem spune valențe ale echității, ce reechilibrează oarecum poziția dintre 

dimensiunea economică și dimensiunea socială a acestei instituții, întrucât scopurile 

normative moderne prevăd sprijinirea continuării activității debitorilor, a păstrării locurilor de 

muncă și a acoperirii creanțelor asupra debitorului, cu accent pe proceduri amiabile de 

renegociere a creanțelor, proceduri de reorganizare, redresare, normele care reglementează 

procedurile de prevenire a insolvenței și insolvența dobândind astfel un vădit caracter social. 

De altfel, realitățile sociale și economice sunt cele care configurează în permanență 

forma normativă și impun o multiplicare a perspectivelor, care de multe ori imperceptibilă, 
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imprimă o transformare lentă sau bruscă în conținutul juridic, prin fragmentări de ramuri de 

drept, fuziuni ale acestora și chiar desprinderea unor instituții de drept ce își fundamentează 

treptat statutul de ramură de drept bazată pe propriile principii, proceduri și resurse pentru 

excluderea și filtrarea regulilor venite din exterior specifice altor ramuri de drept. 

Deși interferează cu acte normative interne dar și internaționale, privind dreptul 

muncii, dreptul penal, dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul administrativ, dreptul 

bancar, achiziții publice etc. și s-a fundamentat într-o viziune integrativă a ramurilor ce țin de 

sfera economiei, sociologiei etc., dreptul insolvenței și-a creat propriul drum în încercarea de 

a-și atinge obiectivele. 

Bazată pe noua viziune de relansare economică intens promovată la nivelul Uniunii 

Europene, cu accent pe conturarea unei culturi juridice orientate spre promovarea spiritului 

antreprenorial, a investițiilor, a ocupării forței de muncă, în lumina perspectivei de remediu, 

relansare, redresare, atât a profesioniștilor, a unităților administrativ-teritoriale, cât și a 

persoanelor fizice, în calitate de consumatori, care au, de asemenea, la îndemână posibilitatea 

de a elabora și aplica un plan de rambursare a datoriilor, instituția insolvenței poate 

reprezenta un instrument de realizare și punere în aplicare a strategiilor Uniunii 

Europene și nu numai, corespunzând priorităților de creare a unei industrii competitive, 

precum și crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei. 

Aceste considerații reflectă și motivele care au determinat alegerea, asumarea și 

poziționarea instituției insolvenței în centrul de interes al cercetării și elaborării tezei de 

doctorat, în ideea de a dezvolta o temă de cercetare care să ofere un spectru larg de analiză, o 

temă controversată și de actualitate, cu perspective noi de abordare, chiar și în manieră 

interdisciplinară, și care să reprezinte un real interes în mediul socio-economic actual și viitor, 

interes extins și în context internațional. 

În acest sens, nu ne-am propus o prezentare exhaustivă a procedurilor, principiilor și 

mecanismelor specifice, prin realizarea unei analize aprofundate a articolelor ce compun 

întreaga legislație a insolvenței, o astfel de abordare făcând deja obiectul tratatelor și 

lucrărilor de specialitate în domeniu. De altfel, materialul documentar cercetat a relevat 

caracterul atât de complex al instituţiei insolvenţei, iar o aprofundare detaliată a tuturor 

actelor normative care compun insolvenţa, care să fie evocat şi sub aspect comparativ dar şi 

interdisciplinar ar fi fost imposibilă, motiv pentru care am ales să ne axăm pe partea de 

reorganizare, redresare financiară a debitorului, ca perspectivă nouă de reformare 

legislativă, şi nu pe procedura lichidării. Asftfel că, prin intermediul prezentei cercetări am 

identificat atât elemente interpretative dar şi critici aduse legislaţiei din domeniul insolvenţei, 

contribuind pe parcurs la cristalizarea unei viziuni particulare, am putea spune unice până în 

prezent în literatura de specialitate, ca modalitate de abordare a fenomenului insolvenţei. 

Să spunem că am abordat cu precădere metoda de cercetare hermeneutică, care se 

datorează și caracterului interdisciplinar al lucrării, elementul central, insolvența, fiind 

analizat dintr-o perspectivă integrativă, multifațetată a componentelor ce o 

reconfigurează, respectiv dimensiunea socială, dimensiunea economică și dimensiunea 

legislativă, însuși titlul fiind reprezentativ pentru evidențierea acestor caracteristici. Structura 

de organizare a capitolelor prezentei lucrări, a informațiilor legislative integrate în contextul 

social, psihologic și economic, permite, în opinia noastră, flexibilizarea caracterului tehnic al 

reglementărilor și implicarea personală în baza unui demers științific riguros și coerent. În 
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acest sens, metodologia cercetării s-a axat și pe alte metode precum metoda logico-

deductivă și implicit metoda comparativă, întrucât am încercat să trecem fenomenul 

insolvenței, cu precădere partea de reorganizare, prin filtrul multor sisteme de drept, de la 

sistemul european, la sistemul internațional, american, asiatic, arab, pentru a extrage cele mai 

bune soluții adaptabile la nivel național, relevând particularitățile dreptului insolvenței în 

contexte socio-economice diferite. Am putea afirma, în baza unei perspective integrative, că 

ne aflăm în fața unui raționament parte-întreg, în care sistemele de drept regionale devin 

inevitabil parte la întregul reprezentat de sistemul de drept european, la rândul lui parte a 

sistemului de drept internațional. 

În lumina acestor convingeri și în încercarea de a avansa modele explicative personale,  

prin acest demers științific ne-am propus în primul rând o vizualizare a insolvenței ca drept 

de sine stătător, în plină evoluție, rupt de dreptul comercial, prin prisma noilor actori ai 

insolvenței, progresul impunând întotdeauna sacrificii. În contextul dat, considerăm că avem 

nevoie de o conștiință a complexității în cadrul oricărui demers juridic pentru a 

promova astfel un drept deschis, flexibil, anticipativ, care să reușească în același timp să 

își păstreze identitatea, autonomia și specificitatea în cadrul acestui proces dinamic. 

Premisa de la care am pornit se bazează pe faptul că insolvența este una dintre instituțiile de 

drept ce a evoluat remarcant de-a lungul istoriei și până în prezent, fiind într-adevăr un 

rezultat, un produs al întrepătrunderii factorilor de ordin juridic, social, economic, care se 

îndreaptă spre un drept autonom ce și-a filtrat propriile principii și proceduri de funcționare. 

Insolvența transcede ramurile tradiționale de drept și crează un mecanism viabil de 

,,resuscitare'' a economiei, un mecanism de supraviețuire împotriva dezechilibrelor 

bugetare, aflat în centrul de interes al organismelor naționale, unionale și internaționale. 

Mai mult, sub ,,umbrela'' unei ordini de drept profund marcată de dinamica acordurilor 

și relațiilor internaționale și regionale de ordin comercial, social, politic etc, surprinse în 

lucrarea de faţă, ce se evidențiază, totodată, printr-o cercetare in globo a principalelor direcții 

juridice și economice trasate în context internațional și unional, am încercat  să identificăm 

cele mai bune practici și soluții de fundamentare a normelor privind regimul juridic al 

insolvenței.  

Astfel, cercetarea surprinde o perspectivă realistă asupra mediului legal complex în 

care „eșuează” companiile și nu numai, sistemele juridice diferite interacționând dinamic dar 

de multe ori „dezordonat” în cazurile de insolvență transfrontalieră. În acest context 

controversat al globalizării, cu consecințe evidente asupra legislației naționale și 

internaționale, devine necesară o uniformizare și o coordonare mai precisă a procedurilor 

de reglementare în domeniu, neexistând în prezent un mecanism complet eficient pentru 

soluționarea unei proceduri de insolvență ce privește, de exemplu, o companie multinațională, 

fapt ce poate duce la panica investitorilor, reducerea încrederii în sistemul economic și 

destabilizarea piețelor financiare din întreaga lume.  

Totuși, încercarea conturării atât la nivel regional cât și la nivel mondial a unui drept 

comun sau cel puțin a unui tipar de principii comune în domeniul insolvenței a devenit tot mai 

evidentă, motiv pentu care putem afirma că suntem martorii evoluției unui drept 

internațional al insolvenței, desprins din dreptul comercial internațional, cu posibile 

aspirații spre abordarea universalismului, ultimele aporturi legislative ale UNCITRAL 
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care completează modelul legii privind insolvența transfrontalieră antamând în realitate o 

discuție despre calea probabilă spre adoptarea acestor reglementări la scară globală. 

Așa cum menționam mai sus, studiul urmărește realizarea unei „călătorii în jurul 

lumii” care să  permită o analiză complexă a cadrului normativ privind insolvența în 

manieră comparativă și extragerea unor concluzii și direcții călăuzitoare, în contextul 

accelerării trendului de internaționalizare și globalizare sub „cupola” noilor orientări, 

principii și politici ale instituțiilor și organismelor unionale și internaționale. Într-o lume în 

care vorbim de proprietate străină, parteneri comerciali externi, finanțe și contracte externe, 

acționari străini, operațiuni externe, comerț internațional și nu în ultimul rând de o ordine 

economică mondială reconfigurată în permanență de „geometria variabilă a supraputerilor”, 

avem nevoie de o „cartografiere normativă” a regimului insolvenței printr-o analiză 

comparativă a numeroase jurisdicții contemporane în vederea eliminării unor „bariere” 

geografice și a unor diferențe dintre sistemele juridice ale statelor în ceea ce privește 

procedura de insolvență. 

Finalmente, am putea afirma că ne-am propus să reflectăm asupra ideii că dreptul se 

află la graniţa dintre două adevăruri indiscutabile. Pe de-o parte, dreptul este el însuşi un 

fenomen social, iar pe de altă parte, dreptul interacţionează atât de intens, complex şi în forme 

atât de variate cu alte fenomene sociale. 

Tocmai de aceea, considerăm că prezenta lucrare are un caracter singular în literatura 

de specialiatate, prin faptul că am surprins o nouă latură a instituţiei insolvenţei, care, deși de 

natură eminamente comercială, economică, gravitează acum în jurul dimensiunii sociale, 

aceasta devenind o condiţie indispensabilă a succesului viziunii europene, a relansării 

economiei în perfect echilibru cu o societate globalizată. Dreptul insolvenţei va fi astfel 

abordat dintr-o perspectivă multifaţetată, integrând în mod interdisciplinar, pluridisciplinar 

atât dimensiunea economică, specifică acestuia, dar şi dimensiunea socială, perspectivă cu 

care se confruntă societăţile moderne şi europene în special. 

Nu în ultimul rând, aş dori să mărturisesc că pe parcursul cercetării am avut impresia 

în permanenţă că trebuie să mai adaug ceva, dar aceasta este şi frumuseţea cercetării şi 

aprofundării, care te provoacă şi îţi născoceşte tot timpul idei care te răscolesc, idei care par 

că nu au fost suficient dezvoltate sau chiar dacă au fost dezvoltate pot da naştere unor puncte 

de vedere diferite, noi. Pe de altă parte, experienţa pandemiei coronaviruslui urmată de 

concretizarea crizei economice ne-a accentuat şi mai mult dorința de promovare a acestor idei 

şi ne-a confirmat oarecum nevoia de a sublinia această legătură indiscutabilă între 

dimensiunea socială şi dimensiunea economică a insolvenţei, care este o realitate, de care nu 

trebuie să ne sfiim, ,,cultura salvării" prin procedura insolvenţei fiind revendicată în 

prezent chiar de societate, prin nevoia de relansare şi resetare. Considerăm că această 

perspectivă, de acordare a celei de-a doua şanse debitorului aflat în dificultate financiară, nu 

se mai află doar la stadiul de a da satisfacţie unor organisme unionale şi internaţionale care să 

străduiesc de mult să o contureze şi pe care statele au îmbraţişat-o gradual şi au implementat-o 

timid. Această perspectivă devine o realitate, care ni se înfăţişează mai mult ca oricând şi este 

o a doua şansă şi pentru România, ţară în care provocările sociale şi economice devin tot mai 

complexe, o abordare eficientă a instituţiilor de drept, precum cea a insolvenţei, devenind 

esenţială pentru reactivarea pârghiilor de progres economic şi social. 
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II. Obiectivele cercetării 

 

 

 
Schematic, premisele cercetării noastre au vizat următoarele obiective de analiză și 

finalități de atins: 

 

1. Care este locul și rolul insolvenței în sistemul de drept românesc? Evoluția dreptului 

insolvenței. Perspectiva unui drept de sine stătător, autonom. 

2. Nevoia sau nu de reglementare a unui Cod al insolvenței unificat. Avantaje. 

3. Realizarea unei abordări interdisciplinare/multidisciplinare din perspectiva celei de-

a doua șanse acordată debitorului insolvent- ,,cultura salvării'', care a implicat: 

 Pe de-o parte, interferența cu alte ramuri de drept public și privat. 

 Iar pe de altă parte, dimensiunea economică versus dimensiunea socială a 

insolvenței. 

4. Care este locul și rolul insolvenței la nivel internațional și european? Aspecte de 

drept comparat. 

5. Necesitatea unei reforme legislative în domeniul insolvenței pe perioada stării de 

alertă. Aspecte de drept comparat. 

6. Care ar fi direcțiile prioritare spre o nouă reformă legislativă în România și care 

este adevărata „valoare” acordată celei de-a doua șanse, raportat la cele mai bune practici 

și soluții identificate și analizate în prezentul studiu?  
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III. Planul lucrării 
 

 

 

 Structural, rezultatele cercetării noastre sunt expuse, dezvoltate pe parcursul a șapte 

capitole, care cuprind la rândul lor mai multe secțiuni și subsecțiuni, după cum urmează: 

 

 

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 

 

 

CAPITOLUL I. INSOLVENȚA - TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR 

 

1.1. Scurtă incursiune în timp 

1.2. Dreptul insolvenței raportat la noua viziune monistă, nu demult reglementare specială 

de natură eminamente comercială 

1.3. Direcția extinderii fenomenului ,,insolvență'' - conturarea noului cod al insolvenței 

prin filtrul economico-social actual 

1.4. Dreptul insolvenței - între unificare și fragmentare. Necesitatea unui Cod al 

insolvenței unificat 

1.5. Ordonanța de Urgență nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative - regres al dreptului 

insolvenţei anihilat de Legea nr. 113/2020 privind aprobarea OUG nr. 88/2018. ,,Calea'' 

spre un nou progres 

 

 

CAPITOLUL II. ANALIZA COMPATIBILITĂȚII / INCOMPATIBILITĂȚII 

DINTRE DREPTUL INSOLVENȚEI ȘI ALTE RAMURI DE DREPT PUBLIC ȘI 

PRIVAT. DOMENIU DE INTERFERENȚĂ 

 

2.1. Insolvenţa - posibilă transpoziţie în modele interdisciplinare/pluridisciplinare de 

analiză 

2.2. Reflecţii asupra compatibilităţii între dreptul insolvenţei şi dreptul civil şi procesual 

civil 

2.2.1. Dreptul comun cedează în faţa imperativului redresării debitorului aflat în 

dificultate financiară 

2.2.2. Dreptul de opţiune al practicianului în insolvenţă. Contractele în curs la data 

deschiderii procedurii - obiectiv al convergenţei dintre dreptul specific procedurii de 

insolvenţă şi dreptul comun 

2.2.3. Concursul dintre principiile generale de drept şi cele speciale aplicabile 

procedurii insolvenţei  

(i) Înfrângerea autonomiei voinței - a principiului libertății contractuale 

(ii) Legea insolvenței încalcă principiul irevocabilității contractelor 
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(iii) Principiul ,,restitutio in integrum" specific dreptului civil în contrapoziţie cu 

principiul ,,maximizării averii debitorului" specific dreptului insolvenţei 

2.2.4. Regimul juridic aplicabil unor contracte încheiate de către debitorul insolvent. 

Puncte de contingenţă între dreptul comun şi dreptul insolvenţei 

(i) Promisiunile bilaterale de vânzare şi contractele translative de proprietate 

(ii) Contractul de tranzacţie şi compensaţia (acordul de master de netting) în 

procedura insolvenţei 

(iii) Contractul de comision şi consignaţie în procedura insolvenţei 

(iv) Contractul de leasing 

(v) Contractul de factoring. Perspectivă de finanţare în procedura insolvenţei 

 2.2.5. Concluzii 

2.3. Insolvenţa din perspectiva dreptului penal şi procesual penal 
 2.3.1. La confluenţa penalului cu insolvenţa. Limite ale ,,business judgement rule" 

 2.3.2. Raportul dintre răspunderea civilă specială şi răspunderea penală 

(i) Răspunderea delictuală de sine stătătoare - specială versus răspunderea 

delictuală de drept comun 

(ii) Raportul dintre răspunderea pentru intrarea debitorului în insolvenţă şi acţiunea 

în anularea actelor frauduloase 

(iii) Raportul dintre răspunderea civilă specială şi răspunderea penală. Penalul (nu) 

ţine în loc insolvenţa 

 2.3.3. Insolvenţa - situaţie premisă a infracţiunilor de bancrută 

(i) Bancruta simplă raportat la Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 

a insolvenței și de insolvență  

(ii) Rolul stării de insolvenţă în legătură cu variantele normative ale infracţiunii de 

bancrută frauduloasă  

(iii) Infracţiunea de bancrută raportat la OUG nr. 46/2013 privind criza financiară 

și insolvența unităților administrativ-teritoriale 

(iv) Infracţiunea de ,,bancrută" raportat la Legea nr. 151/2015 privind insolvența 

persoanelor 

 2.3.4. Concursul insolvenţei cu măsurile de siguranţă din procesul penal 

 2.3.5. Aspecte de drept comparat 

2.4. Regimul insolvenţei versus regimul fiscal. Incompatibilităţi 

2.4.1. Premise. Regimul juridic preferențial al creanţelor fiscale în procedura 

insolvenţei 

2.4.2. Incompatibilitatea normelor Codului de Procedură Fiscală cu normele Codului 

Insolvenţei. Perspective unionale şi internaţionale 

2.4.3. Răspunderea fiscală solidară - ,,dublare" a procedurii insolvenţei. Insolvenţa ţine 

în loc fiscalul 

2.4.4. Ordonanţa nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale - mecanism 

inovator de reorganizare a debitorului aflat în dificultate financiară și de prevenire a 

insolvenței 

2.4.5. Concluzii 

2.5. Concursul dintre legislaţia achiziţiilor publice şi Codul insolvenţei 

2.5.1. Scurte considerații. Criteriul prevalenței economice 

2.5.2. Concursul dintre legislația achizițiilor publice și legislația insolvenței 

2.5.3. Studiu de caz – de la teorie la practică. Asocierea operatorilor economici și 

derularea contractelor de achiziție publică de lucrări într-un context economic fragil 

2.5.4. Concluzii 
 



8 
 

 

CAPITOLUL III. DIMENSIUNEA SOCIALĂ VS. DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A 

INSOLVENȚEI 

 

3.1. Conturarea dimensiunii sociale în structura insolvenței. Premise 

3.2. ,,A doua sansă" - viziune unitară a celor trei acte normative care reglemenează 

insolvenţa 

3.2.1. Reorganizarea judiciară din perspectiva Legii nr. 85/2014 privind procedurile 

de prevenire a insolvenței și de insolvență  

3.2.2. Redresarea financiară a unităților administrativ-teritoriale din perspectiva 

OUG nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-

teritoriale. Aspecte de drept comparat 

3.2.3. Redresarea situației financiare a debitorului persoană fizică din perspectiva 

Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice. Drept comparat – insolvența 

persoanei fizice reglementată la nivelul Emiratelor Unite Arabe 

3.3. ,,Metamorfozarea" impreviziunii în structura complexă a instituției insolvenței. Noi 

mecanisme juridice aflate în interferență cu responsabilitatea socială 

3.3.1. Incidența impreviziunii în cadrul insolvenței profesioniștilor 

3.3.2. Incidenţa impreviziunii raportat la insolvenţa persoanelor fizice. Intersecția 

dintre impreviziune, supraîndatorare și ,,darea în plată'' 
3.3.3. Insolvența - extindere a teoriei impreviziunii - între speculație și echitate 

3.4. Convergența dintre dimensiunea economică, specifică dreptului insolvenței și 

dimensiunea socială, specifică dreptului muncii  

 3.4.1. Dreptul insolvenței versus dreptul muncii 

3.4.2.Regimul preferențial al creanțelor salariale în procedura insolvenței 

angajatorului. Garanții 

3.4.3. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în vederea garantării 

creanțelor salariale 

3.4.4. Protecția drepturilor de pensie în procedura insolvenței. Perspectivă asupra 

jurisprudenței CJUE 

3.4.5. Protecția salariaților în cazul transferului de întreprindere realizat în contextul 
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3.4.6. Regimul juridic al concedierii salariaților în procedura insolvenței. Suprapuneri 

normative, conflicte, interese, sacrificii 

 3.4.7. Concedierea în procedura de insolvenţă din perspectiva a trei jurisdicții 
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3.4.8. Armonizare legislativă asupra dimensiunii sociale a insolvenței – o nouă 

directivă europeană 

3.4.9. Concluzii 

3.5. Considerații privind impactul psihologic asupra debitorului aflat in insolvență. 

Stigmatul falitului omniprezent la nivel internațional 
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DOMENIUL INSOLVENŢEI. NOI ,,COORDONATE'' JURIDICE PRIVIND 

REORGANIZAREA JUDICIARĂ DIN PERSPECTIVA ,,CELEI DE-A DOUA 

ŞANSE" ACORDATĂ DEBITORILOR ÎN DIFICULTATE FINANCIARĂ 
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IV. Prezentarea structurii și conținutului cercetării 

 

Pentru o ,,scanare'' de ansamblu a cercetării realizate și pentru a reuși să surprindem 

ipotezele și concluziile principale, considerăm oportun să reliefăm structura lucrării și ideea 

centrală a fiecărui capitol raportat la obiectivele pe care le-am avut în vedere și pe care sperăm 

că le-am atins. 

Astfel, primul capitol - ,,INSOLVENȚA - TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR'' 

conturează, pe de-o parte, primul obiectiv avut în vedere, și anume - Care este locul și rolul 

insolvenței în sistemul de drept românesc? Perspectiva unui drept de sine stătător, 

autonom, iar pe de altă parte, al doilea obiectiv - Necesitatea realizarii unui Cod al 

insolvenței unificat, ca perspectivă de reformare legislativă.  

După o scurtă incursiune în timp asupra fenomenului insolvenței, pornind de la 

primele reglementări în domeniu din vremea dreptului roman, am revenit la prezent pentru a 

ne raporta la noua viziune monistă implementată odată cu intrarea în vigoare a noului Cod 

civil. În acest sens, am observat că cel puțin până la intrarea în vigoare a noului Cod civil și a 

implementării concepției moniste, insolvența a fost privită ca lege specială de natură 

eminamente comercială. De altfel, insolvența, mai precis falimentul, își are ,,seva'' în Codurile 

comerciale. În prezent însă, insolvența este o instituție armonizată cu sistemul monist 

implementat de noul Cod civil și corelată, totodată, cu principiile promovate la nivelul 

Uniunii Europene. Destinatarii Legii nr. 85/2014 sunt profesioniștii, nelimitându-se la 

profesioniștii comercianți.  

Pornind de la ideea că dreptul comercial și-a pierdut autonomia dar și existența, putem 

afirma ca insolvența s-a transformat dintr-o instituție esențialmente comercială, într-o 

instituție a dreptului civil, o dată cu absorbția Codului comercial de către Codul civil. De 

altfel, se consideră că ,,fuziunea dreptului comercial cu dreptul civil este consecința unei 

evoluții ce s-a impus treptat și premisa unei uniformizări firești a vieții sociale, noul Cod civil 

fiind doar primul pas al acestei evoluții.'' Susţinătorii acestei fuziuni nu exclud însă faptul că 

locul dreptului comercial va fi luat de ramuri de drept profesional noi, precum dreptul societar 

sau dreptul insolvenței.  

Cu toate acestea, într-o altă variantă, dreptul comercial există, autonomia acestuia fiind 

impusă de specificitatea raporturilor comerciale comparativ cu raporturile civile, prin 

absorbția de către Codul civil a regulilor speciale impuse de dreptul comercial realizându-se o 

,,comercializare'' a raporturilor juridice aplicabile între profesioniști.
1
Această opinie continuă 

să fie promovată de doctrină, autori consacrați susținând că deși, în concepția legiuitorului 

dreptul comercial nu ar mai exista pe ,,scena'' dreptului românesc, totuși, în materie 

                                                           
1
 Vasile Nemeș, Drept comercial, Ediția a 2-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2015, p. 7-10. 
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comercială, există o bogată legislație specială care reglementează regimul juridic al 

comercianților, precum legea privind societățile, legea privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență, legislație care, adăugându-se dispozițiilor din noul Cod civil, 

constituie un argument hotărâtor în privința susținerii legitimității raporturilor juridice care au 

caracter comercial, raporturi care se nasc în principal, între acei profesioniști care au calitatea 

de comercianți.
2
 Mai mult decât atât, reputați specialiști în domeniul dreptului comercial au 

adresat Parlamentului și Guvernului României solicitarea unei analize privind abrogarea 

dispozițiilor din actele normative de punere în aplicare a Codului Civil, prin care denumirile 

dreptului comercial au fost înlocuite cu denumiri proprii dreptului civil și revenirea la 

denumirile tradiționale de ,,societăți comerciale'', contracte ,,comerciale'', îndeplinirea acestui 

deziderat consituind ,,un pas important în realizarea unei reglementări juridice 

corespunzătoare a activității economice (comerciale) prin adoptarea unui nou Cod 

comercial, în vederea salvgardării prestigiului României în Uniunea Europeană și în lume''.
3
 

Având în vedere evoluția dreptului comercial ca ramură distinctă de drept privat, izvor 

de drept principal al propriilor instituții de drept pe care le-a creat ca și subramuri și care s-au 

dezvoltat ulterior ca legi speciale, legi complementare, considerăm dificilă admiterea și 

recunoașterea dispariției efective a acestui drept și reconsiderarea lui ca parte a dreptului civil, 

cu atât mai mult cu cât acest drept nu și-a pierdut esența, el fiind ,,absorbit'' în totalitate de 

Codul Civil și redimensionat pe baza unor noi concepte, respectiv ,,profesionist'' și 

,,întreprindere'', concepte ce delimiteaza evident raporturile juridice comerciale de cele civile. 

Totuși, nu putem nega dependența structurală și funcțională, subordonarea dreptului 

comercial față de dreptul civil, Codul Comercial fiind considerat și anterior abrogării acestuia 

o lege specială, incompletă, ce se completa cu legislația civilă și principiile generale ale 

dreptului civil. Mai mult decât atât, este evident faptul că dreptul comercial a preluat, adaptat 

și extins instituții ale dreptului civil. 

În această situație ne întoarcem de unde am plecat? Dreptul comercial continuă să 

existe sub o altă formă, respectiv a dreptului societar, a dreptului insolvenței, instituții juridice 

până nu demult desprinse din dreptul comercial? Cu alte cuvinte, dacă înainte vorbeam de 

instituții de drept comercial, astăzi le numim instituții de drept civil? Vorbim de un drept 

societar, componentă a dreptului civil sau chiar de un drept distinct? 

În acest sens, apar practic trei posibilități de interpretare: 

- insolvența a devenit o instituție de drept sub egida dreptului civil în lumina teoriei 

moniste, 

-  a rămas parte componentă a corolarului legislației comerciale în lumina teoriei 

,,supraviețuirii'' dreptului comercial  

- sau dimpotrivă, tinde spre fundamentarea unei instituții ce evoluează spre un drept 

particular ce își câștigă independența treptat. 

În viziunea noastră, insolvenţa poate reprezenta o instituție individualizată într-un 

domeniu nou de drept, un drept de sine stătător, care a depășit granițele dreptului comercial și 

                                                           
2
 A se vedea Smaranda Angheni, Dreptul comercial-între dualism și monism (Concluzii cu privire la dreptul 

comercial) în M. Uliescu (coord.științific), op.cit., p. 90-91. 
3
 Stanciu D. Cărpenaru, Pentru o intrare în normalitate a reglementării juridice privind activitatea economică 

(comercială), pentru salvgardarea prestigiului României în Uniunea Europeană și în lume, în Dreptul nr. 

6/2017, pp.42-45. 
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s-a extins și asupra persoanelor fizice și unităților administrativ-teritoriale, drept aflat în 

interferență cu sistemul monist implementat de noul Cod civil dar antrenat, totodată, în 

evoluție, de principiile promovate la nivelul Uniunii Europene, dar și la nivel internațional. 

Astfel, urmare cercetării noastre pluridisciplinare, care a vizat si interferența dreptului 

insolvenței cu celelalte ramuri de drept public și privat, considerăm că insolvența se 

conturează ca o ramură de drept bazată pe propriile principii, proceduri și resurse necesare 

pentru excluderea și filtrarea regulilor venite din exterior specifice altor ramuri de drept, 

caracteristici ce îi conferă statutul unui drept de sine stătător. 

 În ceea ce privește cel de-al doilea obiectiv al cercetării - nevoia sau nu de 

reglementare a unui Cod al insolvenței unificat, surprins și dezvoltat, de asemenea, în 

cadrul primului capitol al lucrării, menționăm că ne-am aplecat asupra câtorva aspecte 

esențiale pentru a motiva o astfel de necesitate. Astfel, o prima unificare a avut loc. Actuala 

lege a insolvenței, Legea nr. 85/2014, este considerată în literatura de specialitate, pe bună 

dreptate, un veritabil Cod al insolvenței care înglobează într-un corpus comun întreaga 

legislație privind insolvența respectiv legislația generală, aplicabilă tuturor operatorilor 

economici, legislația specială, aplicabilă instituțiilor de credit și societăților din domeniul 

asigurărilor, grupurilor de societăți, precum și reglementări privind insolvența transfrontalieră, 

la care se adaugă și instrumentele de prevenire a insolvenței, respectiv mandatul ad-hoc și 

concordatul preventiv, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 85/2014. De altfel, în 

prezent, Legea nr. 85/2014 enumeră treisprezece principii care guvernează noua reglementare, 

acestea fiind preluate din Principiile World Bank , Principiile europene în materie de 

insolvență și din Ghidul UNCITRAL în materie de insolvență. Funcția integratoare a acestora 

reflectă interesul legiuitorului român de a implementa la nivel intern întreaga ,,arhitectură a 

insolvenței'', întrucât aceste principii se regăsesc in globo în structura normativă a Codului 

Insolvenței, în mod cert adaptate la diferențele de structură, scop, concepte și formulări. 

Desigur, în opinia noastră, pentru a-și atinge finalitatea și scopul de a deveni un drept 

autonom, de sine stătător, un adevărat Cod al insolvenței ar trebui să încorporeze, să 

absoarbă și normele din Legea nr. 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice, respectiv 

insolvența unităților administrativ-teritoriale, reglementată prin Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 46/2013 și aprobată prin Legea nr. 35/2016, armonizat, totodată, cu normele 

europene și principiile internaționale. Astfel, raportat la evoluțiile sale, instituția insolvenței, 

spre deosebire de vechea legislație a falimentului, debordează sfera îngustă a comercianților, 

întrucât astăzi vorbim de insolvența profesioniștilor, insolvența persoanelor fizice dar și 

insolvența unităților administrativ-teritoriale, cu corpus normativ într-adevăr separat dar care 

ar putea forma pe viitor un corpus comun, putând fi abordate într-o viziune integrativă. De 

altfel, Codul insolvenței reușește să se detașeze treptat ca drept special, distinct, în raport cu 

dreptul civil și, cu atât mai mult, de dreptul comercial. Nu putem nega, într-adevăr, calitatea 

de izvor de drept a dreptului civil. Astfel, potrivit art. 342 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, ,,dispozițiile prezentei legi se 

completează, în măsura în care nu contravin, cu cele ale Codului de Procedură Civilă și ale 

Codului Civil''. Acesta este, de fapt, și rolul incontestabil al dreptului comun, al dreptului civil 

în ansamblul sau. 

O astfel de unificare se impune și pentru faptul că dreptul insolvenței s-a confruntat la 

rândul său cu o încercare de diseminare a actelor normative ce au format deja un corpus 
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comun.  Avem în vedere, de exemplu, inițiativa executivului din anul 2018, prin care se dorea 

crearea unui Cod Economic al României, considerată o măsură economico-fiscală 

revoluționară care ar fi avut ca obiectiv principal îmbunătițirea mediului de afaceri, precum și 

creșterea bunăstării tuturor românilor, iniţiativă care deşi nu s-a concretizat poate fi reluată ca 

variantă de reglementare în viitor. Această perspectivă de fuziune viza includerea tuturor 

legilor specifice domeniului economic, cu precădere Codul Fiscal, Codul de Procedură 

Fiscală, Legea de Înființare a Societăților Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale. Or, o lege cu 

caracter economic este și Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 

de insolvență, înțelegând însă că în centrul de interes al acestui cod legislativ se află doar 

categoria profesioniștilor comercianți. În această situație, insolvența ar risca o nouă 

redimensionare legislativă. O astfel de construcție normativă concretizează, de fapt, opiniile 

dezvoltate în literatura de specialitate, potrivit cărora dreptul comercial își pătrează existența, 

prin conturarea unui nou drept, oscilându-se între a-l denumi dreptul economic, dreptul 

întreprinderii sau dreptul afacerilor. Prin urmare, un Cod Economic al României ar reprezenta 

o abordare pluridisciplinară, complexă, ce înglobează pe lângă normele specifice dreptului 

comercial și alte norme juridice ce se stabilesc în sfera afacerilor (drept fiscal, administrativ, 

norme de drept procesual, de dreptul muncii, dreptul insolvenței etc), creându-se o nouă 

realitate juridică. Un exemplu concret în acest sens este Belgia, ţară în care Codul dreptului 

economic a fost redimensionat și republicat, legiuitorul adoptând și inserând în data de 01 mai 

2018 proiectul de lege Cartea XX - ,,Insolvabilitatea întreprinderilor'', care revoluționează 

regimul insolvenței prin adoptarea de noi măsuri și extinderea câmpului de aplicare la 

profesiile liberale, categorie încă exclusă în sistemul nostru de drept, dar și la întreprinderile 

în sens larg, conceptul de ,,întreprindere" constituind acum una dintre pietrele de temelie ale 

legislaţiei, aceasta din urmă înlocuind, încetul cu încetul, ,,comerciantul", similar legislaţiei 

noastre actuale. Practic, ca şi în cazul sistemului nostru de drept, referințele la Codul 

Comerțului și calificarea unei persoane în funcție de act comercial sau nu, au fost date uitării. 

Astfel cum surprinde şi doctrina din Belgia ,,Le Commercant est mort, Vive l'Entreprise"!   

Riscul de fragmentare normativă a insolvenţei şi nerealizarea, neconcretizarea unui 

corpus comun al tuturor actelor normative ce vizează insolvenţa se poate accentua şi pe 

fondul susţinerilor şi pledoariilor încă prezente ale specialiştilor cu privire la necesitatea şi 

utilitatea adoptării unui nou Cod comercial. Ce ar implica acest nou Cod comercial? Ar 

implica, în concepţia doctrinară, absorbţia procedurii insolvenţei privind profesioniştii 

comercianţi. Dacă ar fi să reflectăm, cum ar fi mai util în practică? Ca insolvenţa să rămână 

o lege specială, să devină un capitol din Codul comercial sau să se transforme într-un Cod al 

insolvenţei unificat?  

Pentru argumentele expuse mai sus, rămânem la opinia potrivit căreia s-ar justifica 

crearea unui Cod al insolvenţei unificat sau cel puţin păstrarea identităţii actuale a Legii nr. 

85/2014 care se vrea a fi un veritabil Cod al insolvenţei profesioniştilor. Cu toate acestea, 

trebuie să admitem dimensiunea economică, comercială care caracterizează domeniul 

insolvenţei profesioniştilor comercianţi şi faptul că în realitate, legătura dintre dreptul 

comercial şi dreptul insolvenţei nu s-a rupt niciodată, dreptul comercial continuând să existe 

prin chiar aceste instituţii de drept pe care le-a creat şi dezvoltat în timp. Pe cale de 

consecinţă, un nou Cod comercial ar reprezenta principalul izvor de drept al insolvenţei, 

principalul act normativ cu care s-ar completa şi la care s-ar raporta insolvenţa. În acest sens, 
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ne raliem opiniei doctrinare
4
 care propune o altă viziune a noului Cod comercial şi anume 

,,acoperirea statutului organic al comerciantului (inclusiv societăţile comerciale), obligaţiile 

care rezultă din exerciţiul comerţului, principiile legislaţiei protecţiei consumatorilor, ale 

insolvenţei şi ale concurenţei şi intervenţia statului şi a autorităţilor publice locale în 

economie". Subliniem importanţa Codului comercial ca şi izvor principal al dreptului 

insolvenţei şi liant în completarea lacunelor normative, întrucât dreptul civil reprezintă un 

drept mult prea general şi aproape incompatibil cu specificitatea şi principiile dreptului 

insolvenţei, drept ce îşi are seva în dreptul comercial. Or, aşa cum îl caracterizează şi doctrina, 

dreptul comercial a fost ,,un laborator al dreptului", aflat într-un flux continuu de 

reglementare şi a unui volum mare de instituţii de drept şi creaţii precum persoana juridică, 

societăţile comerciale, credite ipotecare, contracte speciale, efecte de comerţ, burse de valori 

şi mărfuri etc, care vibrează la unison cu economia unei societăţi, o astfel de imagine reală şi 

echilibrată a economiei, comerţului şi concurenţei neputând fi asumată de către dreptul civil, 

care prin natura sa este unul static. Tocmai de aceea, suntem de părere că dreptul insolvenţei 

are nevoie de un astfel de izvor de drept, precum Codul comercial, cod care să reglementeze 

principiile generale ale insolvenţei şi ale raporturilor profesioniştilor în general, dar care să nu 

să absoarbă efectiv acest drept de sine stătător. Este relevant faptul că această reţea juridică a 

comercianţilor, care depind unul de celălalt prin gradul de lichiditate şi solvabilitate atât a 

acestora, cât şi a consumatorilor, nu poate fi reglementată în perfect echilibru de normele 

Codului civil, care în realitate nu fac altceva decât să favorizeze şi să accentueze dezechilibrul 

economic prin consacrarea unor principii rigide şi incompatibile cu raporturile juridice 

comerciale, cum sunt principiul forţei obligatorii a contractului, de la care se admit foarte rar 

excepţii, sau răspunderea nelimitată a debitorului, indiferent de starea de dificultate financiară 

în care se află. Or, în dreptul comercial contractul capătă o altă dimensiune şi vizează alte 

reguli care să permită echilibrarea câştigurilor şi pierderilor, fiind prioritizat principiul win-

win, prin partajarea riscurilor de pierdere şi dozarea beneficiilor, atât de esenţiale pentru 

continuitatea lanţului de afaceri şi nedeclanşarea unui faliment ,,în domino". Cu alte cuvinte, 

dreptul insolvenţei are nevoie de principii călăuzitoare şi corecţii care nu au cum să facă parte 

din sfera preocupărilor legiuitorului Codului civil, acestea făcând parte exclusiv din spiritul 

Codului comercial, care nu poate fi pur şi simplu ,,diluat" în interiorul Codului civil. 

Mai mult, din perspectiva dreptului internaţional oricum ne raportăm la reglementările 

şi uzanţele comerciale internaţionale atunci când există un element de extraneitate. Totodată, 

din perspectivă europeană, nu putem să nu luăm în considerare că dreptul UE, atât cel 

aplicabil direct, prin efectul Regulamentelor, cât şi cel ce implică transpunere internă, prin 

efectul Directivelor, face referire la o multitudine de reglementări cu caracter strict comercial, 

pe care se concretizează şi jurisprudenţa CJUE. De altfel, organismele internaţionale, precum 

UNCITRAL, elaborează şi creionează legi-model specifice dreptului comercial, dreptului 

insolvenţei, care nu fac altceva decât să conducă la o uniformizare la nivel global şi care pun 

bazele unor formule de contracte comerciale internaţionale, generând condiţii şi termeni 

specifici de afaceri dedicate în special cororaţiilor globale. Efectul ce se poate concretiza este 

                                                           
4
 A se vedea Gh. Piperea, Despre necesitatea unui nou Cod comercial în România, în Curierul Judiciar nr. 

7/2019, p. 373. 
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fără doar și poate crearea unui drept al comercianţilor, care prin uzanţe internaţionale, 

repetabilitate şi continuitate devine mai stabil decât legea naţională însăşi. 

Pe cale de consecinţă, susţinem nevoia unui sistem dualist şi necesitatea unui nou Cod 

comercial, autonom, în ideea de progres în reglementarea modernă a raporturilor de drept 

privat, bazat într-adevăr pe noile fundamente consacrate de noul Cod civil, respectiv 

întreprindere şi profesionist, care să reprezinte pilonul legislativ principal pe care să se 

întemeieze şi să evolueze dreptul insolvenţei, un drept special, de sine stătător, subordonat 

acestui nou Cod comercial.  

Primul capitol surprinde, totodată, și analiza ultimelor modificări aduse Codului 

insolvenței prin Legea nr. 113/2020 privind aprobarea OUG nr. 88/2018
5
, care devine calea 

probabilă spre un nou progres al dreptului insolvenței, un progres atât de necesar în contextul 

economic actual și care este revendicat mai mult ca niciodată de către societate. Din păcate, 

efectele OUG nr. 88/2018 sunt resimțite si astăzi. Ele nu pot fi șterse efectiv cu buretele odată 

cu intrarea în vigoare a Legii nr. 113/2020, întrucât reprezintă un capitol real din istoria 

fenomenului insolvenței astfel cum s-a conturat la nivel national. Iar aceste efecte negative ar 

trebui să creeze premisa legiuitorului de nu reveni la astfel de reglementări în construcția 

domeniului insolvenței. Spuneam că acest regres al Legii insolvenței a fost anihilat odată cu 

intrarea în vigoare a Legii nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi 

a altor acte normative,  care practic revine la ceea ce a dorit sa creeze legiuitorul în anul 2014 

și ,,reașază" instituția insolvenței și mecanismul acesteia în acord cu principiile sale de bază și 

cu perspectiva UE dar și perspectiva internațională, eliminand posibilitatea executarilor silite 

separate în procedura de insolvență. Noua lege confirmă perspectiva și argumentele din 

cercetarea noastră. Mai mult decât atât, în cadrul unor articole științifice am analizat și am 

demonstrat neconstituționalitatea și incompatibilitatea dispozitiilor inițiale ale OUG 88/2018 

cu scopul și principiile fundamentale ale dreptului insolvenței
6
. În acest sens am demonstrat 

că dispoziţiile inițiale ale OUG nr. 88/2018 nu respectau standardele de claritate, 

predictibilitate și de corelare a prevederilor legale,
7
 și am identificat mai multe necorelări în 

privința art. 143 din Codul insolvenţei care permitea executarea silită indviduală. Pe lângă a fi 

o modificare absolut esențială și revendicată de însăși contextul socio-economic actual, aflat 

în plină criză sanitară, economică și socială, legea care aprobă și modifică OUG 88/2018 

crează și cadrul legislativ de bază necesar pentru a transpune la nivel intern noua Directivă 

UE privind cadrele de restructurare, a doua șansă și remiterea de datorie, statele având 

obligația să o implementeze până în luna iulie 2021. 

                                                           
5
 LEGEA nr. 113 din 8 iulie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative. Publicată în  

Monitorul Oficial nr. 600 din 8 iulie 2020. 
6
 Ionel Didea, Diana Maria ILIE, ROMANIAN GOVERNMENT EMERGENCY ORDINANCE 88/2018 – A SYSTEMATIC 

AFFECTATION OF THE INSOLVENCY PROCEDURE BY PRIORITIZING BUDGET RECEIVABLES", în Analele 
Universităţii Titu Maiorescu, Drept, 2019, pp. 17-34 - https://www.utm.ro/wp-
content/uploads/2020/01/Analele-UTM-2019-BT.pdf. 
7
 În acest sens Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 61/2018 statuează că ,,respectarea standardelor de 

claritate şi predictibilitate a legii a devenit o cerinţă de rang constituţional. Astfel, în jurisprudenţa sa, Curtea 

Constituţională a statuat că autoritatea legiuitoare, Parlamentul sau Guvernul, după caz, are obligaţia de a 

edicta norme care să respecte trăsăturile referitoare la claritate, precizie, previzibilitate şi predictibilitate". 
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Practic modificările mult așteptate și care au produs cel mai mare ecou sunt 

reprezentate pe de-o parte, de eliminarea dreptului creditorilor curenți care dețin o creanță 

peste valoarea-prag, cu o scadență mai mare de 60 de zile, de a executa silit debitorul, iar pe 

de altă parte, aliminarea condiției privind existența unei creanțe fiscale sub 50% din totalul 

declarat al creanțelor debitorului, în situația în care cererea de deschidere a procedurii de 

insolvență este introdusă de către acesta. Ceea ce putem să afirmăm este că insolvența 

redevine insolvență, își recapată sensul și scopul pentru care a fost reglementată. Practica ne-a 

demonstrat în mod concret că insolvența este incompatibilă cu executarea silită paralelă, 

haotică, o astfel de abordare afectând poate mai mult creditorii decât debitorul. Iată că este 

timpul să abordăm corect și echitabil insolvența, să îi înțelegem sensul și începem prin a pune 

capăt unui capitol din istoria acestei proceduri, capitol care a însemnat sufocarea cu litigii a 

instanțelor judecătorești, presiunea exercitată în mod abuziv de către creditorii curenți, în 

special cei fiscali, creșterea numărului de falimente și pierederea încrederii în procedura 

insolvenței, care pentru aproape doi ani a devenit o procedură incertă. 

O altă modificare majoră adusă de Legea nr. 113/2020 este aceea privind majorarea 

valorii-prag, de la 40.000 de lei la 50.000 de lei, cuantum prevăzut atât pentru creditori cât și 

pentru debitor în vederea deschiderii procedurii de insolvență. De altfel, valoarea prag a fost 

majorată la 50.000 de lei și pe perioada stării de alertă în cazul debitorilor care și-au întrerupt 

activitatea total sau parțial, în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de Covid -19, măsură care acum s-a permanentizat. În 

opinia noastră, această modificare prezintă și avantaje dar și dezavantaje. Avantajul ar fi 

reprezentat de faptul că în acest context scade posibilitatea creditorilor de a solicita 

deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitorului neculpabil, întrucât condițiile de 

accesare a procedurii sunt înăsprite, și în același timp cresc șansele de a pune în practică 

procedurile de prevenire a insolvenței, respectiv mandatul ad-hoc și concordatul preventiv, 

care devin astfel mult mai accesibile și care ar urma să se bucure de o mai mare vizibilitate în 

mediul de afaceri. Dezavantajul vine însă din faptul că debitorului îi este practic îngreunat 

accesul la procedura insolvenței, la protecția oferită de aceasta privind suspendarea 

executărilor silite, respectiv la șansa de a pune în aplicare un plan de reorganizare judiciară. 

Desigur, că și în această ipoteză ne putem gândi la accesarea unor proceduri de preinsolvență. 

Singura problemă rămâne cultura noastră deficitară la capitolul negociere și educație 

financiară. Practica ne-a demonstrat că în majoritatea cazurilor actorii mediului de afaceri nu 

cunosc beneficiile unor astfel de instrumente juridice cum sunt procedurile de preinsolvență, 

acesta este și motivul pentru care de cele mai multe ori debitorul face aplicarea directă a 

falimentului, întrucât se află deja într-o etapă financiară foarte gravă care împiedică o posibilă 

reorganizare judiciară. Pentru o mai mare responsabilizare a debitorului și pentru creșterea 

gradului de acces la procedură într-o faza preventivă și nu curativă, de lege ferenda, 

considerăm că valoarea-prag ar trebui să fie într-un cuantum mai mic pentru debitor și mai 

mare pentru creditori.  

Legea nr. 113/2020 aduce și modificări legislative care din punctul nostru de vedere 

sunt oarecum confuze sau am putea spune perfectibile. Desigur, orice lege este perfectibilă, 

iar practica va creiona în timp normele insolvenței într-un mod cât mai practic și eficient. 

Nu putem nega faptul că aceste modificări reprezintă un pas major spre calea 

reformarii legislative în domeniul insolvenței la nivel național, care au pus capat unor 
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executari silite abuzive din partea ANAF–ului derulate pe o perioadă de mai bine de un an. 

Contextul socio-economic actual revendică mai multă transparență fiscală și mai multă 

solidaritate. Perspetiva fiscală și confluența fiscului cu insolvența rămâne în continuare o 

problemă foarte serioasă de incompatibilitate care trebuie soluționată. În acest sens, un minus 

foarte important, încă în vigoare, ar fi acela că printr-o modificare legislativă paralelă, 

respectiv Codul de procedură fiscală, s-a scos din sfera de competenţă a judecătorului sindic 

soluţionarea contestaţiilor la creanţele fiscale, aruncându-se astfel în incertitudine soarta 

oricărui debitor care are datorii semnificative la bugetul de stat, prin imposibilitatea obiectivă 

a soluţionării acelei contestaţii într-un termen rezonabil care să se plieze pe celeritatea 

procedurii de insolvenţă. Concluzia este că ori de câte ori un debitor are datorii semnificative 

faţă de creditorul bugetar iar acele datorii sunt contestate de cel dintâi, niciodată nu vom putea 

avea un pasiv concret stabilit într-un termen rezonabil care să permită restructurarea sau 

reorganizarea debitorului, decalajul de timp al stabilizării masei pasive fiind unul uriaş. 

Astfel, după cum ştim, contestaţiile în insolvenţă la tabelul preliminar se soluţionează într-un 

termen de 3-6 luni, iar într-o procedură de contencios fiscal între 3 şi 6 ani. Există bineînţeles 

instituţia înregistrării provizorii a unei creanţe bugetare contestate, însă realitatea 

fundamentării unui plan de reorganizare cu o datorie enormă şi care trebuie previzionată şi 

plătită diferă de existenţa sau nu a acelei creanţe bugetare, practic, soarta debitorului stând în 

litigiul care se desfăşoară paralel, în afara procedurilor de insolvenţă. Or, acesta este cel mai 

mare deserviciu care s-a putut crea prin simpla decalare a modului de soluţionare diferită a 

contestaţiilor la tabelul preliminar în cadrul procedurii de insolvenţă, respectiv în instanţa de 

contencios fiscal.  

Mergând mai departe, la cel de-al treilea obiectiv, și anume - realizarea unei 

abordări interdisciplinare/multidisciplinare din perspectiva celei de-a doua șanse 

acordată debitorului - ,,cultura salvării'', ne vom opri inițial la interferența insolvenței cu 

alte ramuri de drept public și privat, analiză interdisciplinară ce s-a concretizat în cadrul 

celui de-al doilea capitol, denumit ,,ANALIZA COMPATIBILITĂȚII / 

INCOMPATIBILITĂȚII DINTRE DREPTUL INSOLVENȚEI ȘI ALTE RAMURI DE 

DREPT PUBLIC ȘI PRIVAT. DOMENIU DE INTERFERENȚĂ". 

Provocarea foarte mare a dreptului insolvenței constă în faptul că acesta interferează 

foarte mult cu alte domenii legislative dar și alte domenii conexe, fiind în același timp 

puternic influențat de dreptul UE și dreptul internațional.  De altfel, așa cum am observat în 

cercetarea noastră, numeroase principii aproape de neatins ale dreptului comun aproape că se 

transformă în materia insolvenței. Cercetarea acestui domeniu de interferenţă şi maniera unică 

în care dreptul insolvenţei ,,invadează" principiile guvernatoare de drept comun, precum 

libertatea contractuală, obligativitatea şi irevocabilitatea contractelor încheiate de către 

debitorul insolvent înaintea deschiderii procedurii, demonstrează încă o dată specificitatea 

materiei insolvenţei şi prioritizarea acesteia în sistemul de drept naţional, având în vedere 

gradul de intruziune asupra raporturilor juridice şi plasarea pe plan secund a analizei dreptului 

civil și a contractului în virtutea obiectivului economic de interes general declarat al 

insolvenţei. Mai mult, doctrina caracterizează insolvența ca fiind  - fiica rebela a Codului civil 

– aceasta reușind să modeleze normele aparținând celorlalte ramuri de drept, principiile și 

elementele stabile, de neatins ale Codului civil, Codului muncii, care în interferența cu 

insolvența se comportă total diferit. În acest sens, foarte elocventă şi interesantă devine 
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afirmaţia doctrinară în sensul că ,,deschiderea procedurii de insolvenţă nu este decât 

începutul unei proceduri construite din paradoxuri şi înţesate cu sfidări ale principiilor 

dreptului care păreau să dăinuie o eternitate. Contractele având o forţă egală cu legea se 

sfărâmă cu uşurinţă incredibilă sau devin maleabile în interesul debitorului."
8
  

Prin urmare, în domeniul insolvenţei analiza incidenţei sau aplicării unor norme de 

drept din sfera dreptului civil, dreptului muncii, dreptului adminsitrativ, fiscal etc, este trecută 

pe plan subsidiar, în virtutea obiectivului economic şi favorizării valorii patrimoniale, care de 

această dată revendică un caracter de interes general şi primează unui interes particular, cum 

ar fi cel al unui singur creditor, context în care guverneză filosofia economică în sensul de 

salvgardare a întreprinderii şi mediului economic în general.  

Pe cale de consecință, în analiza oricărei confluențe între dreptul insolvenței și alte 

ramuri, instituții de drept, se impune identificarea unui cadru cât mai optim de compatibilitate, 

aspecte pe care le-am subliniat punctual, prin propuneri de lege ferenda, raportat la fiecare 

interferență pe care am analizat-o, astfel încât insolvența să-și atingă scopul în calitate de lege 

specială, cu un grad puternic de specificitate ce rezultă, pe de-o parte, din elementele 

economice care o caracterizează, iar pe de altă parte, din elementele sociale care au început să 

o reformeze, și care fac din insolvență o instituție dinamică adaptată în permanență la 

realitățile socio-economice. 

Domeniile de interferență vizate au fost: 

 Dreptul civil si procesual civil  

Domeniul de interferenţă se raportează astfel la o filosofie socio-economică care 

atribuie contractului un alt rol care excede interesele individuale ale părţilor, şi anume 

acordarea celei de-a doua şanse debitorului aflat în dificultate, prioritizarea reorganizării şi 

concretizării unei culturi a salvării la nivelul economiei de piaţă, care devin o raţiune, un scop 

şi o finalitate în materie de insolvenţă concretizate prin reglementarea dreptului de opțiune al 

practicianului în insolvență privind menținerea, modificarea sau denunțarea contractelor în 

curs la data deschiderii procedurii de insolvență. Considerăm că această interacţiune a 

insolvenţei cu dreptul comun şi modelarea acestuia din urmă într-un mod aproape unic la 

nivel normativ, nu poate reprezenta decât o ,,alteraţie'' justificată a principiilor directoare 

consacrate, această vocaţie câştigată a dreptului insolvenţei faţă de dreptul comun în virtutea 

unor raţionamente şi specificităţi clare putând fi definită ca ,,drepturi câştigate insolvenţei''. 

Prioritizarea insolvenţei implică următoarele precizări de sinteză: în realizarea analizei de 

compatibilitate între o instituţie de drept civil/procesual civil şi dreptul insolvenţei trebuie să 

avem în vedere reperele esenţiale ale acesteia din urmă, în sensul nealterării raţiunii, scopului 

şi principiilor pentru care a fost reglementată. Pentru a identifica o soluţie în analiza 

compatibilităţii, trebuie să avem în vedere dacă o anumită normă civilă sau procesual-civilă se 

integrează sau nu funcțional în ansamblul procedurii de insolvenţă, privită la rândul ei ca un 

sistem autonom integrat şi armonizat de norme juridice. 

 Totodată, am avut în vedere și analiza unor contracte cu regim juridic special în 

situația declanșării procedurii insolvenței, precum contractele de vânzare-cumpărare care au 

ca obiect bunurile aflate în tranzit, contractul de tranzacție, contractul de leasing sau 

contractul de factoring. 

                                                           
8
 I. Turcu, Tratat de insolvenţă, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2006, p. 442. 
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 Dreptul penal și procesual penal 

În cadrul analizei interferenței dintre dreptul insolvenței și dreptul penal și procesual 

penal am încercat să răspundem la întrebarea dacă este sau nu necesară raspunderea penală în 

materia insolvenței. Considerăm că în ierarhia diferitelor forme de răspundere juridică, 

răspunderea penală ar trebui să intervină doar în măsura în care nu ar fi suficiente celelalte 

măsuri specifice răspunderii civile sau răspunderii contravenţionale. De altfel, pornind această 

analiză interdisciplinară, trebuie să avem în vedere şi reglementările sancţionatorii cuprinse în 

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

respectiv Titlul II, Capitolul I, Secţiunea a 5-a, Subsecţiunea a 2-a, art. 117-122 - ,,Anularea 

actelor frauduloase", Titlul II, Capitolul I, Secţiunea a 8-a, art. 169-173 - ,,Atragerea 

răspunderii pentru intrarea în insolvenţă", Titlul II, Capitolul III, Secţiunea a 4-a, art. 235-236 

- ,,Răspunderea organelor de conducere, a cenzorilor şi a personalului de execuţie sau cu 

atribuţii de control din instituţia de credit ajunsă în faliment", Titlul II, Capitolul IV, 

Secţiunea a 2-a, art. 268-270 - ,,Răspunderea organelolor de conducere ale societăţii de 

asigurare/reasigurare", Titlul IV, art. 337 - ,,Sancţiuni". Raportat la existenţa atâtor forme de 

răspundere reglementate de legea specială în materie am încercat să conturăm necesitatea 

interferenţei dreptului penal în materia insolvenţei, având în vedere, totodată, realitatea 

incontestabilă a unui număr redus de speţe ce au ca obiect infracţiuni în legătură cu insolvenţa 

comparativ cu numărul total al dosarelor de insolvenţă. Pe lângă forma specială de răspundere 

în sarcina persoanelor care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, legea insolvenţei 

instituie un alt instrument principal pentru corectarea dezechilibrului patrimonial, respectiv 

anularea actelor frauduloase încheiate de către debitor în dauna drepturilor creditorilor 

anterior deschiderii procedurii. În acest sens, am dezvoltat pe larg aceste instrumente speciale 

de răspundere, în vederea evidenţierii raportului dintre răspunderea civilă şi răspunderea 

penală, precum şi a corelaţiei dintre infracţiunile de bancrută reglementate nu demult de legea 

specială, actualmente absorbite de Codul penal, cu faptele ilicite reglementate de art. 169 din 

Legea nr. 85/2014 care antrenează, de altfel, o răspundere delictuală specială. 

O parte din doctrină
9
 consideră că prin ,,importarea" în Noul Cod Penal a infracţiunilor 

de bancrută s-a dorit sporirea ,,vizibilităţii" acestora şi sublinierea gradului de pericol. Cu 

toate acestea, o ,,răsfoire" a literaturii de specialitate ne demonstrează contrariul, întrucât 

analiza acestor infracţiuni este destul de sumară şi aproape neabordată în articolele de 

specialitate, lipsa interesului unei cercetări ştiinţifice în domeniu fiind justificată şi de 

cazuistica destul de redusă. 

Nu întâmplător am atras atenţia încă de la debutul cercetării interferenţei dreptului 

penal cu dreptul insolvenţei asupra necesităţii intervenţiei sau nu a răspunderii penale în 

această materie. Întâlnim opinii potrivit cărora intervenţia legiuitorului penal în sfera 

complexă a dreptului afacerilor, unde se regăseşte şi dreptul insolvenţei, nu este necesară, 

fiind suficient tratamentul sancţionator civil şi administrativ, ,,existând o problemă de 

antinomie între economie şi dreptul penal...ceea ce intră în sfera dreptului contractual trebuie 

exclus din zona dreptului penal...reglementările au devenit antieconomice...afacerile mor din 

                                                           
9
 Dragoş Pârgaru, Valerian Cioclei (Coord.), Infracţiuni în legătură cu procedura insolvenţei, Ed. C.H. Beck, 

2019 - Prefaţă. 
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cauza unor frici ce se cumulează...dreptul penal omoară voinţa de a intra în afaceri...este o 

frână pusă dinamismului".
10

 

Mai reţinem că infracţiunile în legătură cu procedura insolvenţei sunt reglementate la 

nivelul fiecărui sistem juridic al unui stat în care economia este liberă, motiv pentru care am 

alocat o scurtă analiză dreptului comparat pentru a sintetiza incriminări mai vaste sau mai 

restrânse ale unor fapte în legătură cu insolvenţa, în vederea identificării unui peisaj 

diversificat al opţiunilor de incriminare în domeniu. 

Totodată, resimţim nevoia să punctăm că premisa pe care se fundamentează procedura 

insolvenţei este tocmai buna credinţă a debitorului şi a celorlalţi participanţi la procedură, 

context în care nici legiuitorul penal nu apreciază să intervină, nici măcar în situaţia în care 

creditorii nu recuperează în totalitate creanţa iar debitorul nu reuşeşte sa implementeze un 

plan de reorganizare. Or, legea penală reprezintă un plus de protecţie a creditorilor împotriva 

debitorilor care utilizează mijloace frauduloase în legătură cu procedura insolvenţei sau mai 

mult, folosesc într-o manieră frauduloasă pârghiile de salvare oferite de instituţia insolvenţei. 

Aşadar, ne-am propus să evidenţiem necesitatea intervenţiei dreptului penal în sfera 

procedurii de insolvenţă, modalitatea în care răspunderea delictuală specială reglementată de 

Legea insolvenţei se completează cu răspunderea penală în virtutea legii penale, precum şi 

infracţiunile în legătură cu procedura insolvenţei, cu precădere bancruta simplă şi bancruta 

frauduloasă, trecând în revistă opiniile doctrinare exprimate şi jurisprudenţa dezvoltată în 

domeniu.  

Menționăm că ne-am aplecat și asupra infracţiunii de bancrută raportat la OUG nr. 

46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, care 

reglementează în mod expres, în chiar conţinutul acestei legi speciale, atât infracţiunea de 

bancrută simplă cât şi infracţiunea de bancrută frauduloasă.  

Totodată, o infracţiune de interes devine şi cea reglementată de art. 88 din Legea nr. 

151/2015 privind insolvenţa persoanei fizice, infracţiune ce s-ar încadra într-o categorie 

comună cu bancruta simplă şi bancruta frauduloasă. Ceea ce mai vrem să punctăm în cadrul 

acestei analize este, pe de-o parte, faptul că legiuitorul a preferat să reglementeze în chiar 

cuprinsul legii insolvenţei persoanei fizice această infracţiune, pe care noi o asimilăm 

infracţiunii de bancrută frauduloasă specifică profesionistului, spre deosebire de infracţiunile 

din Legea nr. 85/2014 care au fost absorbite de Codul penal, ceea ce poate da naştere unor 

interpretări vaste, necorelate, printr-o alunecare uşoară în confuzie datorată diseminării 

infracţiunilor în mai multe acte normative, fără o abordare unitară. Pe de altă parte, constatăm 

că Legea privind insolvenţa persoanei fizice nu cuprinde decât o singură incriminare, care 

poate fi asimilată doar bancrutei frauduloase, nu şi bancrutei simple, ca în cazul infracţiunilor 

săvârşite de profesioniştii insolvenţi. Acest lucru se datorează faptului că, spre deosebire de 

Legea nr. 85/2014 cu privire la insolvenţa profesioniştilor, Legea nr. 151 lasă la aprecierea 

subiectivă a debitorului persoană fizică neprofesionist iniţierea unei astfel de proceduri, 

nesancţionându-l pentru pasivitate, întrucât nu este afectat un interes general economic ca în 

cazul insolvenţei reglementate de Legea nr. 85/2014. 

                                                           
10

 C. Guidet, Le droit penal vu par le milieu des affaires, Universite de Liege, 1983-1984, p. 73, precum şi G. 

Kellens, Qu as-tu fait de ton frere?, Bruxelles, 1986, p. 157. 



21 
 

Interferenţa impune o viziune interdisciplinară prin faptul că, deşi noţiunea de 

insolvenţă este reglementată la art. 240, respectiv 241 Cod penal, putându-se avea în vedere 

un sens particular al noţiunii din perspectiva dreptului penal, aceste infracţiuni trimit totuşi la 

un domeniu de drept de sine stătător, special, ce operează cu propriile noţiuni şi propria 

terminologie,
11

 fiecare dintre incriminări purtând o legătură indisolubilă cu noţiunea de 

insolvenţă. Tot în spectrul controverselor, am încercat să reflectăm şi asupra obligativităţii 

existenţei sau nu a unei hotărâri pronunţate de către judecătorul-sindic prin care să se constate 

starea de insolvenţă a debitorului ca şi condiţie de demarare a procedurii penale, opiniile fiind 

divergente în ideea interpretării stării de insolvenţă fie ca o stare de fapt (ens facti), fie ca o 

stare de drept (ens juris). 

În altă ordine de idei, sfera infracţiunilor de bancrută impune o analiză 

interdisciplinară, simpla aplicare a mijloacelor de drept penal fiind insuficientă. Organul 

judiciar penal este provocat să exploreze şi sfera domeniului insolvenţei pentru înţelegerea 

unor noţiuni legate intrinsec de elemente care de cele mai multe ori nu reprezintă puncte de 

interes pentru specialistul de drept penal. Conchidem, astfel, că scopul insolvenţei nu poate fi 

mai presus de legea penală, dar nici legea penală mai presus de legea insolvenţei, fiind 

necesar a se găsi un echilibru între cele două domenii deopotrivă importante pentru 

stabilitatea socială şi economică a unei societăţi în general. O reflectare asupra alegerii 

modalităţii de reglementare de către anumite sisteme de drept ne-ar putea oferi soluţii în 

interpretarea normativă, corectarea şi prevenirea unor practici neunitare şi abuzive din partea 

organelor penale. 

 Dreptul fiscal 

Trecând creanțele fiscale prin filtrul Codului insolvenței, constatăm existența unui 

regim preferențial și o serie de avantaje acordate creditorilor bugetari și în particular 

creditorului fiscal, concretizate stricto sensu în: informarea creditorului fiscal cu privire la 

depunerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței, acordarea unui termen de 60 de zile 

pentru finalizarea raportului de inspecție fiscală și depunerea suplimentului de cerere de 

creanță, caracteristica de categorie de creanță distinctă la votarea planului de reorganizare, 

precum și prioritate în ordinea de satisfacere a creanței. Totodată, OUG nr. 88/2018 aduce o 

modificare esențială articolului 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în sensul în care notificarea 

organului fiscal și depunerea dovezii în acest sens tribunalului competent devin condiții sine 

qua non a deschiderii procedurii de insolvență de către debitor.  

Legiuitorul a venit în sprijinul creditorului bugetar și prin reglementarea testului 

creditorului privat, măsură care, în opinia noastră, este benefică totodată și debitorului aflat în 

dificultate financiară întrucât devine o pârghie de stimulare a creditorilor bugetari și de 

asumare a unei reorganizări judiciare, care de regulă sunt foarte reticenți în a acorda o a doua 

șansă chiar și debitorilor de bună-credință cu potențial de redresare a activității, prin 

argumentarea posibilității ,,alunecării” în procedura de acordare a unui ajutor de stat
12

. 
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 Domeniul insolvenţei capătă din ce în ce mai multă vizibilitate în spaţiul juridic, dovadă fiind modalitatea de 

descriere a acestei instituţii de către doctrina penală, de obicei destul de rezervată sub acest aspect - ,,termenul de 

insolvenţă are un conţinut atât de larg încât se poate clama chiar o veritabilă existenţă a unei ramuri distincte 

de drept, respectiv dreptul insolvenţei" - (Coord.) Valerian Cioclei, Dragoş Pârgaru, op.cit., p. 22. 
12

 La votarea planului de reorganizare, creditorul bugetar trebuie să respecte regulile impuse de OUG nr. 77/2014 

privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996, art. 2 lit. d definind ajutorul de stat ca ,,un avantaj economic acordat din surse sau 
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Un minus foarte important, încă în vigoare, ar fi acela că printr-o modificare 

legislativă paralelă, respectiv Codul de procedură fiscală (art. 351), s-a scos din sfera de 

competenţă a judecătorului sindic soluţionarea contestaţiilor la creanţele fiscale, aruncându-se 

astfel în incertitudine soarta oricărui debitor care are datorii semnificative la bugetul de stat, 

prin imposibilitatea obiectivă a soluţionării acelei contestaţii într-un termen rezonabil care să 

se plieze pe celeritatea procedurii de insolvenţă. 

Totodată, un aspect foarte interesant de analizat rămâne art. 25 alin. (2) din Codul de 

procedură fiscal care intră în concurs și se intersectează cu răspunderea din materia 

insolvenței, reglementată de art. 169 din Codul insolvenței, reprezentând un alt beneficiu 

acordat de lege organului fiscal.  

La confluența acestor proceduri paralele, s-ar impune o reflectare la următoarea 

întrebare: Care este raportul dintre cele două legi? Mai precis, pe care o considerăm lege 

specială și pe care o considerăm lege generală? Acest dualism apare evident în momentul în 

care devin incidente ambele proceduri, conflictul fiscal-insolvență nefiind un caz singular în 

care fiecare își revendică deopotrivă calitatea de lege specială și supremația în raport de 

cealaltă. Mai cu seamă dreptul fiscal, care invocă întotdeauna faptul că efectele sale dau 

expresie interesului public, spre deosebire de dreptul insolvenței care reflectă cu prioritate 

interesul privat, acesta din urmă nedispunând de resursele necesare pentru a supune creanțele 

fiscale unui regim de drept privat. În opinia noastră aceasta este și cauza pentru care ne 

confruntăm cu un paralelism al procedurilor, legiuitorul tinzând spre identificarea unui 

echilibru între aceste interese aflate în divergență. 

Există opinii potrivit cărora legea insolvenței devine lege generală în raport de 

legislația fiscală, în sensul că prevederea derogatorie în acest context al interferenței este art. 

351 din Codul de procedură fiscală, iar cea care derogă este lege specială și cea de la care se 

derogă este legea generală
13

 - specialia generalibus derogant. În opinia noastră legislația 

fiscală reprezintă legea generală și legislația insolvenței reprezintă legea specială, în ideea în 

care dacă toți debitorii au calitatea de contribuabili, nu toți contribuabilii au calitatea de 

debitori aflați în procedura de insolvență. Or, dreptul fiscal este dreptul comun în domeniul 

fiscal și își produce efectele asupra tuturor contribuabililor, însă în momentul în care 

contribuabilul devine subiect al unei proceduri de insolvență, legea insolvenței își va produce 

efectele în calitate de lege specială. În acest context, ne raportăm la principiul de drept comun 

potrivit căruia ,,generalia specialibus non derogant"  (norma generală nu derogă de la norma 

specială), motiv pentru care legislația fiscală trebuie coordonată, corelată cu legea specială a 

insolvenței în momentul în care un contribuabil se supune unei proceduri de insolvență. Mai 

mult decât atât, această optică a fost confirmată și de către Înalta Curte de Casație și Justiție în 

Decizia nr. 28/2018
14

, aceasta dând următoarea interpretare: ,,se poate aprecia că în cursul 

acestei proceduri speciale nu mai pot fi aplicate, în ceea ce priveşte activitatea societăţii 

                                                                                                                                                                                     
resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa 

prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acesta afectează 

schimburile comerciale dintre statele membre”. 
13

 A se vedea Judecător Cristian Daniel Oana, Procedura fiscală în corespondență cu procedura insolvenței – o 

luptă dusă pe două fronturi. Scurte considerații în urma unei dezbateri. Partea I și Partea a II-a. Data publicării 

– 21.07.2020 – www.juridice.ro. 
14

 DECIZIA nr. 28 din 16 aprilie Marea referitoare la interpretarea prevederilor art. 147^3 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 506 din 20 iunie 2018. 
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debitoare, dispoziţii contrare dintr-o altă lege, chiar dacă aceasta reglementează o procedură 

de stabilire a creanţelor fiscale, aşa cum este Codul fiscal. Concursul dintre legea specială şi 

legea generală se rezolvă în favoarea primei, conform principiului specialia generalibus 

derogant. În acest caz, Codul fiscal reglementează procedura generală de stabilire a 

creanţelor fiscale, iar legea procedurii insolvenţei reglementează procedura specială de 

recuperare a creanţelor faţă de o societate în insolvenţă." De altfel, constatăm că cele două 

proceduri nu își pot urma cursul independent una față de cealaltă, atâta timp cât contribuabilul 

debitor se află în procedura insolvenței, raționamentul fiind acela că respectiva creanță fiscală, 

contestată sau nu, se va realiza exclusiv în cadrul și nu în afara procedurii de insolvență, 

urmare modificării art. 143 alin. (1) din Codul insolvenței prin Legea nr. 113/2020 și 

interzicerii demarării unor executări silite paralele, separate de procedura insolvenței. 

Pe cale de consecință, care ar fi soluțiile acestei pluralități de proceduri, acestor 

paralelisme care pot da naștere la incompatibilități și pot genera dificultăți majore în 

realizarea cursului procedurii speciale de insolvență? Dificultățile provin din faptul că se 

aduce atingere principiului unicității procedurii de insolvență, din caracterul de titlu 

executoriu al actelor administrativ-fiscale, care deși contestate nu sunt suspensive de 

executare, precum și din necorelarea termenelor din cele două proceduri, în sensul în care un 

plan de reorganizare se poate aplica pentru o perioadă de maxim 4 ani de la confirmarea 

inițială, în timp ce soluționarea unui dosar ce are ca obiect anularea unui act administrativ-

fiscal poate dura chiar și mai mult de 4 ani, secțiile de contencios administrativ și fiscal fiind 

excesiv de aglomerate. Or, în acest context cum se mai poate asigura calitatea legii, 

accesibilitatea și mai ales previzibilitatea, astfel cum au statuat în nenumărate rânduri atât 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât și Curtea Consituțională
15

, în condițiile în care 

soluția finală și situația patrimonială a debitorului devin greu de anticipat? 

Această pluralitate de proceduri necesită o coordonare și o reformare urgentă, motiv 

pentru care am încercat să identificăm soluții și alternative posibile de reglementare, una 

dintre ele fiind chiar parte din propunerile finale de lege ferenda, și anume abrogarea art. 351 

din Codul de procedură fiscală și revenirea la ceea ce a încercat legiuitorul să creeze la 

momentul inițial al adoptării Legii nr. 85/2014. 

Desigur, am avut în vedere și analiza Ordonanţei nr. 6/2019 privind instituirea unor 

facilităţi fiscale, care poate reprezenta un mecanism inovator de reorganizare a debitorului 

aflat în dificultate financiară și de prevenire a insolvenței. 

 Achizițiile publice 

În contextul situației economice fragile actuale și având un nou tablou legislativ 

privind achizițiile publice începând cu anul 2016, se ridică o serie de semne de întrebare cu 

privire la situația și capacitatea  operatorului economic insolvent care participă la procedura 

de atribuire a unui contract de achiziție publică, în ciuda faptului că legiuitorul național a 

reglementat atât condițiile în care un operator economic insolvent poate participa la o 

procedură de achiziție publică, cât și contextul în care insolvența devine un caz de excludere 

din procedura de atribuire. Riscurile generate de insolvența unui operator economic implicat 

într-o procedură de achiziții publice pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de existența sau 
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 A se vedea Decizia nr. 457/25.06.2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 578 din 1 iulie 2020, 

paragraf 130. 
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nu a unei asocieri în respectivul contract încheiat cu autoritatea publică, întrucât, o astfel de 

conjunctură poate da naștere mai multor soluții viabile de salvare a contractului și derulare în 

continuare a acestuia.  

Noua reglementare în materie de achiziții publice complică cadrul deja existent cu 

privire la situația societăților aflate în insolvență. O analiză de compatibilitate între procedura 

de insolvență și procedura privind achizițiile publice vizează, pe de-o parte, situația în care 

procedura generală de insolvență intervine asupra operatorului economic anterior depunerii 

ofertei, situație apărută nu de puține ori în practica recentă, la acest moment legislația fiind 

destul de lacunară și autoritățile destul de reticente sub aspectul unei astfel de analize 

administrative și juridice privind atribuirea contractului unui operator economic insolvent, iar 

pe de altă parte, situația în care insolvența intervine în faza de derulare a contractului de 

achiziție publică, realitate cu care ne confruntăm tot mai des și care a forțat legiuitorul și 

practica să găsească oportunități viabile de soluționare. 

Pentru o evidențiere mai clară a aspectelor conflictuale, sau mai bine zis lacunare, în 

lucrarea noastră ne-am aplecat și asupra analizării unei spețe reale, cu implicații complexe în 

domeniu, speță care evidențiază interferența inevitabilă între normele de drept specifice 

achizițiilor publice, normele privind pre-insolvența și insolvența și, totodată, normele 

dreptului civil. Speța a vizat un acord de asociere în vederea participării în comun la 

procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică pentru construirea unui spital ,,la 

cheie”, în temeiul art. 44 alin. (11) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 

concesiune de servicii.
16

 

Apreciem că situația apariției pe scena achizițiilor publice a unui număr tot mai mare 

de societăți în insolvență, ar trebui să constituie un semnal de alarmă cu privire la necesitatea 

acceptării noilor soluții și evoluții legislative, de multe ori autoritățile contractante rămânând 

,,blocate” în cadrul unui sistem ,,formalist” și a unor tipare neadaptate legislației și 

jurisprudenței europene mult mai permisive. Mai mult decât atât, trebuie să înțelegem faptul 

că norma fundamentală, în speță legislația în materia insolvenței, atrage în sfera sa de 

reglementare și alte norme de drept, urmând ca această legătură intensă cu procedura 

insolvenței să neutralizeze efectul normelor considerate fundamentale în materia în care au 

fost edictate. Prin urmare, orice soluție contrară ce constă fie în respingerea unor ofertanți 

aflați în insolvență, fie în crearea unui cadru legal dificil pentru societățile aflate în insolvență, 

care reușesc cu greu să răzbată într-o competiție cu alte societăți, dacă se află în perioada de 

observație sau de reorganizare, întocmirea ofertei fiind mult mai riguroasă, mai strictă și 

condiționată de termenele procedurale ale insolvenței, devine nelegală sub aspectul Legii 

insolvenței și are consecințe negative cu privire la capacitatea debitorului de a se redresa. 

Tendințele sunt însă de acoperire a lacunelor legislative în domeniul insolvenței, avem 

în vedere astfel Ordinul nr. 1017 din 20 februarie 2019 privind aprobarea structurii, 

conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de 
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 În prezent OUG nr. 34 /2006  privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice și a contractelor de concesiune de serviciieste abrogată prin art. 238 din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 390 din 23 mai 2016. Contractul din 

speța analizată rămâne însă supus legislației în vigoare la momentul încheirii acestuia, respectiv OUG nr. 

34/2006.  
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achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de 

participare/de participare simplificat în insolvență și faliment, emis de către Agenţia 

Naţională pentru Achiziţii Publice și publicat recent în Monitorul Oficial, respectiv 19 martie 

2019, ordin ce stabilește la pct. 33 din Anexa nr. 1 privind Documentaţia standard de 

atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, detalii de procedură 

administrativă în situația apariției stării de insolvență pe parcursul derulării unui contract de 

achiziție produse: ,,În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva 

Contractantului, acesta are obligația de a notifica Autoritatea/entitatea contractantă în termen 

de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii... Contractantul, are obligația de a prezenta 

Autorității/entității contractante, în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiză 

detaliată referitoare la incidența deschiderii procedurii generale de insolvență asupra 

Contractului și asupra livrărilor și de a propune măsuri, acționând ca un contractant diligent.” 

Așa cum afirmam mai sus, lucrarea noastră este una interdisciplinară. O primă latură a 

acestui deziderat a fost atinsă, respectiv interferența insolvenței cu alte ramuri de drept public 

și privat. Cea de-a doua fațetă a interdisciplinarității prezentei cercetări, se evidențiază în 

cadrul celui de-al treila capitol, intitulat ,,DIMENSIUNEA SOCIALĂ VS. 

DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A INSOLVENȚEI". 

Caracterul interdisciplinar al lucrării a implicat analiza insolvenței dintr-o perspectivă 

integrativă, multifațetată a componentelor ce o reconfigurează, respectiv dimensiunea socială, 

dimensiunea economică și dimensiunea legislativă, însuși titlul fiind reprezentativ pentru 

evidențierea acestor caracteristici.  

Insolvența rămâne tărâmul în care dreptul interferează puternic cu fenomenul 

economic, motiv pentru care necesită o construcție juridică sustenabilă care se împletește în 

perfect echilibru cu mecanismele economice viabile, fără o conexiune cu realitatea economică 

si socială precum și cu celelalte ramuri de drept public și privat, insolvența, ca instrument 

juridic destinat salvării unor debitori aflați în dificultate, putând da naștere unor soluții de tip 

hibrid, fără aplicabilitate practică și concretă. Or, unul din scopurile dispozițiilor privind 

insolvența este de a regla și de a corecta într-o manieră eficientă mecanismele economice care 

o particularizează în sistemul de drept privat. Așa cum de multe ori s-a subliniat și în literatura 

de specialitate,
17

 ,,dreptul insolvenței este impregnat de concepția economică(...), făurindu-și 

un corp coerent de norme adaptate intereselor întreprinderii insolvente”. 

Insolvența rămâne cu certitudine un instrument al economiei de piață. Cu toate 

acestea, în prezent, insolvența este puternic amprentată de elemente sociale. În acest sens, ne-

am propus să demonstrăm că în prezent instituția insolvenței înfățișează noi valențe, le putem 

spune valențe ale echității, ce reechilibrează oarecum poziția dintre dimensiunea economică și 

dimensiunea socială a acestei instituții, întrucât scopurile normative moderne prevăd 

sprijinirea continuării activității debitorilor, a păstrării locurilor de muncă și a acoperirii 

creanțelor asupra debitorului, cu accent pe proceduri amiabile de renegociere a creanțelor, 

proceduri de reorganizare, redresare, normele care reglementează procedurile de prevenire a 

insolvenței și insolvența dobândind astfel un vădit caracter social.  
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 I. Turcu, Codul insolvenței – Legea nr. 85/2006. Comentarii pe articole, ed. A 5-a, Ed. Ch.Beck, București, 

2015, p. 17. 
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Analiza noastră s-a dezvoltat cu precădere pornind de la câteva întrebări 

fundamentale.  

 Este folosit corect acest instrument economico-juridic?  

 Cum este privit în societate debitorul insolvent?  

 Ce șanse are pentru redresare și reinserție în circuitul economic?  

 Cât de mult este afectat debitorul de stigmatul falitului? 

 Care este impactul psihologic și modul de combatere și schimbare a percepției în 

cultura noastră comparativ cu alte sisteme de drept?  

 Cum putem ameliora aceste deficiențe și modela cultura noastră prin reformarea 

cadrului normativ intern? 

Realitatea este că societatea nu dispune încă de maturitatea necesară pentru a-l aplica 

și gestiona conform scopului real vizat de acest mecanism al insolvenței. Mai cu seamă că 

scopul își modifică perspectiva, nemaifiind unul pur economic, ci unul puternic amprentat de 

contextul social.  

Pentru a evidenția dimensiunea socială a insolvenței, cercetarea noastră a vizat în 

primul rând analiza ,,celei de-a doua șanse" ca viziune unitară a celor trei acte normative care 

reglementează insolvenţa. În acest sens, ne-am propus să abordăm insolvența prin latura sa 

pozitivă, spre direcția căreia tinde acest fenomen, ce se reflectă în reorganizarea judiciară  

reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolvență, redresarea financiară conform normelor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin 

Legea nr. 35/2016, precum și fresh-startul bine meritat acordat persoanelor fizice astfel cum 

reglementează Legea nr. 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice, trecând prin filtrul 

economico-social actual importanța și necesitatea abordării acestor mecanisme promovate atât 

în context național dar și unional. Totodată, analiza a implicat o abordare comparativă cu alte 

sisteme de drept în ceea ce priveste regimul juridic al reorganizării judiciare, al redresării și 

avantajele optării pentru o astfel de procedură raportat la exemple de reorganizări reușite ale 

unor mari companii internaționale.  

În contextul acestei analize ne-am propus să identificăm și câteva strategii ale 

reorganizării judiciare, care în ultima perioadă s-au rafinat, s-au diversificat şi s-au adaptat la 

starea de fapt a societăţii. În primul rând, putem afirma că finanțarea întreprinderilor aflate în 

dificultate joacă un rol primordial în reușita îndeplinirii planului de reorganizare, având în 

vedere situația precară a perspectivelor de autofinanțare, pe fondul unor rezerve proprii 

erodate și chiar restricții de finanțare. Acest rol revine chiar băncilor, care pe lângă măsurile 

de restructurare a împrumuturilor acordate companiilor aflate în reorganizare (reeșalonări, 

acordarea unor perioade de grație, prelungirea scadențelor), pot încheia parteneriate care să 

prevadă strategii de finanțare ale furnizorilor, distribuitorilor și clienților companiilor în 

dificultate, măsuri inserate și propuse prin planul de reorganizare, care va deveni astfel un 

instrument mult mai util și avantajos atât pentru debitor cât și pentru creditori, și care va 

conduce la o reconsolidare de succes a profesionistului comerciant. 
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De asemenea, reorganizarea judiciară privită ca instrument de business, de relansare, 

poate implica și un aranjament de insolvență ,,controlată''
18

, cu posibilitatea încheierii unui 

acord între debitor și marii creditori precum băncile, marii furnizori, creditorii bugetari, chiar 

înainte de declararea oficială a insolvenței, acordul urmând să intre în vigoare imediat după 

pronunțarea hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii. Din nou, putem afirma că 

reorganizarea judiciară reprezintă o procedură din ce în ce mai accesată de profesioniștii aflați 

în dificultate, cu implicații strategice din ce în ce mai diversificate, acceptate prin prisma 

promovării  relansării economiei și protecției sociale, necesității îmbunătățirii legislației 

naționale în domeniul prevenirii falimentului, cu accent pe prevenire, șansa de restructurare, 

reorganizare judiciară.  

Analizând spețele din ultima perioadă, constatăm și dinamica fuziunii debitorului ca 

măsură strategică de implementare a planului de reorganizare. De altfel, fuziunea și divizarea 

societăților sunt abordate ca modalități de reorganizare în procedura insolvenței, expres 

acceptate de prevederile art. 133 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 85/2014. În această situație 

normele Codului de Insolvență se completează cu cele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, legiuitorul stabilind că fuziunea se realizează ,,în 

condițiile legii'', însă cu luarea în considerare a derogărilor rezultante ale incompatibilității 

anumitor norme specifice dreptului societar, cu dispozițiile speciale ale Codului insolvenței. 

Prin realizarea fuziunii societatea absorbantă va dobândi toate activele societății absorbite, cu 

obligația achitării tuturor sumelor înscrise în programul de plată al acesteia, precum și toți 

creditorii curenți. Fiind o fuziune specială  ,,societatea absorbantă nu se subrogă în toate 

drepturile și obligațiile contractuale ale societății absorbite, ci preia exclusiv activul și pasivul 

evidențiate în planul de reorganizare.
19

 Strategia fuziunii
20

 prin absorbție s-a dovedit foarte 

avantajoasă și de succes în cadrul procedurii de reorganizare, fiind considerată o soluție 

viabilă și de actualitate, care reflectă intenția reală a debitorilor de restructurare și nu de 

tergiversare a momentului intrării în faliment. Printre rațiunile de natură economică care stau 

la baza fuziunii ca parte strategică a planului de reorganizare sunt: cumularea resurselor 

economice, tehnologice și financiare ale celor două societăți și creșterea puterii financiare 

(putem vorbi de grup de societăți în situația absorbirii unor societăți din grup de către o altă 

societate din același grup, putem vorbi de absorbția filialelor de către firma mama și chiar 

absorbția firmei mama de către filială
21

 care așa cum bine știm se bucură de personalitate 

juridică și în cazul de față de lichidități, una din entități fiind astfel salvată, iar strategia de 

abordare a fuziunii chiar prin prisma planului de reorganizare putând fi mult mai avantajoasă 
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 Mirela Iovu, Efectele implementării Recomandării Comisiei Europene nr. 135/2014 privind o nouă abordare 

a eșecului în afaceri și a insolvenței, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2015, op.cit., pp. 121-133. 
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 A se vede Luminița Tuleașcă, Drept Comercial. Întreprinderile Comerciale, Universul Juridic, București, 

2016, p. 337 și urm., precum și Decizia comercială nr. 1129/22.06.2011, Curtea de Apel București, Secția a V-a 

comercială. 
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aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, 
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 A se vedea S.D. Cărpenaru, Tratat de Drept Comercial, Universul Juridic, București, 2016, p. 729. 

,,Procedura insolvenței se aplică societății ca persoană juridică, indiferent de forma juridică pe care o îmbracă 

societatea, sucursala fiind un dezmembrământ fără personalitate juridică al societății, nu poate fi subiect al 
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decât fuziunea reglementată strict prin legea societăților, luând în considerare cele prezentate 

mai sus), reducerea costurilor, diversificarea sortimentului de produse, servicii prin 

completarea obiectului de activitate, realizarea unei structuri decizionale unitare etc. 

O astfel de strategie a reorganizării prin fuziune a fost abordată şi de către Amercian 

Airlines, care a reuşit să iasă din insolvenţă în luna decembrie a anului 2013 datorită fuziunii 

acesteia cu competitorul US Airways. Strategia de tip fuziune, care a implicat plata în 

integralitate a creditorilor negarantaţi şi primirea de către acţionari a contravalorii capitalului 

investit, prin planul de reorganizare s-a dovedit a fi un succes, compania continuându-şi 

activitatea şi devenind una dintre cele mai mari companii de transport aerian din lume.
22

 

De altfel, putem avea în vedere fuziunile transfrontaliere sau mai nou, posibilitatea 

înfiinţării unor societăţi europene, mecanisme ce fac parte din procesul transformării 

transfrontaliere care se produce inevitabil într-o economie globalizată. De altfel, încă din anul 

2015 Comisia Europeană vorbea despre ,,Ameliorarea Pieţei unice: mai multe oportunităţi 

pentru cetăţeni şi întreprinderi", Comunicare prin care se întărea ideea de impulsionare a 

modernizării pieţei unice, prin crearea de oportunităţi atât pentru consumatori cât şi pentru 

întreprinderi, în special IMM-uri, astfel încât să fie eliminate restricţiile nejustificate şi 

disproporţionate în domeniul serviciilor profesionale şi al comerţului cu amănuntul. În 

concretizarea acestor obiective, Comisia Europeană a lansat în anul 2018 două propuneri de 

directive şi anume Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 

modificare a Directivei UE 2017/1132 în ceea ce priveşte transformările, fuziunile şi 

divizările transfrontaliere, respectiv Propunerea de Directivă a a Parlamentului European şi a 

Consiliului de modificare a Directivei UE 2017/1132 în ceea ce priveşte utilizarea 

instrumentelor şi a proceselor digitale în contextul dreptului societăţilor comerciale, această 

ultimă iniţiativă fiind deja consacrată prin Directiva UE 2019/1151.
23

 Ambele vor impacta cu 

siguranţă legislaţia naţională ce vizează societăţile, reprezentând un prim pas în facilitarea 

accesului la transformarea transfrontalieră şi crearea unor condiţii mai favorabile societăţilor. 

Subliniem că Propunerea de Directivă ce vizează conversiile transfrontaliere, fuziunile şi 

divizările implică anumite paliere de control, reglementând printre altele situaţia unui 

,,aranjament artificial", autoritatea competentă din statul membru de plecare având rolul de a 

evalua dacă transformarea transfrontalieră respectivă constituie sau nu un aranjament 

artificial, care permite obţinerea unor avantaje fiscale necuvenite sau prejudicierea 

nejustificată a drepturilor legale sau contractuale ale angajaţilor sau creditorilor.
24

 Pornind de 

la definiţia dată de art. 86b alin. (2) din această propunere de Directivă, conform căruia 

,,transformarea transfrontalieră înseamnă o operaţiune prin care o societate comercială, fără a 

fi dizolvată sau a intra în lichidare, îşi transformă forma juridică sub care este înregistrată în 

statul membru de plecare, în forma juridică a unei societăţi comerciale dintr-un stat membru 

de destinaţie, păstrându-şi în acelaşi timp personalitatea juridică" şi raportându-ne la 

precizarea că tranformarea transfrontalieră nu este realizabilă în contextul dizolvării sau 
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 Pentru dezvoltare în ceea ce priveşte transformarea transfrontalieră cu referire la cele două Propuneri de 

Directivă a se vedea Vasile Nemeş, Gabriela Fierbinţeanu, Transformarea transfrontalieră, în Revista Română 

de Drept Comercial nr. 1/2020, pp. 26-38. 
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lichidării, considerăm că acest mecanism se poate concretiza în faza de reorganizare judiciară 

a unei întreprinderi.  

Finalmente, reorganizarea judiciară rămâne un instrument de tipul ,,win-win'', care 

oferă șansa debitorului de a rămâne în business, creditorilor șansa de a recupera mai mult 

decât ar recupera într-un faliment, salariaților șansa de a rămâne la locul de muncă, cu 

perspectiva relansării și creării altor locuri de muncă, luând în considerare totodată și latura 

socială pe care o implică procedura insolvenței. Relevantă este atât funcţia economică a 

procedurii insituite prin Codul insolvenţei, care vizează restructurarea economică a societăţii, 

dar şi funcţia socială, care vizează soarta salariaţilor. 

O reglementare sensibilă și controversată a reprezentat-o și continuă să o reprezinte 

O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, 

aprobată prin Legea nr. 35/2016, aceasta fiind, de altfel, o aplicare și o continuare necesară a 

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Doctrina națională consideră că aceste 

reglementări conturează ideea de descentralizare progresivă, „realizându-se un cadru normativ 

al transferului responsabilităților de la nivel central la nivel local”.
25

 În concepția actuală, 

descentralizarea este atributul indispensabil al democrației și implică ideea de autonomie, prin 

descentralizare administrația publică devenind mai eficientă și mai operativă, în timp ce 

problemele sunt soluționate la nivel local, în condiții de operativitate maximă.
26

 

La un prim contact cu aceste reglementări, viziunea O.U.G. nr. 46/2013 pare a se afla 

în contrast absolut cu dispozițiile Codului insolvenței, astfel cum este reglementat de Legea 

nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, datorită 

următoarelor specificităţi: unitatea administrativ-teritorială este titulară a unui drept de 

proprietate publică, care are în structură două domenii, respectiv domeniul public și domeniul 

privat, pe cale de consecinţă bunurile care intră în domeniul public al unității administrativ-

teritoriale nu pot fi lichidate având în vedere caracterul inalienabil și insesizabil, 

imposibilitatea lichidării integrale a patrimoniului unei unități administrativ-teritoriale și 

implicit neintrarea în clasicul faliment, reechilibrarea bugetară se realizează exclusiv prin 

lichidarea bunurilor din domeniul privat al acesteia. De altfel, diferenţa esenţială faţă de 

insolvenţa clasică a profesioniştilor este că unităţile administrativ-teritoriale nu pot intra 

niciodată în faliment.  

Cu toate acestea, nu putem nega faptul că dispozițiile celor două acte normative pot fi 

puse în oglindă prin prisma filozofiei de remediu, redresare ce se reflectă și în planul de 

redresare financiară elaborat la nivelul unității administrativ-teritoriale. Planul de redresare 

financiară implică, de asemenea, strategii de reușită și măsuri de reorientare în baza unor 

reguli ce se regăsesc și care pot fi completate, în mod firesc, cu cele stabilite de Codul 

insolvenței. Într-adevăr, starea de insolvență a unei unități administrativ-teritoriale poate fi 

prelungită sine die, în sensul că planul de redresare poate fi modificat, prelungit sau chiar 

înlocuit, starea unității administrativ-teritoriale oscilând, în baza unor criterii și parametri 

tehnici și economici, de la starea de criză la starea de insolvență și invers, însă aceste beneficii 

legale ce permit intrarea în starea de normalitate sunt de interes general, spre deosebire de 

interesele particulare ce primează în cazul insolvenței profesioniștilor. Motiv pentru care, în 
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perioada desfășurării procedurii de redresare financiară, ordonatorul principal de credite are 

obligația de a asigura funcționarea eficientă și eficace a serviciilor publice esențiale, 

doctrina
27

 asimilând această obligație principiului continuității serviciilor publice aplicabil 

conform dreptului administrativ, esențiale fiind acele „servicii publice a căror sistare ar 

periclita ori primejdui existența comunității locale”. 

În linii generale, întrucât nu ne-am propus o prezentare exhaustivă a acestui act 

normativ, constatăm că între procedura de redresare financiară a unui subiect de drept public, 

şi procedura de reorganizare a unui debitor profesionist există cu siguranţă similitudini de 

nuanță, de substrat, cu accent pe viziunea de redresare, reorganizare, cu scop final de 

relansare economică, promovare a unui spirit antreprenorial, a investițiilor și a ocupării forței 

de muncă, obiective trasate și de Comisia Europeană în vederea eliminării obstacolelor din 

calea bunei funcționări a pieței interne. Din această perspectivă, am putea lua în considerare 

absorbția normelor reglementând criza financiară și insolvența unităților administrativ-

teritoriale de către Codul insolvenței, prin conturarea unuia nou. 

Depășind zona teoretică şi încercând să luăm contact cu realitatea, constatăm că la 

nivelul României sunt deja 7 judeţe înregistrate în insolvenţă. Astfel, dacă accesăm pagina de 

internet a Ministerului Finanţelor
28

 observăm că în faza iniţială de criză financiară a unităţilor 

administrativ-teritoriale Registrul on-line vizează judeţele Suceava şi Gorj, în timp ce 

Registrul privind situaţiile de insolvenţă, care implică automat o stare economică deficitară 

mult mai avansată decât starea de criză financiară întrucât are în vedere datorii mai vechi de 

120 de zile, reprezentând peste 50% din bugetul general sau nu au plătit salariile pe o perioadă 

mai mare de 120 de zile de la data scadenţei, vizează cinci judeţe, respectiv Vrancea, Tulcea, 

Satu Mare, Hunedoara şi Bacău.  

În studiul nostru ne-am oprit și asupra unei perspective de drept comparat privind 

insolvența unităţilor administrativ-teritoriale, OECD oferind un studiu recent (2018)
29

 privind 

regulile și procedurile pentru rezolvarea datoriilor subnaționale în mod rapid și ordonat, având 

la bază regimurile existente pentru municipalitățile din Columbia, Ungaria, Africa de Sud, 

Elveția și Statele Unite ale Americii, precum și diferitele opțiuni de proiectare ale cadrelor de 

insolvență subnaționale. În acest context ne-am propus identificarea avantajelor stabilirii unui 

cadru de insolvență pentru administrațiile subnaționale în completarea normelor și 

procedurilor bugetare existente şi oferirea unor opțiuni pentru proiectarea și punerea în 

aplicare a unei proceduri de insolvenţă privind unităţile administrativ-teritoriale menite să 

faciliteze recuperarea dintr-o criză bugetară.  

Axându-ne în continuare pe noua viziune de relansare economică intens promovată la 

nivelul Uniunii Europene prin instrumente de armonizare ale Comisiei Europene, am observat 

că această politică privind ,,o a doua șansă'' se reflectă și asupra reabilitării persoanelor fizice, 

în calitate de consumatori, care au, de asemenea, la îndemână posibilitatea de a elabora și 
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aplica un plan de rambursare a datoriilor și de a beneficia în final de un fresh-start bine 

meritat. Legiuitorul acordă această șansă doar debitorilor persoane fizice de bună credință, cu 

toate că dovada contrară poate fi făcută destul de dificil
30

, motiv pentru care în situația 

profesioniștilor comercianți legiuitorul a optat pentru utilizarea termenului simplu de debitor, 

și nu debitor onest. 

Realitatea este însă că, deşi au trecut mai mult de doi ani de la momentul intrării în 

vigoare a acestei legi, care s-a dorit a fi un punct de plecare în ajutarea românilor îndatoraţi 

excesiv, foarte puține persoane au recurs la procedurile acesteia. Potrivit Oficiului Național al 

Registrului Comerțului, de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015, respectiv 1 

ianuarie 2018, doar 25 de oameni au beneficiat de deschiderea procedurilor relevante. Or, 

raportat la contextul economic fragil actual şi la aşteptările avute prin reglementarea unei 

astfel de proceduri, numărul de 25 de persoane este foarte mic.
31

 Pe de altă parte, specialiştii 

au mizat pe faptul că perioada 2018-2019 reprezintă o perioadă de tranziție, care ar justifica 

numărul mic de persoane care accesează procedura insolvenţei, însă datele demonstrează că 

perioada 2019-2020 a fost chiar mai slabă. Astfel, conform ONRC, la începutul anului 

2019 doar 13 oameni au accesat procedurile oferite de Legea nr. 151/2019, între timp numărul 

crescând la numai 25. Cu toate că doi ani de aplicare a legii nu pot demonstra o tendință, 

îngrijorător este faptul că legea este departe de a avea impactul la care s-ar fi așteptat mulți. 

Totodată, aşa cum era de aşteptat, cea mai des utilizată procedură a fost cea bazată pe un plan 

de rambursare. Conform datelor ONRC, „pentru 21 persoane fizice s-au publicat acte de 

procedură privind admiterea în principiu a procedurii administrative pe bază de plan de 

rambursare a datoriilor”, de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 151/2019. Realitatea 

este că deschiderea propriu-zisă a procedurii a avut loc pentru doar două persoane. 

De lege ferenda, considerăm oportună necesitatea stabilirii unor măsuri concrete de 

reabilitare a debitorilor de bună credință, care se confruntă cu probleme dincolo de propriul 

control, în vederea asigurării efective a revitalizării situației acestora, prin accesul la finanțări, 

creditări, reinserția pe piața muncii, reconversii profesionale, consiliere de specialitate în 

domenii de interes etc, măsuri ce pot fi însă deduse și puse în practică prin prisma altor acte 

normative. De asemenea, cu timpul poate fi pusă în discuție și reglementarea prevenirii 

insolvenței persoanelor fizice, cu accent pe consiliere. În această direcţie au început să se 

concretizeze anumite măsuri precum cele instituite de Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor, care oferă consiliere şi îndrumare persoanelor cu datorii neplătite de cel puțin 

90 de zile atunci când vor să deschidă o procedură de insolvență, atât cu privire la întocmirea 

dosarului de insolvență, cât şi la procedura în sine care ar trebui să contribuie la redresarea lor 

financiară.
32

 Totodată, Autoritatea oferă consiliere gratuită şi consumatorilor care  au datorii 
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 Considerăm că sancționarea comportamentului iresponsabil, reaua-credință și intenția frauduloasă rezultă per a 

contrario din obligațiile instituite de legiuitor pentru debitor în cadrul formelor procedurii. Ca și în situația 

profesioniștilor, în cazul executării cu întârziere și în mod incomplet a planului de rambursare a datoriilor, 

precum și nerespectarea condițiilor impuse prin acesta, creditorul, administratorul procedurii sau comisia de 

insolvență pot cere intrarea debitorului persoană fizică, în calitate de consumator, intrarea în procedura 

simplificată a insolvenței. 
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mai mari decât valoarea tuturor bunurilor pe care le dețin (cel puţin 15 salarii minime brute pe 

economie) sau care au o situație financiară iremediabil compromisă.
33

 

De altfel, am putea urma modelul legislativ adoptat de Belgia, unde orice persoană 

fizică rezidentă poate aplica pentru un concordat dacă se află în imposibilitatea de a-și achita 

datoriile și nu și-a manifestat intenția de a aplica pentru insolvență. Mai mult decât atât, în 

privința termenelor de descărcare de datorii și facilitarea acestor mecanisme și reglementări, 

s-ar putea urma modelul conturat de Anglia și Țara Galilor care se bucură în prezent de cele 

mai rapide procese de descărcare de datorie la nivel european în favoarea debitorilor 

supraîndatorați, oferind un sistem complex prin care se încearcă reintegrarea rapidă în 

circuitul economic, în unele cazuri chiar într-un an. Acest sistem prioritizează eforturile de 

prevenire a îndatorării prin reglementare, consiliere și educație, fiind introduse din 2012 și 

proceduri alternative, nejudiciare, privind descărcări automate de datorii în anumite situații și 

condiții prin intermediul unor acorduri de insolvență aflate sub coordonarea și monitorizarea 

unui serviciu de insolvență special constituit. Astfel de măsuri sunt intens promovate și în 

SUA, permițându-se debitorului un nou început în relațiile economice.  

Totodată, ca perspectivă de drept comparat, ne-am oprit puţin și asupra insolvenţei 

persoanei fizice reglementată la nivelul Emiratelor Unite Arabe (EUA), analiză pe care am 

considerat-o interesantă în primul rând datorită culturii diametral opuse culturii noastre. 

Totodată, şi Emiratele, la fel ca şi România, se află în procesul de cunoaştere a legii, de 

,,tatonare", de creare a unor baze al practicii care să dea curaj consumatorilor să acceadă la 

aceste norme, Legea insolvenței EAU nr. 9 din 2019 intrând de curând în vigoare, respectiv 

29 noiembrie 2019.  

Tot în acest context al noii viziuni de acordare a unor șanse de reabilitare debitorilor, 

de relansare economică și protecție a locurilor de muncă, vorbim de o preocupare constantă a 

legiuitorului de a reglementa instrumente, mecanisme importante de protecție a 

consumatorului supraîndatorat, care completează legea privind insolvența persoanelor fizice și 

anume: Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre 

consumatori și comercianți
34

, ce are ca scop instituirea unei proceduri de soluționare 

alternativă a litigiilor individuale prezentate voluntar de consumatori împotriva 

comercianților, pentru asigurarea unui înalt nivel de protecție a consumatorilor și a bunei 

funcționări a pieței, Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea 

stingerii obligațiilor asumate prin credite
35

, oferind consumatorului dreptul de a i se stinge 

datoriile izvorâte din contractele de credit, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea 

creditorului în situația în care părțile contractante nu stabilesc altfel, precum și Legea privind 

contractele de credit pentru consumatori garantate cu bunuri imobile, care urmează să 

transpună Directiva nr. 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale.
36

 Suntem în 

prezența unei concurențe normative în materia protecției consumatorului, recentele 
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 ANPC transmite că ,,sprijină, prin intermediul Direcţiei de Insolvenţă Persoane Fizice, implementarea Legii 

insolvenţei persoanelor fizice nr. 151/2015, prin consilierea consumatorilor vizaţi de actul normativ, cât şi prin 
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 Publicată în Monitorul Oficial nr. 654 din 28 august 2015. 
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 Publicată în Monitorul Oficial nr. 330 din 28 aprilie 2016. 
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 A se vedea L. Bercea, Instrumentele normative de protecție a consumatorului supraîndatorat, în Revista 
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reglementări privind Legea dării în plată și Legea privind procedura insolvenței persoanei 

fizice devenind de ce nu remedii extinse ale impreviziunii, într-un context profund marcat de 

domeniul responsabilității sociale. Conturarea acestor norme juridice care se intersectează în 

avantajul consumatorului devine rezultatul analizelor interdisciplinare între drept, economie, 

etică și sociologie. În acest sens, în cadrul acestui capitol ne-am aplecat și asupra unei 

cercetări ce vizează incidenţa impreviziunii raportat la insolvenţa persoanelor fizice - 

intersecția dintre impreviziune, supraîndatorare și ,,darea în plată''. 

În contextul legislativ actual, devine interesant să abordăm în manieră comparativă 

termeni precum ,,supraîndatorare", ,,onerozitate excesivă" sau ,,ruinarea debitorului", care 

produc efecte diferite raportându-ne, pe de-o parte, la supraîndatorarea din cadrul insolvenţei, 

iar pe de altă parte, la noţiunea utilizată în raport de teoria impreviziunii. Mai mult decât atât, 

aşa cum bine ştim, impreviziunea şi-a găsit locul în doctrina şi practica juridică anterior 

conceptului de insolvenţă a persoanei fizice. Atât impreviziunea cât şi supraîndatorarea sunt 

generate de un dezechilibru, cu toate acestea, cele două instituţii vor avea soluţii diferite. Cert 

este că efectele celor două se pot întrepătrunde la un moment dat, se pot contopi şi chiar 

confunda. Cu alte cuvinte, ,,ruinarea debitorului" poate reprezenta efectul generat de 

neaplicarea impreviziunii sau chiar efectul generat de o obligaţie devenită excesiv de 

oneroasă, debitorul ajungând într-o stare de supraîndatorare şi chiar de faliment personal. 

Supraîndatorarea nu se confundă cu impreviziunea şi nu este întotdeauna rezultatul 

impreviziunii, putând declanşa strict aplicarea Legii privind insolvenţa persoanei fizice în 

condiţiile impuse, în vederea restabilirii echilibrului veniturilor şi datoriilor curente. Am 

analizat în profunzime aceste aspecte prin raportare la Deciziile Curţii Constituţionale. De 

altfel, considerăm ca nu este în interesul consumatorului să punem în discuție o concurență 

normativă, ci trebuie avută în vedere conexitatea dintre aceste norme atât de complexe, care 

trebuie corelate și utilizate într-o manieră consecutivă în avantajul consumatorului, printr-o 

coordonare echilibrată, coerentă și graduală a instrumentelor de protecție. Tocmai în virtutea 

acestei complexități legislative, care poate deveni greu accesibilă consumatorului, s-ar impune 

mecanisme concrete de consiliere, care să transforme aceste ,,oferte'' normative de salvare a 

debitorului în instrumente preventive de intrare în insolvență, sau chiar măsuri strategice ce 

devin fundament al planului de redresare financiară atunci când în pasivul patrimonial creditul 

bancar ocupă o poziție semnificativă, întrucât premisa acestui sistem de protecție a 

consumatorului de credite este chiar starea de dificultate financiară în care se găsește 

debitorul. De altfel, aceste fenomene se află în interdependență, întrucât creșterea alarmantă a 

cazurilor de supraîndatorare se datorează creditării excesive și imprudente din anii precedenți. 

Dreptul de opțiune al debitorului trebuie însă cântărit foarte bine, astfel încât posibilitatea 

alegerii unuia dintre instrumentele normative să devină un drept cu efecte pozitive reale în 

patrimoniul lui, mecanismele de protecție a consumatorului impunând o abordare responabilă, 

cu luarea în considerare a potențialelor implicații economice și juridice ce decurg de aici.

  

Continuând cu evidențierea dimensiunii sociale a insolvenței, menționăm că în cadrul 

acestui capitol am realizat și o analiză privind ,,Convergența dintre dimensiunea 

economică, specifică dreptului insolvenței și dimensiunea socială, specifică dreptului 

muncii”. Prin această analiză ne-am propus să conturăm coliziunea de multe ori la limita 

conflictuală a unor drepturi și interese, respectiv interacțiunea dintre sfera economică și sfera 
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socială ce caracterizează deopotrivă insolvența, instituție juridică ce a reușit să armonizeze 

într-o manieră etică și morală domeniul său de reglementare, prin echilibrarea intereselor 

divergente, polare, cum sunt cele ale salariaților cu cele ale întreprinzătorilor, ale debitorilor 

cu cele ale diverselor categorii de creditori, ale consumatorilor cu cele ale profesioniștilor, 

interese și valori care se întrepătrund la un moment dat. Dincolo de realitatea economică și 

barierele profitului, legiuitorul încearcă să încline balanța spre un climat social armonios, 

echilibrat și stabil, prin sacrificii comune și conștientizarea nevoii de responsabilitate socială, 

care favorizează, totodată, expansiunea economică a unei întreprinderi dar și a unei societăți 

în ansamblul său. Acesta este şi motivul pentru care am considerat oportun să poziţionăm în 

cadrul acestui capitol prezenta analiză, care evidenţiază cu precădere dimensiunea socială a 

insolvenţei, ce rezultă din chiar interferenţa acesteia cu dreptul muncii, neîncadrând-o în 

cuprinsul celui de-al doilea capitol alături de analiza interferenţei dreptului insolvenţei cu alte 

ramuri de drept, precum dreptul civil, dreptul penal etc. 

De altfel, atingând zona de interferență între domeniul dreptului muncii și cel al 

insolvenței, care evidențiază poate cel mai mult dimensiunea socială a insolvenței, constatăm 

faptul că, deși suntem martorii unor „încorsetări” ale reglementărilor dreptului muncii și nu 

numai prin specificul obiectivului urmărit prin regimul juridic al insolvenței, există o 

prioritizare a caracterului social, prin focusarea legiuitorului național și unional asupra unor 

măsuri de garantare a drepturilor salariale și a drepturilor de asigurări sociale, precum și 

asupra protecției drepturilor salariaților în cazul transferului de întreprindere, de afacere și 

al concedierii. Această ,,rivalitate” între drepturile speciale conturate în domeniile economic, 

respectiv social, trebuie anihilată, în mod eronat considerându-se că politica socială reprezintă 

un adversar al politicii economice, dimensiunea socială trebuind ancorată în realitatea 

economică și invers, datorită interdependenței celor două laturi într-un sistem democratic 

deschis. Echilibrul pretins nu poate fi însă atins decât prin sacrificii și compromisuri 

reciproce, printr-un drept deschis și flexibil, reversul intangibilității matricei juridice a 

drepturilor consacrate prin legislația muncii fiind imposibilitatea progresului economic și 

social. Astfel, o parte a doctrinei consideră că ,,plecăciunea în fața fatalității crizei economice 

și soluțiile promovate sub efectul constrângerilor economice generate de criză, de principiile 

de funcționare ale pieței, de principiile vizând competitivitatea în era globalizării, rata 

creșterii economice, echilibrele bugetare nu reprezintă altceva decât o fragilizare a garanțiilor 

juridice recunoscute salariaților”
37

.  Într-adevăr, achiesăm opiniei doctrinare mai sus invocate, 

în sensul că nu putem ajunge la o distorsionare și o fragilizare a dreptului muncii și implicit a 

protecției salariaților în virtutea argumentului pur economic, ci trebuie să identificăm un 

echilibru prin dispunerea unor măsuri sociale concrete în astfel de situații. 

Desigur că în ultimii ani Organizaţia Internaţională a Muncii şi-a intensificat 

activitatea privind probleme sociale ale globalizării, îndeosebi asupra efectelor globalizării 

proceselor economice în ceea ce priveşte calitatea vieţii din toate statele, observând că 

analiştii mondializării se focusează, în general, mai degrabă pe pierderi şi câştiguri economice 

potenţiale decât pe viaţa şi activitatea persoanelor, a familiilor lor şi a societăţii. În acest 

context, OIM a lansat în anul 2002 o Comisie mondială asupra dimensiunii sociale a 
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mondializării, trasându-i ca obiectiv principal explorarea unor căi novatoare şi durabile 

tocmai în vederea concilierii obiectivelor economice cu obiectivele sociale, astfel încât de 

globalizare să profite toţi.
38

 În urma reflectării asupra ideii fundamentale privind necesitatea 

menţinerii legăturii între procesul social şi creşterea economică, Organizaţia Internaţională a 

Muncii a adoptat în anul 2008 Declaraţia OIM privind justiţia socială pentru o mondializare 

echitabilă.
39

 În esenţă, Declaraţia porneşte de la ipoteza că ,,o simplă creştere economică în 

sine nu a fost în stare să atingă obiectivele sociale", pentru atingerea scopului globalizării 

fiind necesară o armonizare între creşterea economică, ocuparea deplină a forţei de muncă şi 

bunăstarea.  

Problema dimensiunii sociale rămâne un subiect sensibil şi în România, având în 

vedere nivelul său de dezvoltare economică destul de scăzut spre deosebire de celelalte state 

membre UE, precum şi acapararea controlului asupra sectoarelor strategice ale economiei 

naţionale de către marile companii internaţionale sub efectul globalizării. Cu toate acestea, 

sistemul legislativ intern pare că încearcă să urmeze cursul promovării intereselor economice 

în acord cu interesele sociale. 

Mai mult, în anul 2017 Uniunea Europeană a lansat ideea unui pilon european al 

drepturilor sociale
40

 care să stimuleze un proces reînnoit de convergenţă, acesta vizând 

asigurarea egalităţii de şanse şi de acces pe piaţa forţei de muncă, condiţii de lucru echitabile, 

protecţie şi incluziune socială. Efectul acestui pilon se propagă fără doar şi poate asupra 

întregului sistem legislativ de la nivelul fiecărui stat membru, fiind utilizate în acest sens toate 

instrumentele disponibile pentru valorificarea acestui vast acquis comunitar, care implică 

completarea corespunzătoare sau modificarea acolo unde este necesar a reglementărilor 

naţionale, inclusiv în domeniul insolvenţei. Viziunea conturată la nivelul UE se constituite, 

totodată, în oportunitatea fundamentării unui sistem social modern şi pentru România, în 

calitatate de stat membru. Astfel, în octombrie 2019 Guvernul României a aprobat 

Memorandumul cu tema Elemente generale de poziţionare a României cu privire la 

”Proclamația interinstituțională privind Pilonul European al Drepturilor Sociale”.  

Totodată, menționăm că proiectul inițial al Directivei 1023/2019, care urmează să fie 

implementată până cel mai tarziu iulie 2021, a suferit numeroase amendamente tocmai în 

ideea focusării și asupra protecției sociale și identificării unui echilibru al intereselor, în acest 

sens și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, din data de 

05.12.2017 implicând numeroase amendamente, cu următoarele obiective: „să se recunoască 

responsabilitatea socială a companiei, considerată o organizație socială care produce valoare 

de muncă, să se ofere lucrătorilor și reprezentanților acestora posibilitatea de a beneficia de un 

avertisment asupra unei situații economice îngrijorătoare, să se permită accesul la mijloace de 

analiză și de consiliere, să se pună accentul și pe cazurile în care pensionarii unei companii 
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amenințate cu falimentul sunt potențial afectați (planuri de economii pentru întreprinderi, 

fonduri de pensii)”.  

După o analiză detaliată privind regimul preferențial al creanțelor salariale în 

procedura insolvenței angajatorului, protecția drepturilor de pensie în procedura insolvenței, 

protecția salariaților în cazul ,,transferului de întreprindere" realizat în contextul insolvenței 

cedentului, precum și regimul juridic al concedierii salariaților în procedura insolvenței, 

desigur prin raportare la jurisprudența bogată a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care 

asigură cadrul de interpretare și orientare legislativă într-o manieră transparentă și 

interdisciplinară, ne-am oprit și asupra unei analize de drept comparat privind concedierea in 

procedura insolventei din perspectiva a trei jurisdicții europene, respectiv Olanda, Franța și 

Germania. Astfel, suntem martorii unui fenomen interesant, în sensul că jurisdicțiile cu un 

nivel de protecție a muncii ridicat, folosesc legile privind insolvenţa pentru a reduce nivelul 

de protecție în situaţia în care intervine aceastăprocedură. Urmare declanşării procedurii de 

insolvenţă, un angajator poate concedia angajații în condiţii mai puţin restrictive, iar angajații 

concediați sunt mai limitați în a contesta valabilitatea desfacerii contractelor lor. Aceste 

modificări legislative apar nu doar atunci când se intră în lichidare, ci și atunci când se 

urmăreşte reintegrarea în circuitul economic a întreprinderilor viabile, în procedura de 

reorganizare, debitorul bucurându-se astfel de o mai mare flexibilitate în organizarea forței de 

muncă. Acest fenomen este demonstrat prin trei jurisdicții europene diferite, respectiv Olanda, 

Franța și Germania. Toate cele trei jurisdicții, deși în diferite grade, își modifică practicile 

obișnuite de muncă, pentru a permite flexibilizarea regulilor privind concedierea salariaţilor 

atunci când un angajator intră într-o procedură de insolvenţă. 

În același timp, insolvenţa trebuie analizată și dintr-o perspectivă psihologică, prin 

prisma persoanelor care trec printr-o astfel de experienţă, fie că sunt debitori persoane fizice, 

fie că sunt administratori ai unor debitori persoane juridice, fie că sunt salariaţi, incidența 

acesteia ridicând multe semne de întrebare.  

 Care ar fi impactul psihologic asupra acestora și care ar fi efectele crizei financiare, 

economice asupra comportamentului uman?  

 Cum se răsfrânge insolvenţa asupra capacităţii lor de muncă?  

 Cum se răsfrâng efectele unei economii dezechilibrate gradual asupra societăţii şi asupra 

persoanelor care au experimentat direct consecințele, asupra persoanelor care și-au 

pierdut locul de muncă sau și-au pierdut casa sau economiile de pensie, sau chiar pentru 

persoanele care și-au păstrat slujba, însă s-au simțit nesigure cu privire la finanțele lor? 

 Cum este privită în societate o persoană care a luat contact cu procedura insolvenţei şi 

care va fi statutul ei?  

Or, încă ne confruntăm cu stigmatul falitului care este omniprezent inclusiv în 

societățile moderne, din China și până în Europa și Statele Unite. Se evidențiază faptul că 

stigmatul falitului este mult mai intens în China și Europa, în special în Europa Continentală, 

în comparație cu Statele Unite. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem inițiativele recente ale 

Uniunii Europene, precum comunicarea Comisiei din 2007 intitulată „Depășirea stigmatului 

eșecului în afaceri” sau Recomandarea din 2014 care subliniază, de asemenea, importanța 

adoptării „unei noi abordări a eșecului în afaceri și a insolvenței”.  Acestea au luat naștere din 

proiectul-cadru al Uniunii Europene, denumit „Restructurare, faliment și un nou început”, 

bazându-se pe ipoteza că legile naționale actuale privind falimentul și stigmatele asociate cu 
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eșecul în afaceri influențează negativ antreprenoriatul. În general intensitatea stigmatului 

falimentului tinde să fie mai scăzută în sistemele juridice anglo-saxone care sunt, în același 

timp, printre cele mai avansate economii din lume. Avem în vedere și cazurile de forum 

shopping german, numeroase întreprinderi germane mutându-și centrul de interes principal 

(COMI) în Anglia tocmai datorită unui climat de restructurare mai favorabil. Spectrul 

stigmatizării rămâne destul de greu de cuantificat dar se poate afirma în mod valabil că în 

prezent nu se găsește niciun sistem juridic modern în care să nu fie prezent cu un anumit nivel 

de intensitate, chiar și în SUA, care se bucură totuși de cel mai mic indice de stigmatizare, 

devenind și un model de top al insolvenței în ceea ce privește reorganizările și restructurările. 

Filosofia celei de-a doua șanse nu se termină însă cu reorganizările bine cunoscute din 

cuprinsul capitolului 11, ci se coordonează dinamic cu toate sistemele interne, punându-se 

foarte mare accent pe activitățile de instruire în afara instanței, precum și pe participarea 

activă atât a debitorilor cât și a creditorilor, caracteristici care forțează scăderea în intensitate a 

stigmatului falitului. În SUA vorbim deja de o epocă în care domină o combinație de 

reorganizări în instanță, precedate de negocieri extrajudiciare (pre-packed) în care se ajunge la 

un consens rapid. Din acest motiv, nu este de mirare că autorul cărților cu cele mai bune 

vânzări dedicate lumii finanțelor, Niall Ferguson, a făcut referire la Statele Unite ca fiind cele 

în care dreptul insolvenței privit ca „un nou început” devine aproape un drept constituțional 

inalienabil, datorat nu doar vestitului capitolul 11 dar și omniprezenței falimentului în 

societate, inclusiv îndatorarea fără precedent a cetățenilor. 

Tocmai de aceea vorbim de interfața stigmatizare – restructurare, indicator identificat 

și în analiza OECD, fiind necesar un echilibru între acestea pentru a funcționa filosofia celei 

de-a doua șanse, ca reformă în structura dreptului insolvenței. Stigmatizarea poate afecta nu 

doar consumatorii, ci și antreprenorii, directorii și managerii companiilor și, în cele din urmă, 

și întreprinderile în sine, în calitate de consumatori, furnizori sau creditori ai unor astfel de 

societăți, de asemenea, care își schimbă poziția când se confruntă cu falimentul. 

Trecând mai departe la următorul nostru obiectiv, și anume - Care este locul și rolul 

insolvenței la nivel internațional și european?, menționăm că acesta a fost dezvoltat în 

cadrul capitolului IV, intitulat ,,NORME INTERNAŢIONALE ŞI NORME EUROPENE 

ÎN DOMENIUL INSOLVENŢEI. NOI ,,COORDONATE'' JURIDICE PRIVIND 

REORGANIZAREA JUDICIARĂ DIN PERSPECTIVA ,,CELEI DE-A DOUA 

ŞANSE" ACORDATĂ DEBITORILOR ÎN DIFICULTATE FINANCIARĂ”, dar și în 

cadrul celui de-al V-lea capitol, denumit ,,(R)EVOLUȚIA DREPTULUI INSOLVENȚEI 

ÎNTR-O ECONOMIE GLOBALIZATĂ. O NOUĂ IDENTITATE A INSOLVENȚEI 

LA NIVEL GLOBAL”. 

În prezent ne raportăm deja la un drept internațional al insolvenței și putem surprinde, 

totodată, o nouă identitate la nivel global, prin ceea ce înseamnă armonizare legislativă, 

principiul universalismului și cooperarea internațională în materia insolvenței. Așa cum se 

afirmă în literatura de specialitate, globalizarea a cuprins în grade variate anumite domenii 

precum economia, cercetarea științifică, securitatea etc, în cazul altor domenii fiind vorba 

doar de o internaționalizare sau chiar mai puțin. „Setea” de internaționalizare și revendicare a 

autonomiei sau creionare a unui statut independent în sistemul de drept național sau 

internațional nu este o noutate dar este o realitate necesară într-o societate globalizată. 

Evoluția de la un drept național la un drept global, despre care literatura de specialitate face 
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vorbire inclusiv în privința dreptului administrativ
41

 este o consecință a mecanismului de 

acțiune continuă a codificării normelor de drept internațional, dublat de o bogată jurisprudență 

în cadrul general al relațiilor economice internaționale, care stau la baza acordurilor multi și 

bilaterale pentru implementarea efectivă a acestora și creionarea a ceea ce se numește ordine 

economică internațională într-o lume globalizată, adică într-un sistem universal, codificare ce 

se reflectă automat în sistemul de drept intern la toate nivelurile, respectiv ramuri, subramuri, 

instituții de drept etc și reprezintă, de fapt, realitatea acelei „mutații profunde a lanțului 

normativ”.  

Dacă putem afirma cu certitudine că insolvența a atins stadiul internaționalizării, 

rămâne să aflăm daca aceasta a atins și stadiul globalizării, granița dintre acești termeni fiind 

foarte fină. Internaționalizarea reprezentă o fază evolutivă spre globalizare, iar atingerea 

acestui stadiu de către dreptul internațional al insolvenței ar putea însemna aplicarea 

principiului universalismului, promovat de curând de către UNCITRAL. 

De altfel, domeniul insolvenței se află pe ordinea de zi a intereselor organismelor, 

instituțiilor, internaționale și unionale, precum Banca Mondială, Organizația pentru Cooperare 

și Dezvoltare Economică, Comisia Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional, 

Organizația Mondială a Comerțului, Comisia Europeană, Parlamentul European, fiind 

publicate recent rapoarte de analiză în baza unor statistici și indicatori de analiză care reflectă 

un tablou al regimurilor de insolvență foarte variat între țări. Cu toate acestea, instituția 

insolvenței a beneficiat de o restructurare în aproape fiecare sistem de drept, promovându-se 

și dezvoltându-se cu prioritate o ,,cultură a salvării'' - a doua șansă, reorganizarea, fresh-startul 

și eliminarea stigmatului falitului, prin prioritizarea de noi interese în contextul unei coeziuni 

economico-sociale.   

La nivel global, Comisia Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional 

(United Nations Commission on International Trade Law) joacă un rol esențial în 

fundamentarea strategiei privind abordarea insolvenței. Încă din anul 1966, Organizația 

Națiunilor Unite (ONU) a instituit UNCITRAL și l-a îndreptat către o mai mare armonizare și 

unificare a dreptului comercial internațional. De atunci, Comisia a formulat reguli privind 

tranzacțiile comerciale și, printre ele, a pregătit convenții, legi model, ghiduri legislative și 

recomandări. Mai mult, UNCITRAL consideră ,,dreptul internațional al insolvenței o parte 

importantă a dreptului internațional al afacerilor și, în consecință, dedică mult efort pentru 

apropierea legislațiilor naționale de insolvență".
42

 Începând cu 1997, Comisia a elaborat 

numeroase texte legale care nu sunt obligatorii, dar care ghidează autoritățile de reglementare, 

judecătorii și practicienii în soluționarea cazurilor transfrontaliere de insolvență. 

Cel mai important instrument legal produs de UNCITRAL este  Legea model  

privind insolvența transfrontalieră, elaborată în anul 1997 pentru a ajuta statele să-și 

,,echipeze" legile privind insolvența cu un cadru juridic modern, astfel încât procedurile de 

insolvență transfrontaliere să poată fi abordate mai eficient. În conformitate cu preambulul 

său, Legea model are drept scop: promovarea cooperarii dintre instanțele judecătorești și alte 
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autorități competente ale statului și ale statelor străine implicate în cazuri de insolvență 

transfrontalieră, promovarea unei mai mari siguranțe juridice pentru comerț și investiții, a 

administrării corecte și eficiente a insolvențelor transfrontaliere care protejează interesele 

tuturor creditorilor și ale altor persoane interesate, inclusiv ale debitorului, a protecției și 

maximizarii valorii activelor debitorului și a facilitarii salvării afacerilor cu probleme 

financiare, protejând astfel investițiile și păstrând ocuparea forței de muncă.  

Încercarea conturării atât la nivel regional cât și la nivel mondial a unui drept comun 

sau cel puțin a unui tipar de principii comune în domeniul insolvenței a devenit tot mai 

evidentă, motiv pentu care putem afirma că suntem martorii evoluției unui drept internațional 

al insolvenței, desprins din dreptul comercial internațional, cu posibile aspirații spre abordarea 

universalismului, ultimele aporturi legislative ale UNCITRAL care completează modelul legii 

privind insolvența transfrontalieră antamând în realitate o discuție despre calea probabilă spre 

adoptarea acestor reglementări la scară globală. În acest sens, în sesiunea din iulie 2018, 

UNCITRAL a adoptat și promulgat Legea model privind recunoașterea și executarea 

hotărârilor în materie de insolvență (ML IRJ), dezvoltată în ultimii patru ani de către Grupul 

de lucru V al UNCITRAL și concepută pentru a completa modelul Legii UNCITRAL privind 

insolvența transfrontalieră - ML CBI (1997).  

Reţinem că fenomenul insolvenţei se bucură constant de o preocupare intensă sub 

aspectul legiferării pe plan internaţional
43

, întrucât Grupul de lucru V al al UNCITRAL 

(United Nations Commission on International Trade Law) a înregistrat progrese uriașe şi în 

cadrul celei de-a 55-a sesiuni din mai 2019 ce s-a desfăşurat la New York, încheind activitatea 

în proiectul a ceea ce este de așteptat să devină modelul Legii UNCITRAL privind insolvența 

grupului întreprinderilor. Drept urmare, statele vor fi invitate să încorporeze Legea model în 

legile lor naționale cu scopul de a le ,,echipa" cu legislație modernă care vizează insolvența 

internă și transfrontalieră a grupurilor de întreprinderi. Această lege-model, precum şi Legea 

model privind recunoașterea și executarea hotărârilor referitoare la insolvență sunt 

concepute pentru a completa Legea model UNCITRAL din 1997 privind insolvența 

transfrontalieră (MLCBI) și Ghidul legislativ UNCITRAL privind dreptul insolvenței, în 

special a treia parte.  Menţionăm că legislația bazată pe MLCBI a fost adoptată de numeroase 

jurisdicții, inclusiv de anumite state UE: Regatul Unit, Polonia, Slovenia și Grecia.  

Cercetarea surprinde, totodată, o perspectivă realistă asupra mediului legal complex în 

care „eșuează” companiile și nu numai, sistemele juridice diferite interacționând dinamic dar 

de multe ori „dezordonat” în cazurile de insolvență transfrontalieră. În acest context 

controversat al globalizării cu consecințe evidente asupra legislației naționale și 

internaționale, devine necesară o uniformizare și o coordonare mai precisă a procedurilor de 

reglementare în domeniu, neexistând în prezent un mecanism complet eficient pentru 

soluționarea unei proceduri de insolvență ce privește, de exemplu, o companie multinațională, 

fapt ce poate duce la panica investitorilor, reducerea încrederii în sistemul economic și 

destabilizarea piețelor financiare din întreaga lume.  

Astfel, considerăm oportun schimbul de experiențe reale de reușită identificate în 

diferite state, Singapore, Australia şi Hong Kong fiind câteva astfel de exemple de bune 
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practici, spețe și soluții în reconfigurarea dreptului insolvenței pe care le-am analizat. 

Subliniem, de asemenea, importanța eliminării diferenţelor actuale dintre sistemele juridice 

ale statelor în ceea ce privește procedura de insolvenţă. Comisia Europeană a punctat de altfel 

acest aspect de curând, în sensul că în pofida eforturilor și reformelor din domeniul 

insolvenței, normele naționale ,,sunt încă divergente și rămân ineficiente în unele țări.'' Pe cale 

de consecință, întâlnim încă state în care debitorii în dificultate financiară nu au acces la 

restructurări înainte de procedura propriu-zisă a insolvenței, iar în ceea ce priveste ,,a doua 

șansă'', regimurile de reorganizare judiciară diferă inclusiv în privința duratei perioadei de 

descărcare de datorii, efectele unor astfel de diferențieri ducând inevitabil la insecuritate 

juridică și crearea unor obstacole în calea restructurării eficiente a întreprinderilor viabile din 

Uniunea Europeană. Mai mult, dacă ne raportăm la indicatorii Băncii Mondiale, ratele de 

recuperare din UE sunt cuprinse între 30 %, în Croația și România, și 90 %, în Belgia și 

Finlanda, cu mențiunea că ratele de recuperare sunt mai mari în economiile în care primează 

restructurarea ca procedura de insolvență cel mai des abordată. În astfel de economii 

îndreptate spre ,,a doua șansă'', creditorii se pot aștepta, în medie, la recuperarea a 83 % din 

creanțele lor, față de o medie de 57 % în procedura de lichidare.
44

 

De direcția pe care alegem să o imprimăm regimului insolvenței, și anume 

reorganizare sau faliment, depind consecințe sociale și economice importante, consecințe care 

trebuie atenuate cu respectarea principiului echilibrului și al proporționalității în cadrul unei 

cazuistici atât de complexe cum este materia insolvenței. 

Dacă restrângem sfera de analiză la nivel european, constatăm că deficiența 

armonizării legislative se reflectă în faptul că la nivelul UE regăsim cu prioritate instrumente 

de tipul soft law si nu hard law. În prezent sursele dreptului transfrontalier european privind 

insolvența rămân: Regulamentul 848/2015, care este obligatoriu, inclusiv anexele A, B, C și 

D, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul și Comitetul Economic și 

Social European - O nouă abordare europeană privind eșecul în afaceri și insolvența, care este 

neobligatorie, Ghidul european de comunicare și cooperare pentru insolvența transfrontalieră 

(Instrucţiunile CoCo), care nu este obligatoriu şi noua Directivă (UE) 2019/1023 privind 

cadrele de restructurare,  care a intrat în vigoare la data de 16 iulie 2019 și este obligatorie, 

având în vedere că pentru transpunere internă statele membre trebuie să aprobe legile 

naționale pentru a pune în aplicare Directiva până cel târziu la 17 iulie 2021. Implementarea 

noii Directive (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare reprezintă poate cea mai mare 

oportunitate de reformare a legislațiilor statelor membre şi de armonizare legislativă. 

Desigur, pe lângă o analiză comparativă a regimurilor de insolvenţă în baza unor 

indicatori de cercetare sub egida organismelor regionale şi internaţionale, analiza noastră a 

vizat și noua Directivă UE nr. 1023/2019, respectiv noutățile și oportunitățile de reformare și 

armonizare legislativă, dar și impactul negativ al BREXIT-ului asupra cadrului de armonizare 

şi asupra restructurărilor transfrontaliere. Problema cheie a guvernului englez rămâne alegerea 

celei mai echilibrate modalităţi de a continua să promoveze salvarea afacerilor și a ocupării 

forței de muncă, reducând în același timp riscul raportat la eficiența instanțelor 

transfrontaliere şi la impactul asupra industriei în absența unui cadru dedicat restructurării 
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transfrontaliere cu Europa. În principiu, există două instrumente posibile prin care se poate 

acorda recunoaștere și asistență la nivelul întregii UE: 

- un tratat bilateral între Regatul Unit și Uniunea Europeană (tratat EIR Brexit);  

- un instrument legal adoptat de Uniunea Europeană care prevede recunoașterea și 

facilitarea procedurilor de insolvență deschise în țări terțe (inclusiv Regatul Unit), cum ar fi 

modelul UNCITRAL Legea privind insolvența transfrontalieră. 

Specialiştii INSOL Europe sunt în continuare de părere că încorporarea legii model 

într-un regulament este de dorit indiferent de Brexit, dar mai ales dacă un tratat EIR Brexit nu 

este posibil. 

De ce ne-am aplecat foarte mult asupra aspectelor privind nevoia unei armonizări 

legislative? Pentru că diferențele fac dificilă coordonarea între jurisdicții, iar regimurile 

naționale și internaționale nu reușesc să ofere o asistență corespunzătoare. De exemplu, în 

cazul Lehman Brothers, speță pe care am analizat-o în cuprinsul tezei, procedurile naționale 

nefavorabile au împiedicat schimbul de informații și distribuția activelor, ceea ce a condus la 

hotărâri contradictorii, instanțele naționale având tendința de a proteja creditorii locali printr-o 

prioritizare a dreptului intern. Fără o coordonare corespunzătoare, procedurile de insolvență 

multiple pot cauza pierderi, pot împiedica restructurarea/reorganizarea unei întreprinderi prin 

privarea de active și pot da naștere unor inegalități în îndestularea creditorilor de același rang, 

în speța analizată atât reglementarea europeană cât și legea model a UNCITRAL dovedindu-

se ineficiente și insuficiente în reglementarea coordonată a unei proceduri de insolvență 

complexă, cunoscut fiind faptul că nu toate jurisdicțiile au adoptat și integrat aceste 

reglementări. Or, diferențele privind dreptul insolvenţei din jurisdicțiile în care se desfășoară 

procedura pot, de asemenea, să constituie obstacole în calea reorganizării unei corporații. În 

unele cazuri, deși o instanță care aplică legislația locală ar fi putut acorda prioritate 

reorganizării, alte instanțe din alte țări ar putea avea la dispoziție proceduri de insolvență mai 

limitate, care nu oferă un mecanism de salvare. Noi finanțari sunt adesea esențiale pentru 

salvarea corporatiei, deoarece salvarea corporației necesită de obicei finanțare pentru a sprijini 

o perioadă de restructurare. Cu toate acestea, legislația multor state membre ale Uniunii 

Europene, de exemplu, nu include dispoziții pentru extinderea priorității creditorilor care 

oferă noi finanțări companiilor după ce au intrat în insolvență.  

Regulamentul 2015/848 depășește dihotomia mult discutată, respectiv conflictul 

universalism-teritorialism, fiind în realitate un compromis între cele două, UE etichetându-l 

mai degrabă ca un „universalism controlat”, întrucât există posibilitatea deschiderii procedurii 

principale de insolvență în cazul în care centrul intereselor principale (COMI) se află pe 

teritoriul unui stat membru, dar în același timp regulamentul permite și deschiderea unei 

proceduri secundare împotriva aceluiași debitor, ale cărei efecte se vor limita la activele 

debitorului situate pe teritoriul statului membru al procedurii secundare, cu precizarea că o 

astfel de procedură secundară va modifica și restrânge competența din procedura principală, 

precum și puterea lichidatorilor. 

Un exemplu influențat de valorile universalismului ar putea fi cazul falimentului 

Băncii de Credit și Comerț Internațional (BCCI), cea de-a șaptea cea mai mare bancă privată 

din lume, care deși a intrat în lichidare în cadrul mai multor jurisdicții, lichidatorii naționali 

din Luxemburg, Anglia și Cyman au convenit să coopereze în pofida diferențelor dintre 

legislațiile naționale, prin punerea în comun a activelor băncii într-un „bazin” central comun 
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și coordonarea distribuirii acestora în mod egal, creditorii băncilor și sucursalelor din alte țări 

participând, de asemenea, la proces. 

De altfel, tendința de uniformizare pare să fie deosebit de atractivă datorită faptului că 

diferențele dintre legile naționale împiedică integrarea economică a UE, favorizează „forum 

shopping-ul” și compromite statul de drept. Interesant de subliniat faptul că acest trend de 

„forum shopping” devine o opțiune inclusiv în SUA, unde nu s-ar motiva, întrucât, spre 

deosebire Uniunea Europeană unde într-adevăr debitorii caută aplicarea unei legi a insolvenței 

mai avantajoase, în SUA legislația privind insolvența este federală, Codul insolvenței 

aplicându-se în toate statele americane. Cu toate acestea, „forum shopping-ul” este uzitat în 

sensul deschiderii unei proceduri de insolvență într-un cadru legislativ de ansamblu mult mai 

avantajos, legea insolvenței interferând cu alte drepturi, precum dreptul societăților, dreptul 

administrativ și fiscal, drepturile de securitate, drepturi care nu sunt federale și care în mod 

evident pot favoriza o evoluție de succes a unei reorganizări judiciare. Astfel, jurisdicțiile din 

Delaware și din Districtul de Sud din New York au devenit „magneți” ai procedurilor de 

insolvență, atrăgând foarte multe companii mari, cum este și cazul General Motors, American 

Airlines sau chiar foarte recent cazul Energy Future Holdins, care doresc să se supună 

protecției legii insolvenței, solicitând aplicarea capitolului 11, cu toate că centrul intereselor 

principale este localizat în altă parte.  

Putem observa faptul că, dacă UE se luptă cu armonizarea normelor privind 

insolvența, SUA se confruntă cu necesitatea armonizării normelor care interferează cu dreptul 

insolvenței deja uniformizat, precum dreptul securității, dreptul fiscal, dreptul societăților 

comerciale și care pot avea un aport esențial în crearea unui cadru juridic mai favorabil pentru 

derularea unei proceduri de reorganizare judiciară sau de faliment, cu toate că, spre deosebire 

de UE, SUA beneficiază deja de reglementarea unui drept economic recunoscut care prevede 

abrogarea acelor norme ce impun bariere excesive asupra comerțului interstatal sau 

international. 

Spre deosebire de convergența dreptului comercial internațional, armonizarea legilor 

insolvenței reprezintă un fenomen putem spune destul de nou abordat, mai ales la nivelul 

Uniunii Europene, cu toate că la nivel mondial acest proces a început de foarte mult timp prin 

intermediul convențiilor și tratatelor multilaterale și al creării unor organisme internaționale 

dar și regionale care au avut și au pe agenda de acțiune inclusiv domeniul insolvenței prin 

stabilirea unor direcții, principii și valori comune. Totodată, este bine cunoscut, de altfel, 

procesul accelerat din ultimii ani al Comisiei Europene în vederea armonizării domeniilor de 

drept sub aspectul insolvenței, printr-un număr mare de Directive și Recomandări care propun 

o reînnoire a legislațiilor naționale cu privire la dezvoltarea unei „culturi a salvării”. Devine 

esențial însă să înțelegem locul specific al legii insolvenței în spectrul de armonizare. 

Institutul European de Drept (European Law Institute) vorbește despre „un ritm alert și uneori 

chiar neîncetat al reformei legii insolvenței”, care are nevoie într-adevăr de armonizare 

coerentă a normelor și standardelor la nivel unional dar și internațional, fără a intra în conflict 

cu principiile, valorile și tradițiile majore din sistemele naționale, întrucât universalismul aflat 

în dinamică ar implica identificarea unui set unic de norme emergente care ar spori bunăstarea 

globală în perfect echilibru cu amplificarea multilaterală de consolidare a sistemului 

comercial internațional. Astfel cum precizează și OECD într-un raport de analiză publicat 

recent (martie 2019), scenariile ilustrative începând cu 2019 conform modelului global macro 
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NiGEM evidențiază beneficiile care pot fi obținute din acțiuni coordonate între state, 

liberalizarea și eliminarea barierelor în calea comerțului tranfrontalier.  

Desfășurarea afacerilor este într-adevăr un fenomen global, iar apelul de îmbunătățire 

a regulilor de salvare a afacerilor aflate în dificultate financiară se aude în întreaga lume. Așa 

cum am observat s-au elaborat numeroase recomandări și instrumente de reglementare în 

vederea alinierii legislației privind insolvența, fie la nivel regional, fie la nivel global. Cu toate 

acestea, unele au rămas doar la stadiul de recomandări, sau surse de inspirație în reglementare, 

nefiind adoptate la nivel intern de toate statele, încă reticente sub acest aspect pe motivul 

pierderii particularităților naționale.  

Într-adevăr, nu putem să nu recunoaștem că insolvența este o parte intrinsecă a 

sistemul de drept intern, redimensionată în permanență prin conexiunea și interferența 

inevitabilă cu celelalte ramuri de drept, precum dreptul civil, dreptul muncii (la nivelul UE 

există numeroase Directive cu impact în regimul juridic al insolvenței, precum Directiva 

2008/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția lucrătorilor salariați 

în cazul insolvenței angajatorului, Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind 

apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective, modificată prin 

Directiva (UE) 2015/1794 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 

etc), dreptul penal, dreptul fiscal, dreptul administrativ etc, însă toate acestea la rândul lor se 

află într-un proces de armonizare prin raportare la normele unionale (Directive, Regulamente 

etc) și internaționale (tratate, convenții etc) care „direcționează” oarecum întregul sistem de 

drept intern în fundamentare, ce tinde în evoluția lui spre perfecțiune, spre echilibru rațional și 

armonizare legislativă coerentă. 

Imperfecțiunile pieței, cum ar fi problemele de coordonare, contractele incomplete și 

asimetriile informației, necesită proceduri de insolvență care să faciliteze fie reorganiarea, fie 

ieșirea în mod ordonat de pe piață a întreprinderilor aflate în dificultate financiară. Suntem 

martorii situațiilor în care atunci când un debitor este suspectat că ar fi insolvabil, creditorii 

sunt stimulați să execute rapid creanțele individuale, chiar dacă acest lucru are drept 

consecință o reducere a valorii totale a activelor recuperabile. Fără îndoială, politica unui 

fresh-start are șanse doar în țările în care intensitatea stigmatului falimentului nu este foarte 

ridicată, întrucât dacă într-o societate nimeni nu mai dorește o colaborare din perspectivă 

economico-financiară cu un falit, indiferent că a fost de bună sau de rea credință, și indiferent 

de ideile de afaceri inovatoare, rezultă în mod evident că debitorul va fi împiedicat să-și reia 

activitatea. În timp ce în SUA un sistem de reorganizare este un fapt, acesta rămâne la stadiul 

de aspirație în multe alte state.  

Într-o lume tot mai interconectată și digitalizată, caracterizată prin libera circulație a 

oamenilor, a bunurilor și serviciilor deopotrivă, este cert că numărul societăților ,,pur 

naționale'' se diminuează pe zi ce trece, mai cu seamă dacă ne raportăm la lanțul de 

aprovizionare complex din era granițelor deschise. Prin urmare, avem nevoie de un instrument 

care nu se limitează strict la chestiuni de cooperare judiciară, ci contribuie la stabilirea unor 

standarde minime de drept material pentru procedurile de insolvență, reducându-se astfel 

diferențele între statele membre care generează costuri suplimentare în sarcina investitorilor 

atunci când aceștia încearcă să realizeze o evaluare a riscului investirii în afaceri viabile. Or, 

identificarea unei incertitudini privind domeniul insolvenței dar și riscul asumării unor 

proceduri de insolvență poate prea lungi sau complicate în alte state, reprezintă unul din 
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principalele motive pentru care investitorii preferă să evite o colaborare de afaceri cu un astfel 

de partener extra-statal, mai cu seamă că cele mai multe dintre IMM-uri nu dețin resursele 

necesare pentru a evalua riscurile unor relații  transfrontaliere, această incertitudine afectând 

buna funcționare a economiei de piață în general.  

Reducerea diferențelor regimului juridic al insolvențelor ar crea cu siguranță un cadru 

juridic previzibil și transparent, atât pe teritoriul Uniunii Europene, cât și la nivel 

internațional. Totodată, s-ar încuraja investițiile transfrontaliere și s-ar facilita restructurarea 

grupurilor de societăți, printr-o flexibilitate în aplicarea unor principii comune, respectând în 

același timp sistemele juridice naționale.  

Continuând analiza, pentru a atinge și penultimul nostru obiectiv, respectiv 

necesitatea unei reforme legislative în domeniul insolvenței pe perioada stării de alertă 

(ultimul obiectiv privind ,,direcțiile prioritare spre o nouă reformă legislativă în România și 

care este adevărata „valoare” acordată celei de-a doua șanse, raportat la cele mai bune 

practici și soluții identificate și analizate în prezentul studiu?” fiind dezvoltat în cadrul 

concluziilor finale), menționăm că acesta face obiectul capitolului VI, denumit 

,,PERSPECTIVE DE REFORMARE LEGISLATIVĂ LA NIVEL NAŢIONAL ÎN 

DOMENIUL INSOLVENȚEI CA RĂSPUNS LA CRIZA SANITARĂ, SOCIALĂ ȘI 

ECONOMICĂ GENERATĂ DE COVID_19”. 

Deși un obiectiv concretizat aproape de finalizarea lucrării, o astfel de analiză devenea 

absolut imperativă în noul context al impactului socio-economic datorat pandemiei Covid-19, 

pentru a putea contribui timid dar argumentat la propunerile de resuscitare a economiei, 

îndreptându-ne atenţia asupra procedurii insolvenţei, care ni se va înfăţişa mai mult ca 

niciodată. Insolvenţa va deveni ,,un fapt real" din viaţa de zi cu zi, în care reforma juridică 

spre calea celei de-a doua şanse va reprezenta o necesitate vitală a renaşterii economico-

sociale. În contextul actual al crizei sănătăţii publice, urmată inevitabil de o criză psihologică, 

socială şi economică, considerăm că reformarea dreptului insolvenţei prin conturarea unei 

,,culturi a salvării", sau cel puţin modificarea temporară a normelor specifice, prin măsuri de 

,,relaxare" şi suspendare a unor obligaţii ce revin debitorului aflat în stare de dificultate 

financiară, devine un demers absolut esenţial în sistemul nostru de drept şi nu numai, ca 

răspuns la lipsa temporară de lichidităţi a întreprinderilor. 

Ne vom confrunta poate cu cel mai mare val de insolvenţe care se va derula în ,,cascadă" 

în majoritatea sectoarelor la nivel naţional şi internaţional. Problematica insolvenţei va afecta 

toate părțile relațiilor de afaceri: companii, clienți, bănci/creditori asigurați, vânzători, 

proprietari, companii de asigurări și angajați, fără a menționa impactul asupra valorii de capital 

a acestor întreprinderi nou aflate în dificultate. Ca reacție reflexă, ne temem că în acest context 

creditul se va înăspri, având astfel un impact suplimentar asupra fluxurilor de numerar deja 

fragile și asupra capacităţii de acces la finanțare. Băncile centrale suverane, cum este şi Banca 

Centrală Europeană, vor încerca să răspundă atât virusului (și costurilor sale), cât și stresului 

economic creat, în condiţiile în care vor fi recesiuni în mai multe țări, iar aceste țări vor avea 

nevoie de ajutor de credit.  

De ce să nu recunoaştem, guvernele au creat multe planuri de susţinere economică, în 

special a IMM-urilor, care sunt poate cele mai vulnerabile în faţa acestei crize, însă realitatea 

este că o parte din aceste măsuri de susţinere sunt foarte restrictive şi se aplică doar 

întreprinderilor ,,sănătoase" până la aparţia crizei sănătăţii publice, debitorii aflaţi deja în 
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dificultate financiară nevând nicio şansă să beneficieze de astfel de ,,plase de siguranţă". În 

aceste condiţii, ce se întâmplă cu întreprinderile aflate deja în procedura de insolvenţă, în faza 

de reorganizare judiciară, sau care se aflau în punctul de a solicita deschiderea acestei 

proceduri? Să luăm exemplul programului IMM INVEST ROMANIA care a permis IMM-

urilor din România afectate semnificativ de criza COVID-19 să obţină credite garantate de stat 

de până la 800.000 de euro pentru derularea activităţii curente sau pentru investiţii, fără 

comisioane şi dobânzi.
45

 Programul poate fi o ,,plasă" de salvare pentru IMM-uri, dar nu pentru 

cele aflate deja în insolvenţă sau se află în dificultate financiară şi îndeplinesc criteriile pentru a 

intra într-o astfel de procedură. Sunt excluse, de asemenea, IMM-urile care  figurează cu credite 

restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 

decembrie 2019 sau dacă se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi 

figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 

decembrie. În aceste condiţii stricte de creditare nu vor exista foarte multe societăţi eligibile 

pentru finanţare iar în opinia noastră ar fi mai benefice măsurile efective de finanţare în 

detrimentul celor de garantare.
46

  

Tocmai de aceea ne-am aplecat asupra urgenţei modificării temporare a legislaţiei 

insolvenţei - ca măsură de ,,resuscitare" a economiei, propunând măsuri de reformare 

legislativă a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, în cuprinsul căreia legiuitorul a alocat un număr de articole, am putea 

spune chiar generos, dedicând Secțiunea a 8-a -,,Măsuri în domeniul insolvenței"  exclusiv 

materiei insolvenței. Astfel că, pe lângă domenii precum transporturile, sănătatea, educația și 

cercetarea, sau domeniul muncii și protecției sociale, iată că domeniul insolvenței își face 

simțită prezența mai mult ca niciodată, ca un corolar al economiei, necesar a fi upgradat și 

reformat.  

Am putea afirma că, initial, până la apariția Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, una din şansele debitorilor 

în dificultate financiară a fost OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-

bugetare, care practic a stopat pentru moment comportamentul uneori abuziv, în opinia noastră, 

al creditorului fiscal, suspendând pe perioada stării de urgenţă dar şi pentru o perioadă de 30 de 

zile după încetarea acesteia toate executările silite şi conferind anumite avantaje de genul 

prorogării unor termene de plată, acordarea unor facilităţi fiscale şi posibilitatea unor 

restructurări menite să relanseze economia etc. Bunăoară, nu s-au mai emis somaţii, popriri 

asupra disponibilităţilor băneşti şi a veniturilor urmăribile şi nu s-au mai instituit sechestre 

asupra bunurilor, cu excepţia sumelor provenite din hotărârile judecătoreşti pronunţate în 

materie penală. Aceste măsuri au înfrânat pentru moment falimentele prin acordarea unui răgaz 

debitorilor aflaţi în dificultate financiară și au suspendat practic aplicarea dispozițiilor OUG nr. 

88/2018 în forma inițială, anterior adoptării Legii nr. 113/2020, mai precis posibilitatea 

creditorilor curenți de a demara executări silite împotriva debitorului insolvent.  

Trecând peste aceste aspecte procedurale de moment, raportate strict la perioada stării de 

urgență sau a stării de alertă, considerăm că avem nevoie de o perspectivă de ansamblu, care să 
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ne situeze şi dincolo de încetarea stării de urgenţă sau a stării de alertă, atunci sau mai târziu 

societăţile fiind în aceeaşi situaţie imperativă de a solicita declanşarea procedurii de insolvenţă.  

În acest sens, se pare că Legea nr. 55/2020 a fost start-ul de reformare legislativă a 

materiei insolvenței, întrucât o mare parte din măsurile dispuse pe perioada stării de alertă au 

fost preluate ulterior de Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

insolvenţei şi a altor acte normative
47

, care le-a conferit caracterul definitiv în cuprinsul Codului 

insolvenței, indiferent de existența sau nu a stării de alertă. Mai precis, vorbim de creșterea 

valorii prag de la 40.000 de lei la 50.000 de lei atât pentru creditori, cât și pentru debitor, 

imposibilitatea creditorilor curenți de a mai declanșa executări silite paralele împotriva 

debitorului, cu păstrarea dreptului de a solicita trecerea la faliment, precum și eliminarea 

condiției ca obligația fiscală să nu depășească 50% din totalul datoriilor pentru ca debitorul să 

poată solicita deschiderea procedurii de insolvență. 

În esenţă, reformarea de ansamblu a Codului insolvenței era urgentă și absolut necesară, 

legiuitorul român intervenind cu modificări majore și sistematice asupra Legii nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, într-un moment în care situaţia 

economică trece prin cele mai grele încercări şi impune în mod evident schimbări legislative la 

toate nivelurile, nu doar la nivel macroeconomic. Or, dacă legiuitorul s-ar fi limitat strict la 

perioada stării de alertă, efectele Legii nr. 55/2020 ar fi fost aproape nule. De ce invocăm acest 

lucru?  Pentru că ulterior stării de alertă, debitorii afectați în mod evident de această perioadă, s-

ar fi confruntat cu un val de executări silite demarcate de către creditorii curenți. Pentru că 

debitorii care au atins pragul de insolvenţă, chiar dacă nu au solicitat în timpul perioadei stării 

de urgență sau nu solicită pe perioada stării de alertă intrarea în procedura de insolvenţă, 

considerând că s-a suspendat această obligație, vor fi obligaţi să o solicite cât mai curând și, de 

aceea, au nevoie de un cadru legal favorabil, care să le ofere șansa de a se reintegra în circuitul 

economic. Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 113/2020, considerăm însă că aportul cel mai 

important al Legii nr. 55/2020 în domeniul insolvenței a fost de a anihila efectele OUG nr. 

88/2018 pe care le-am dezvoltat mai sus. 

Într-adevăr, factorii care afectează intensitatea răspunsurilor la criza pandemică în 

domeniul insolvenței pot include cadrul legal și instituțional al țării, cum sunt, de exemplu, 

legile conexe, precum dreptul contractual, societățile comerciale, dreptul muncii, sau tipurile de 

companii predominante în țară (de exemplu, întreprinderi mici sau mari, companii controlate de 

stat versus companii controlate de actori private), dar și factori precum gradul de dezvoltare a 

culturii salvării la nivel national și măsura în care mecanismele extrajudiciare sunt promovate și 

aplicate, existența și intensitatea pachetului de măsuri conexe economice și financiare adoptate 

pentru a face față crizei Covid-19, de exemplu, sprijinul economic și financiar oferit de guvern), 

dar și impactul general al Covid-19 în țară. 

La nivel național și în contextul socio-economic actual, precum și în completarea 

măsurilor prevăzute de Legea nr. 55/2020, propunem, de lege ferenda, o relaxare mai mare a 

reglementărilor privind insolvenţa, în sensul:  

1. creșterii valorii-prag peste 50.000, având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 

113/2020 care definitivează acest prag în cuprinsul Codul insolvenței atât pentru debitori cât și 
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pentru creditori și indiferent de contextul unei stări de alertă/ de urgență. Or, Legea nr. 55/2020 

se vrea a fi o lege care aduce măsuri suplimentare, speciale, de protecție. În opinia noastră, 

valoarea prag ar trebui să crească doar în sarcina creditorilor, pentru ca debitorul să aiba șansa 

de a beneficia de aplicarea legislației insolvenței și pe perioada stării de alertă, în măsura în care 

consideră oportun; 

2. extinderii măsurilor de protecție pentru toate categoriile de debitori, nu doar 

pentru cei care și-au întrerupt activitatea total sau parțial urmare măsurilor dispuse de către 

autorități pentru împiedicarea răspândirii virusului. De altfel, dovedirea acestor condiții a 

îngreunat foarte mult accesarea de către debitori a anumitor facilități. Mai mult decât atât, 

întotdeauna efectele se produc în lanț, în acest mod, deși anumiți profesioniști nu pot dovedi 

dificultatea financiară la acel moment în care ar considera oportun să beneficieze de o normă 

specială, efectele se vor resimți cu siguranță în cel mai scurt timp, or, ideea este să prevenim. 

De altfel, în jurisdicții precum Australia, Bulgaria, Franța, India, Italia, Portugalia și Spania, 

măsurile speciale în domeniul insolvenței, reglementate ca răspuns la criza Covid-19, se aplică 

tuturor companiilor. În alte jurisdicții, cum este, de exemplu, Germania, sau România, măsurile 

vizează în special companiile afectate semnificativ de Covid-19. 

3. generalizării condiției privind dovedirea negocierii asupra unei convenții de plată 

de către creditorii care solicit deschiderea procedurii de insolvență, nu doar în cazul debitorilor 

care și-au întrerup activitatea total sau parțial urmare pandemiei Covid. Această propunere 

decurge, de altfel, din cea anterioară și ar trebui să fie preluată chiar de către Legea nr. 85/2014 

astfel încât să se promoveze procedurile de prevenire a insolvenței, atât creditorii, cât și 

debitorii aplecându-se, cu atât mai mult în condițiile în care acest lucru devine o obligație, 

asupra negocierilor prealabile și asupra avantajelor prevenirii unei insolvențe. Măsurile ar 

conduce la creșterea vizibilității procedurilor de prevenție în mediul de afaceri, la dezvoltarea 

culturii negocierii, dar și la dezvoltarea educației financiare. De altfel, Legea nr. 113/2020 care 

completează practic Codul insolvenței, introduce în mod expres în procedura insolvenței 

instrumentul convenției de plată, cu rolul de a promova astfel de acorduri extra-judiciare, 

definind-o ca fiind ,,înţelegerea între debitor şi creditor privind stingerea în una sau mai multe 

tranşe a obligaţiilor la alte termene decât cele scadente conform prevederilor contractuale sau 

legale". Țări precum Australia, China, Hong Kong, India, Malaezia și Singapore, au pus foarte 

mare accent în această perioadă pe acordurile extrajudiciare care să implice debitorii afectați 

semnificativ de Covid-19, mai ales atunci când aceste acorduri au implicat doar o amânare a 

rambursărilor împrumuturilor. 

4. posibilităţii suspendării pe o perioadă de cel puţin 6 luni a obligaţiilor de plată ce 

rezultă din planul de reorganizare sau a reeşalonării plăţilor prin modificarea planului de 

reorganizare în baza unei hotărâri a judecătorului-sindic şi fără a fi necesar acordul tuturor 

creditorilor (pe principiul class cram-dawn propus de noua Directivă UE 1023/2019). De altfel, 

implementarea măsurilor speciale pe perioada stării de alertă trebuie analizată într-un context 

mai larg, pe o perioadă suficientă care să permită într-adevăr ca adoptarea acestora să-și atingă 

finalitatea. De exemplu, în țări precum Spania și Turcia, multe dintre aceste măsuri speciale se 

aplică numai pe perioada stării de urgență/alertă, în timp ce în țări precum Australia, Germania, 

Italia și Singapore, măsurile au fost adoptate în mod explicit pe perioade prelungite. Aceste 

perioade variază de la șase luni (de exemplu, Australia, Germania, Singapore), cu posibilitatea 
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de a fi prelungite până la un an (de exemplu, Germania, Singapore), sau chiar la doi ani (de 

exemplu Columbia). 

5. acordării unei susţineri speciale debitorilor insolvenţi prin programe de finanţare 

corespunzătoare, precum și asigurarea de îndrumare şi consiliere gratuită şi susţinută de stat. De 

exemplu, în multe jurisdicții din întreaga lume, creditorii care oferă finanțare nouă debitorilor 

supuși insolvenței se bucură de o superprioritate la restituire. Și în sistemul nostrum intern s-a 

creat această superprioritate a finanțărilor acordate debitorului insolvent, însă în țări precum 

Statele Unite, Singapore, această superprioritate constă în a permite noului creditor care a 

finanțat pe perioada pandemiei Covid, să fie îndestulat chiar și înaintea cheltuielilor de 

procedură, administrative. Chiar și Columbia a decis să implementeaze un astfel regim de 

finanțare în vederea salvării debitorilor insolvenți similar cu cel existent în Statele Unite și 

Singapore. 

6. suspendării dreptului creditorilor de a solicita trecerea la faliment sau 

modificarea condiţiei privind exigibilitatea datoriei, actualmente de 60 de zile, prin majorarea 

acesteia la cel puțin 120 de zile; 

7. reglementării unui regim simplificat de insolvenţă, în special prin punerea la 

dispoziția IMM-urilor a unor proceduri simplificate de reorganizare și alte opțiuni pentru 

salvarea în timp util a acestora, care ar viza simplificarea formalităților pentru notificarea, 

depunerea și dovada creanțelor și aprobarea planurilor de reorganizare, punerea la dispoziție a 

unor șabloane, programe și formulare standard, permiterea utilizării mijloacelor electronice, 

precum şi costuri reduse, ajutoare publice şi stipularea unor termene mai scurte dar şi motive 

restrânse pentru extensia lor, măsuri propuse recent şi de UNCITRAL, care progresează tot mai 

mult cu Proiectul de lege privind un regim simplificat de insolvență pentru micro întreprinderi 

(MSE insolvency). Acest din urmă proiect a fost discutat în cadrul celei de-a 56-a reuniuni a 

Grupului de lucru V, desfăşurată la Viena în perioada 2-5 Decembrie 2019 şi s-a aflat pe agenda 

propusă pentru sesiunea din mai 2020 organizată la New York
48

, pentru a suporta eventuale 

modificări finale urmare revizuirii din cadrul celei de-a 56-a reuniuni a Grupului de lucru V. De 

exemplu, țări precum Brazilia au propus punerea în aplicare a normelor simplificate de 

insolvență pentru IMM-uri. De asemenea, în Statele Unite, legiuitorul a crescut pragul necesar 

pentru acces la regulile simplificate de insolvență adoptate recent prin Legea privind 

reorganizarea întreprinderilor mici din 2019, despre care am făcut vorbire în capitolele 

anterioare. Prin urmare, mai multe companii vor avea acces la aceste proceduri simplificate în 

perioadele de Covid-19. 

 

 

V. Concluzii finale și propuneri de lege ferenda 
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 Potrivit site-ului oficial al UNCITRAL, cea de-a 57-a sesiune a Working Group V: Insolvency Law ce urma să 

aibă loc în perioada 11-14 mai 2020 la New York a fost amânată - ,,Alert: Due to the Coronavirus (COVID-19) 

situation, the March, April and May sessions of UNCITRAL Working Groups I, III, IV, V and VI had to be 

postponed until further notice. The Secretariat will communicate to delegations in due course any arrangements 

that may be put in place to allow making progress on the working papers scheduled for consideration at those 

sessions" - https://uncitral.un.org/en/working_groups/5/insolvency_law. 
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Și iată că după o analiză de ansamblu ne permitem să revenim asupra unei 

perspective la nivel național, unde putem invoca într-adevăr parcurgerea unui drum către 

maturitate a legislaţiei insolvenţei, cu atât mai mult a Legii nr. 85/2014, care s-a dorit a fi o 

reformă legislativă, cu impact major în ceea ce priveşte creşterea procentului numărului de 

societăţi care beneficiază de a doua şansă, pe de-o parte, dar şi diminuarea stigmatului 

insolvenţei, pe de altă parte. Ne întrebăm dacă după aproape 6 ani de la aplicare s-a reuşit 

acest lucru, dacă este o problemă ce ţine de cultura noastră sau este o problemă ce ţine de 

anumite lacune legislative corelative sau impedimente administrative. Cum putem menţine un 

echilibru între cultura unui stat, care cu greu se modifică în timp, şi o instituţie aproape 

perfectă, dar în acelaşi timp greu de implementat? De ce rata reorganizărilor reuşite este în 

continuare mică? Când reuşim să deţinem controlul unei legislaţii moderne în domeniul 

insolvenţei, dacă încetinim progresele pe parcurs sau ne întoarcem în timp printr-o simplă 

ordonanţă de urgenţă, cum este cea din 2018? Cum implementăm la nivel național noua 

Directivă europeană, recent intrată în vigoare, care vizează dezvoltarea unei ,,culturi a 

salvării” debitorului insolvent, direcție pe care la nivel național am abandonat-o pentru 

aproape doi ani, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 113/2020 și care la rândul ei este 

produsul pandemiei Covid-19? Cum reușim să evoluăm și să ne încadrăm astfel în 

perspectivele de legiferare evocate la nivel internațional, intens promovate de UNCITRAL, 

sau cel puțin să păstrăm aparența unei legislații adaptată noilor orientări impregnate 

inevitabil de globalizare? Interesant de analizat esenţa unei întrebări critice din literatura de 

specialitate
49

: ,,Imperfecţiunea legislaţiei generează neîncredere sau neîncrederea generează 

rezultate imperfecte ale unei legislaţii aproape perfecte?" Este vorba până la urmă de o 

armonizare echilibrată între cultură şi legislaţie, între legislativ și administrativ, între aspiraţii 

şi evoluţii economice, politice şi sociale, între dreptul intern şi dreptul internaţional, între 

drepturi şi interese. 

Studii publicate în august 2019 privind evoluția insolvențelor în România pe parcursul 

primului semestru al anului arătau o scădere a numărului de companii insolvente cu 33% în 

contextul unei creșteri economice reale susținute de 5,1%. Îngrijorător era faptul că evoluția 

macroeconomică nu era una sustenabilă, existând dezechilibre precum: ,,adâncirea deficitului 

fiscal cu 81% în primul semestru al acestui an, prin comparație cu aceeași perioadă a anului 

anterior, cea mai ridicată inflație anuală din cadrul UE, de 4,1%, creșterea deficitului 

comercial și deprecierea monedei naționale."
50

 Cu toate acestea, scăderea insolvențelor era 

anulată de creșterea semnificativă a numărului companiilor radiate (+76%), numărul 

companiilor care și-au întrerupt activitatea în primul semestru al anului curent fiind de 85.960 

de companii, în creștere cu 36% față de aceeași perioadă a anului anterior, iar dacă invocăm 

riscurile anticipate pentru viitor, ne raportăm la ideea certă că mediul de afaceri rămâne foarte 

polarizat, primele 1.000 de companii, conform cifrei de afaceri, concentrând jumătate din 

veniturile tuturor celor 500.000 de firme active în România.
51

Astfel, potrivit datelor 
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 Vasile Godîncă-Herlea, Legea nr. 85/2014, un drum către maturitate, în Revista Phoenix nr. 65/2018 (iulie-

septembrie 2018)  - https://www.unpir.ro/documents/phoenix/pdf/revista-phoenix-65.pdf 
50

 http://www.coface.ro/Stiri-Publicatii/Stiri/Studiu-Coface-Insolventele-in-Romania-in-scadere-cu-33-la-S1-

2019-fata-de-aceeasi-perioada-a-anului-precedent, data ultimei accesări 21.10.2019. 
51

 „După un deceniu în care aproximativ un milion de companii și-au întrerupt activitatea, din care aproape 

150.000 insolvente, fenomenul insolvențelor scade la minime istorice. Astfel, numărul companiilor insolvente în 

primul semestru din acest an a scăzut cu 33% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior și cu aproape -

https://www.unpir.ro/documents/phoenix/pdf/revista-phoenix-65.pdf
http://www.coface.ro/Stiri-Publicatii/Stiri/Studiu-Coface-Insolventele-in-Romania-in-scadere-cu-33-la-S1-2019-fata-de-aceeasi-perioada-a-anului-precedent
http://www.coface.ro/Stiri-Publicatii/Stiri/Studiu-Coface-Insolventele-in-Romania-in-scadere-cu-33-la-S1-2019-fata-de-aceeasi-perioada-a-anului-precedent
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preliminare publicate de Buletinul Procedurilor de Insolvență, în primul semestru al anului 

2019, s-au deschis 3.058 de proceduri noi de insolvență, în scădere cu 33% față de aceeași 

perioadă a anului anterior, când s-au deschis 4.562 de insolvențe. Totodată, în ceea ce privește 

numărul companiilor mari, cu cifra de afaceri peste 0,5 MIL EUR, care au intrat în insolvență 

în perioada analizată, acesta a înregistrat o scădere de aproape 40%, ajungând la 174 de firme 

insolvente şi atingând astfel nivelul minim din ultimul deceniu. Punctele slabe în tot acest 

context ce părea favorabil erau date de aspectele dificile cu care se confruntau aceste 

companii şi care reflectau realitatea economică de perspectivă în sensul în care investițiile 

scădeau, durata de rotație a stocului creștea, viteza colectării creanțelor rămânea la un nivel 

rapid, iar profiturile erau reinvestite pentru scăderea gradului de îndatorare.  

Situația mediului de afaceri activ în Romania rămâne extrem de vulnerabilă, cu 

precizarea că era vulnerabilă încă dinainte de declanşarea pandemiei coronavirusului. Astfel, 

potrivit unor studii, numarul companiilor care şi-au întrerupt activitatea în anul 2019 a crescut 

aproape de 160.000, fiind maximul din ultimul deceniu. Totodată, numarul companiilor SRL 

nou înmatriculate în 2019 a ramas relativ constant, aproape de 90.000. În plus, companiile 

active în Romania sunt caracterizate de o ,,vârstă fragedă" cu durata medie de viata de doar 10 

ani, respectiv cel mai puţin din UE. Mai mult, îngrijorător este faptul că numărul companiilor 

care îşi întrerup activitatea rămâne constant peste cel al firmelor nou înfiinţate.  

Situaţia devine îngrijorătoare şi din perspectivă globală, în sensul în care organismele 

globale, cu precădere FMI, au fost nevoite să tot revizuiască în scădere creşterea economică 

globală, ajungând la 3,2% pentru 2019 şi la 3,4% pentru anul în curs,
52

 concretizate în cele 

mai mici creşteri globale de la criza economică globală din 2008. Reuniunile din octombrie 

2019 dintre Fondul Monetar Internaţional şi Bănca Mondială s-au încheiat cu un apel comun 

pentru a fi susţinută creşterea mondială, stagnantă în prezent pe fondul conflictelor comerciale 

SUA versus China şi a incertitudinii cauzate de Brexit, sau de pandemia virusului COVID-19, 

având în vedere că ,,ne aflăm într-un moment în care creşterea mondială a încetinit, 

investiţiile sunt slabe, activitatea industrială nu este prea dinamică iar schimburile 

comerciale sunt tot mai slabe."
53

    

Cu toate că la nivel național dreptul insolvenței parea că a revoluționat legislația în 

domeniu, fiind evocat cu putere de exemplu la nivelul Uniunii Europene în sensul de lege 

model cu privire la încorporarea unor principii şi mecanisme moderne care aduc în centrul de 

interes debitorul aflat în dificultate financiară şi prioritozarea principiului celei de-a doua 

şanse, modificările legislative ne iau de multe ori prin surprindere. Aceasta deoarece regimul 

naţional al insolvenței a fost puternic ,,zdruncinat'' în anul 2018 prin intrarea în vigoare a 

                                                                                                                                                                                     
40% pe segmentul companiilor mari, cauzând astfel cele mai mici pierderi financiare (surplus al datoriilor peste 

nivelul activelor imobilizate) sau de ordin social (numărul locurilor de muncă) din ultimul deceniu. În ciuda 

acestui fapt, mediul de afaceri dă semne de slăbiciune, deoarece numărul companiilor care și-au întrerupt 

activitatea în primul semestru al anului curent a crescut cu 36% față de aceeași perioadă a anului anterior, în 

timp ce valoarea instrumentelor refuzate la plată s-a triplat,” declaraţia domnului Iancu Guda, Services Director 

Coface Romania. 
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 În cel mai recent raport "World Economic Outlook", FMI şi-a revizuit în jos estimările privind evoluţia 

Produsului Intern Brut mondial în 2019 până la un avans de 3%, faţă de o creştere de 3,2%, cât estima în luna 

iulie, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019. 
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 Declaraţie David Malpass, preşedintele Băncii Mondiale, în cadrul reuniunii Fondului Monetar Internaţional 

(FMI) şi a Băncii Mondiale (BM), octombrie 2019 -  https://www.rfi.ro/special-paris-115250-fmi-cresterea-

mondiala-se-afla-la-cel-mai-slab-nivel-de-la-criza-din-2008 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
https://www.rfi.ro/special-paris-115250-fmi-cresterea-mondiala-se-afla-la-cel-mai-slab-nivel-de-la-criza-din-2008
https://www.rfi.ro/special-paris-115250-fmi-cresterea-mondiala-se-afla-la-cel-mai-slab-nivel-de-la-criza-din-2008
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Ordonanței de Urgență nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte normative
54

. Deşi majoritatea doctrinei a preconizat că 

această ordonanţă va fi declarată neconstituţională în cel mai scurt timp, se pare că singurele 

modalităţi şi pârghii de echilibrare legislativă şi de înfrângere a unor interese de ordin  

administrativ şi fiscal,
55

 cum sunt cele ale creditorului bugetar, au rămas în continuare 

jurisprudenţa, opiniile doctrinare şi ale practicienilor în insolvenţă care s-au conturat în 

încercarea de a identifica soluţii viabile de interpretare, corelare legislativă şi armonizare cu 

voinţa legiuitorului european şi cu principiile care au consacrat şi revoluţionat instituţia 

insolvenţei. În ciuda eforturilor instanţelor judecătoreşti care au încercat în toată această 

perioadă în care şi-a produs efectele OUG nr. 88/2018 să cenzureze procedurile de executare 

silită paralele, considerând că se încalcă principii fundamentale ale procesului de insolvenţă, 

cum ar fi caracterul concursual, colectiv şi imposibilitatea indisponibilizării contului unic 

pentru raţiuni care ţin de esenţa procedurii de insolvenţă, ANAF-ul nu a făcut altceva decât să 

insiste în evocarea interesului propriu, prin propunerea permiterii popririi contului unic, în 

conformitate cu art. 143 alin. (1) şi (3) din legea insolvenţei modificată, depunând în acest 

sens chiar şi amendamente la legea de aprobare a OUG nr. 88/2018, neconcretizate însă la 

nivel legislativ.  

De altfel, pe parcursul anilor de cercetare și aprofundare în cadrul studiilor de doctorat 

a acestei materii, mărturisesc că am trecut prin mai multe faze, de la extaz la agonie și de la 

agonie la extaz. Acest sentiment de agonie, de dezamăgire profundă în fața unei involuții a 

dreptului insolvenței s-a manifestat desigur odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 88/2018. 

Regresul legislativ care a marcat societatea și economia aproape 2 ani tinde să fie însă 

anihilat, neutralizat de intrarea în vigoare a Legii nr. 113/2020 privind aprobarea OUG nr. 

88/2018
56

, care devine calea probabilă spre un nou progres al dreptului insolvenței, un 

progres atât de necesar în contextul economic actual și care este revendicat mai mult ca 

niciodată de către societate. Deși ne aflam în prag de finalizare, mai precis de copertare a 

prezentei lucrări la momentul intrării în vigoare a acestei legi, respectiv 11 iulie 2020, 

satisfacția confirmării unor argumente și propuneri de modificări legislative pe care le-am 

susținut cu tărie în cadrul tezei de doctorat dar și în cadrul unor conferințe sau în cuprinsul 

unor articole de specialitate, a fost mai mare decât teama de a nu ne încadra în timp pentru 

actualizarea lucrării în sensul ultimelor modificări. Iar acest lucru probabil că se justifică prin 

faptul că între cercetător și domeniul care face obiectul său de cercetare se crează inevitabil o 
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  Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 840/02 octombrie 2018. 
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 Legiuitorul a ,,surpat'' întreaga construcție legislativă din ultimii ani care punea accentul pe o ,,cultură a 

salvării'', având în vedere modificarea art. 5 alin. (1), pct. 72, care adăugau o nouă condiție de deschidere a 

procedurii: ,,Când cererea de deschidere a procedurii de insolvență este introdusă de debitor, cuantumul 

creanțelor bugetare trebuie să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului” și care 

conducea în mod evident la intrarea directă în faliment a unui număr și mai mare de debitori aflați în dificultate 

financiară. Totodată, Ordonanța a afectat principii fundamentale precum concursualitatea și unitatea, prin 

permiterea executării silite a creanțelor curente în cadrul procedurii dezechilibrându-se în foarte mare măsură 

procesul de reorganizare, oricum într-un procent foarte mic de 5-6%, și venindu-se în contradicție cu practicile 

internaționale în materie care recomandă evitarea executărilor silite. Potrivit noii reglementări, art. 143, alin. (1) 

din Legea nr. 85/2014 se modifica, fiind completat astfel: ,,...Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii 

de insolvență care au vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită.'' 
56

 LEGEA nr. 113 din 8 iulie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative. Publicată în  

Monitorul Oficial nr. 600 din 8 iulie 2020. 
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legătură strânsă, un atașament care dezvoltă în cercetător dorința de explorare și creare a unui 

cadru juridic ce tinde spre perfecțiune.  

Spuneam că acest regres al Legii insolvenței a fost anihilat odată cu intrarea în vigoare 

a Legii nr. 113/2020,  care practic revine la ceea ce a dorit sa creeze legiuitorul în anul 2014 și 

,,reașază" instituția insolvenței și mecanismul acesteia în acord cu principiile sale de bază și 

cu perspectiva UE dar și perspectiva internațională, eliminand posibilitatea executarilor silite 

separate în procedura de insolvență. De altfel, în cadrul primului capitol am analizat punctual 

toate modificările aduse, precum și aspectele mai puțin favorabile, sau mai bine zis aspectele 

neclare ale noii legi. Totodată, pe lângă a fi o modificare absolut esențială și revendicată de 

însăși contextul socio-economic actual, aflat în plină criză sanitară, economică și socială, 

legea care aprobă și modifică OUG 88/2018 crează și cadrul legislativ de bază necesar pentru 

a transpune la nivel intern noua Directivă UE privind cadrele de restructurare, a doua șansă și 

remiterea de datorie, statele având obligația să o implementeze până în luna iulie 2021. Într-

adevăr, orice lege este perfectibilă, iar practica va creiona în timp normele insolvenței într-un 

mod cât mai practic și eficient. Nu putem nega faptul că aceste modificări reprezintă un pas 

major spre calea reformarii legislative în domeniul insolvenței la nivel național și care au pus 

capat un executari silite abuzive din partea ANAF–ului derulate pe o perioadă de mai bine de 

un an. Contextul socio-economic actual revendică mai multă transparență fiscală și mai multă 

solidaritate. Perspetiva fiscală și confluența fiscului cu insolvența rămâne însă în continuare o 

problemă foarte serioasă de incompatibilitate care trebuie soluționată. Desigur că starea de 

urgenţă, urmată de starea de alertă, declarate în România pe fondul pandemiei de coronavirus 

a ,,amorţit" inclusiv regimul fiscal, care au oferit un ,,respiro" debitorilor aflaţi în dificultate 

financiară. La acest moment al cercetării şi evocării textelor normative, situaţia României şi a 

tuturor statelor este oricum una incertă, evoluţia economică şi evoluţia socială sunt paralizate 

iar criza economică globală inevitabilă care va urma va impune cu siguranţă noi măsuri de 

reformare legislativă atât la nivelul dreptului insolvenţei dar şi al celorlalte drepturi speciale, 

inclusiv dreptul fiscal, care deja a fost oprit din ,,aventura" mult prea agresivă de recuperare a 

creanţelor şi obligaţiilor bugetare. 

Momentan însă, punând în paranteze tot acest val de incertitudini, care va reconfigura 

planeta însăşi, continuăm analiza privind necesitatea reformării legislației interne în materia 

insolvenței, subliniind încă o data că şansa schimbării viziunii legiuitorului român cu privire 

la regimul juridic al insolvenţei se reflectă în viitoarea transpunere naţională atât legislativă, 

cât şi administrativă a Directivei UE privind cadrele de restructurare. Gradul de armonizare 

obținut de o directivă a UE depinde însă de modul în care aceasta este transpusă în legile 

naționale ale statelor membre, cu atât mai mult cu cât Directiva stabilește doar standarde 

minime pentru cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorii și procedurile de 

insolvență. Considerăm că este totuşi este o abordare prudentă, având în vedere natura extrem 

de diversă a procedurilor de restructurare și insolvență, precum și a diferitelor etape ale 

dezvoltării regimurilor de insolvență în diferitele state membre. În opinia noastră o măsură 

reală de uniformizare a dispoziţiilor privind insolvenţa la nivelul Uniunii Europene s-ar 

concretiza cu adevărat prin adoptarea unui Regulament privind cadrele de restructurare şi a 

doua şansă, pe lângă cel deja existent, dar care vizează în principal acţiunile transfrontaliere 

şi competenţa instanțelor judecătorești. O astfel de reglementare cu aplicare directă ar fi 
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totuși uşor sensibilă în abordare, statele membre nefiind pregătite încă la nivel de sistem 

naţional de drept în a da o ecuaţie unitară.  

Totodată, apreciem că transpunerea Directivei nu ar fi suficientă fără o reformă 

legislativă majoră la nivel național, iar primul pas s-a făcut o dată cu intrarea în vigoare a 

Legii nr. 113/2020. Mai mult decât atât, la o primă vedere, am putea afirma chiar faptul că 

legislația noastră internă în domeniul insolvenței respectă într-o foarte mare măsură exigențele 

impuse de noua Directivă, prin faptul că beneficiem de cadre de restructurare preventivă, de 

aplicarea principiului ,,debtor in possession" sau păstrarea dreptului de dispoziție asupra 

afacerii, superprioritatea creanțelor reprezentând noi finanțări etc. Cu toate acestea, am 

constatat că aceste mecanisme și instrumente multiple oferite de legea insolvenței nu sunt 

funcționale, nu și-au atins finalitatea, ci au rămas la stadiul de teorie, motiv pentru care 

provocarea implementării Directivei va fi și mai mare, întrucât se impune identificarea cauzei 

pentru care nu funcționează în mod real, iar în opinia noastră, schimbarea direcției înnseamnă 

schimbarea cutumei și culturii noastre în acest caz. 

Într-un raport elaborat la nivelul Grupului Băncii Mondiale și publicat în mai 2018
57

, 

s-a evidențiat, de altfel, faptul că sunt mulți factori care influențează durata de rezolvare a 

insolvențelor în România, în acest domeniu luându-se măsuri de sprijinire a instituțiilor 

financiare, IFC co-investind împreună cu principalii investitori naționali în cinci portofolii de 

credite neperformante vândute de trei grupuri bancare principale din România. Cu toate 

acestea, Banca Mondială transmite că sunt necesare reforme ale legislației insolvenței în 

vederea creșterii transparenței și clarității în prelucrarea cauzelor, primele baze în acest sens 

fiind puse deja prin elaborarea primului Cod național al Insolvenței în conformitate cu 

standardele europene, numărul cazurilor scăzând datorită introducerii unui nou prag minim, 

precum și simplificării lichidării activelor. Raportul subliniază însă că progresele realizate în 

educație, insolvență și schimbarea climatului nu au obținut rezultate adecvate conform 

obiectivelor de integrare a Strategiei Europa 2020.  

Nu putem contesta faptul că Legea nr. 85/2014 a adus îmbunătăţiri substanţiale 

domeniului insolvenţei şi cadrului de salvare a profesioniştilor aflaţi în dificultate financiară, 

legiuitorul naţional având la bază bunele practici, propunerile de lege ferenda ale 

specialiştilor, opiniile doctrinare, precum şi experienţa altor state a căror legislaţie în domeniu 

este mult mai evoluată. Cu toate acestea, sunt încă multe arii care aşteaptă inovaţii, sunt multe 

aspecte lacunare sau care se lovesc de probleme în practică.  

Dincolo de critica unor reglementări ineficiente sau contrare legislaţiei europene şi 

internaţionale, inovaţiile Legii nr. 85/2014 au sporit eficienţa procedurilor de insolvenţă, 

reprezentând fără îndoială un pas major în creionarea unei legislaţii moderne şi ambiţioase în 

a ţine pasul cu jurisdicţiile model din Uniunea Europeană şi cele evidenţiate pe plan 

internaţional. A ţine pasul cu legile model internaţionale şi unionale nu se limitează însă doar 

la o implementare abstractă şi de multe ori neuniformă în context general prin accesul 

necondţionat la informaţie într-o lume impactată de digitalizare şi globalizare. Supravieţuirea 

şi adaptarea într-o astfel de lume al cărei viitor devine incert sub presiunea fluxului de 
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informaţii şi combinaţiei de culturi, în care problema nu mai este accesul la cunoştinţe, ci 

exploatarea lor, constă în capacitatea de a descoperi oportunităţi, în capacitatea de valorificare 

a acestora şi evitare în a rămâne ,,blocaţi" într-un fel de ,,filter bubble" care îţi configurează 

digital propria ,,bulă" de adevăr şi perspective.  

Lacunele legislative, drepturile conexe interne, în special dreptul fiscal, precum și 

incertitudinea reglementărilor, modificate neuniform și haotic, în neconcordanță cu orientările 

unionale și internaționale, precum a fost inițial Ordonanța de Urgență nr. 88/2018 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte 

normative, care a prioritizat sistemul bugetar în detrimentul interesului economico-social al 

României, pot crea bariere majore în calea evoluției unui drept al insolvenței care să 

contribuie într-adevăr la dezvoltarea unei economii sustenabile. 

Trecând peste modificările nefavorabile aduse de OUG nr. 88/2018, dar anihilate de 

Legea nr. 113/2020 privind aprobarea acesteia, inovaţiile Legii nr. 85/2014 au sporit eficienţa 

procedurilor de insolvenţă, reprezentând fără îndoială un pas major în creionarea unei 

legislaţii moderne şi ambiţioase în a ţine pasul cu jurisdicţiile model din Uniunea Europeană 

şi nu numai. Astfel, Legea nr. 85/2014 a introdus principiile care guvernează aceste proceduri, 

preluate din principiile World Bank
58

, principiile europene
59

, dar şi din Ghidul UNCITRAL
60

 

în materie de insolvenţă. Totodată, a fost introdusă reglementarea noţiunii de ,,test al 

creditorului privat", mecanism ce a sporit şanele de reorganizare prin încurajarea creditorului 

bugetar să voteze în favoarea unui plan de reorganizare, din postura unui creditor privat 

diligent, s-a eliminat sancţiunea decăderii debitorului din dreptul de a propune un plan de 

reorganizare pentru simplul fapt al formulării contestaţiei la cererea de deschidere a 

procedurii iniţiată de creditori, cerere respinsă de altfel.  

Tot în susţinerea debitorului aflat în dificultate financiară şi în scopul facilitării 

parcursului acestuia spre reorganizare, legiuitorul a substituit voinţa creditorilor care amânau 

luarea unei hotărâri, reglementând dreptul judecătorului de a se substitui voinţei creditorilor în 

situația în care aceştia amână să ia o decizie şi dreptul administratorului judiciar de a desemna 

un specialist în cazul în care comitetul încearcă să tergiverseze procedura de alegere a 

acestuia. O astfel de oportunitate se concretizează, de exemplu, în cazul procedurilor deschise 

sub imperiul Legii nr. 85/2014, context în care vânzările trenează pe fondul menţinerii 

preţurilor ridicate de către creditori sau a incertitudinii acestora cu privire la modalitatea de 

valorificare, judecătorul-sindic având posibilitatea să hotărască vânzarea conform regulilor de 

procedură civilă, modalitate interesantă, de altfel, din perspectiva completării şi interferenţei 

între procedura insolvenţei şi procedura civilă.  

O modificare substanţială şi cu adevărat revoluţionară în salvgardarea debitorului aflat 

în dificultate financiară şi resuscitarea afacerilor în vederea reintegrării acestora în circuitul 

economic este posibilitatea finanţării activităţii curente, corelativ cu oferirea unei ,,super-

priorităţi" acestor finanţări acordate debitorului în perioada de observaţie, precum şi 

garantarea acestora. Prin această reglementare s-a dorit stimularea creditării societăţilor aflate 
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în colaps financiar, fiind încurajată colaborarea şi asumarea riscurilor într-un mod responsabil, 

cu scopul de a se înlătura pe cât posibil stigmatul falitului din mediul de afaceri. Aşa cum 

precizam, finanţarea este stimulată prin fundamentarea legislativă a unui regim de îndestulare 

preferenţial, astfel de creanțe beneficiind astfel de prioritate la restituire. Cultura naţională nu 

a învins totuşi acest stigmat, debitorii lovindu-se de cele mai multe ori de răspunsuri negative 

în eventualele negocieri de creditare.  

Totodată, s-a clarificat situaţia contractelor de leasing în vederea asigurării unui 

echilibru între drepturile debitorului utilizator şi cele ale creditorului finanţator. În acest sens 

s-au înlăturat circumstanțele nedrepte în care, deşi contractul era executat substanţial, 

societatea de leasing avea dreptul de a opta atât pentru restituirea bunului cât şi pentru 

încasarea creanţei datorate de către debitor, modalitate de acoperire, de altfel, superioară 

creanţei deţinute împotriva debitorului.
61

 

În aceeaşi măsură au crescut însă şi măsurile de protecţie a creditorilor, în vederea 

asigurării concretizării principiului de maximizare a gradului de valorificare a activelor şi a 

recuperării creanţelor de către creditori, precum şi a diminuării unor posibile conduite ale 

debitorilor în frauda creditorilor, astfel încât să nu scadă interesul creditorilor în a susţine 

reorganizarea unor operatori economici viabili, cu şanse reale de reorganizare. Prin urmare, a 

fost reglementată situaţia juridică a creditorilor care nu au fost notificaţi cu privire la 

deschiderea procedurii insolvenţei. În acest sens, aceştia sunt consideraţi de drept în termenul 

de depunere a cererilor de admitere a creanţelor, urmare depunerii unei cereri de admitere la 

masa credală, procedura fiind preluată în stadiul în care se află la momentul înscrierii pe 

tabelul de creanţe. 

Tot dintr-o perspectivă de protecţie a creditorilor a fost reglementată posibilitatea 

creditorilor curenţi de a cere falimentul în caz de neplată. În spatele acestei reglementări se 

află totuşi o modalitate de protecţie a debitorului insolvent dar viabil şi onest, în sensul că 

această măsură, vizualizată de legiuitor ca o plasă de siguranţă pentru creditori, încurajează 

totodată partenerii contractuali, de cele mai multe ori reticenţi şi sceptici cu privire la reuşita 

unui debitor aflat în insolvenţă, să continue relaţiile contractuale în virtutea principiului 

bussines as usual. În lipsa unor astfel de garanţii, partenerii contractuali nu şi-ar mai asuma 

riscul de a menţine raporturi juridice cu o societate aflată în insolvenţă şi de a nu încasa 

crenţele la termen.  

De asemenea, pentru a şterge imaginea negativă cu privire la insolvenţă, încă 

impregnată în cultura noastră, în sensul că aceasta nu este decât o procedură abuzivă de 

ştergere a datoriilor (lucru datorat şi vechii reglementări care permitea implementarea unui 

plan de reorganizare prin care să se asigure achitarea datoriilor într-o proporție extrem de 

redusă, strategie aflată sub umbrela numărului categoriilor de creanţe care trebuia să aprobe 

planul în care nu se depindea de valoarea creanţelor) prin care se ajungea până la tăierea unui 

procent de 90% din totalul datoriilor, legiuitorul a instituit un prag de 30% din totalul valoric 

al masei credale, corectând această deficienţă. Şi în ceea ce priveşte descărcarea parţială de 

datorii a debitorului supus procedurii de reorganizare judiciară, legiuitorul a adus modificări, 

în sensul că a schimbat momentul la care se produce o astfel de descărcare. În acest sens, după 
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ce judecătorul-sindic confirmă un plan de reorganizare, activitatea debitorului este într-adevăr 

reorganizată în mod corespunzător, creanţele şi drepturile creditorilor, precum şi ale celorlalte 

părţi interesate suportând modificările necesare în strictă conformitate cu planul. Cu toate 

acestea,  modificarea este una sub condiţie, şi nu definitivă, întrucât în cazul intrării în 

procedura de faliment de către debitor se va reveni la situaţia stabilită prin tabelul definitiv de 

creanţe, fiind scăzute doar sumele achitate în timpul planului de reorganizare. 

În consecinţă, nu putem contesta faptul că Legea nr. 85/2014 a adus îmbunătăţiri 

substanţiale domeniului insolvenţei şi cadrului de salvare a profesioniştilor aflaţi în impas 

financiar.  

Care ar fi astfel direcțiile prioritare spre o nouă reformă legislativă în România și 

care este adevărata „valoare” acordată celei de-a doua șanse? Barierele interne în calea unei 

șanse reale și nu doar scriptice de reorganizare judiciară și reinserție pe piața economică a 

unui debitor aflat în colaps financiar sunt numeroase.  

Pe cale de consecință, dintr-o optică comparativă a celor mai bune practici și soluții 

identificate și analizate în prezentul studiu, considerăm oportun să facem următoarele 

propuneri de lege ferenda: 

1.  Apreciem că ar fi utilă diferențierea între un debitor onest și un debitor de rea 

credință, astfel încât profesioniștii în dificultate financiară care sunt onești să beneficieze de 

un regim juridic de descărcare și reorganizare distinct. Dacă antreprenorii sinceri falimentați 

sunt tratați la fel ca antreprenorii frauduloși, aceștia pot risca să fie afectaţi de stigmatul social 

legat de insolvență, fiind dificil să facă față barierelor juridice și administrative pentru 

repornire, cu atât mai mult în accesarea finanțelor pentru următorul lor proiect. Întrucât 

stigmatizarea eșecului în afaceri poate inhiba un nou început al antreprenorilor falimentați, o 

diferențiere în tratamentul antreprenorilor cinstiți și frauduloși este crucială pentru o a doua 

șansă eficientă. Legea națională a insolvenței prevede într-adevăr o sancțiune asupra 

debitorului găsit vinovat de starea de insolvență, și anume interdicția de a mai ocupa funcția 

de administrator timp de 10 ani, precum și posibilitatea judecătorului sindic de a ridica dreptul 

de administrare, debitorul pierzând astfel calitatea de administrator special care, după părerea 

noastră, îi oferă șansa reală de a gestiona în mod corespunzător un plan de reorganizare, însă 

aceste diferențe între debitorul găsit vinovat de starea de insolvență și debitorul onest nu 

declanșează proceduri diferite de derulare a insolvenței. 

2.  Sistemul nostru legislativ este deficitar și în deținerea unor instrumente de 

avertizare timpurie a riscului de insolvență, motiv pentru care cadrele de restructurare 

preventivă, deși există la nivel scriptic, respectiv mandatul ad-hoc și concordatul preventiv, 

rămân mai mult la stadiul de teorie decât de practică. Posibilitatea inițierii din timp a 

procedurilor de restructurare reprezintă un element cheie al unui regim de insolvență eficient, 

întrucât întârzierile pot crește costurile și fac mai puțin probabil ca firmele viabile să fie 

restructurate cu succes, ceea ce ar putea duce la capturarea resurselor valoroase în firmele 

marginale. Prin urmare, este important ca atât debitorii cât și creditorii să aibă posibilitatea și 

stimulentele potrivite pentru inițierea acestor proceduri.  
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Spre exemplu, regimul juridic al insolvenței din Belgia a introdus un fel de 

„screening” – „depistage”
62

, ce face obiectul detectării întreprinderilor aflate în dificultate 

financiară și care poate reprezenta un instrument de avertizare timpurie. Astfel, în cazul 

debitorilor persoane fizice, Institutul Național de Asigurări are obligația de a notifica 

tribunalului la expirarea fiecărui trimestru, lista debitorilor care nu au achitat contribuțiile de 

asigurări sociale. De asemenea, în cazul debitorilor persoane juridice, primele semnale în 

identificarea unor dificultăți financiare sunt date prin notificări referitoare la orice confiscare, 

neînregistrarea bilanțurilor anuale la timp, concluziile raportului auditorului etc. Un auditor 

extern va comunica în scris debitorului situația care poate compromite continuarea afacerii, 

iar în cazul în care acesta din urmă nu ia nicio măsură de reechilibrare a situației financiare în 

maxim 12 luni, auditorul va informa tribunalul comercial în a cărui rază teritorială acesta își 

are sediul.  

De altfel, în acest sens Comisia Europeană a propus prin noua Directivă 1023/2019 ca 

instrumente de avertizare timpurie acele mecanisme de alertă declanșate în situații de neplată 

a unor impozite sau contribuții la asigurările sociale de către debitori. Acest tip de instrumente 

ar fi ușor de implementat atât de către statele membre însele, la nivel administrativ, dar și prin 

intermediul unor entități private. De asemenea, s-ar justifica o adaptare a instrumentelor de 

avertizare timpurie în funcție de mărimea întreprinderii, ținându-se seama de particularitățile 

specifice pentru întreprinderile mai mici și grupurile mari. La nivel național, doctrina
63

 a 

identificat ca instrumente utile și mijloace de prevenție a insolvenței unei societăți, 

participarea activă în acest scop a cenzorilor și auditorilor interni (elemente de structură 

organizatorică și funcțională a societății pe acțiuni), precum și a auditorilor financiari 

(externi), cenzorii și auditorii având atribuția de a declanșa alertă atunci când managementul 

societății pune în pericol buna funcționare a societății. În acelaşi timp, procedura alertei poate 

fi declanșată și de către acționarii societății, fie direct, fie prin intermediul cenzorilor. 

Un exemplu al filozofiei anticipative este, desigur, și Marea Britanie. În acest sens, în 

sistemul common-law băncile sunt din ce în ce mai preocupate să rezolve problemele 

companiilor, supunând unui control extern sistemele de management și de control al riscurilor 

utilizate de companii și folosind din ce în ce mai mult profesioniști specialiști independenți 

pentru a le evalua și sprijini pe cele care au performanțe slabe și care pun compania în pericol, 

axându-se în acest sens pe proceduri de audit și revizuiri. Astfel, există și un accent 

suplimentar pe abordările adoptate de bănci la creditarea companiilor care se confruntă cu 

dificultăți, în baza unor strategii și condiții care au conferit principalilor creditori posibilitatea 

de monitorizare a  companiilor, permițând băncilor britanice să reacționeze la eventualele 

probleme ale companiilor într-o etapă mult mai timpurie. Această abordare este evidentă în 

sporirea rigorii cu care băncile urmăresc acum trei aspecte: semnalele de avertizare timpurii 

legate de problemele companiilor, calitatea managementului unei companii, precum și 

performanța companiei în gestionarea riscurilor comerciale cu care se confruntă. Pe cale de 

consecință, în momentul în care sunt semnalate dificultăți, compania este transferată de obicei 
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unei „echipe de asistență comercială”. În acest stadiu, banca se implică mai activ și poate 

stabili o întâlnire cu un expert pentru efectuarea unei analize comerciale independente 

(independent business review – IBR). Banca și compania debitoare stabilesc de comun acord o 

modalitate de a merge mai departe după ce analizează recomandările făcute în urma IBR. În 

asemenea circumstanțe, companiile se bazează foarte mult pe asistența băncii, care poate 

propune și iniția strategii de redresare, folosindu-și abilitățile de monitorizare pentru a 

dobândi un avantaj competitiv. În cadrul unor asemenea procese băncile și echipele de analiză 

nu acordă atenție doar evaluării probabilității de insolvență sau de redresare, ci încearcă să 

stabilească dacă managerii pot rezolva singuri problemele companiei, sau dacă au nevoie de 

asistență activă pentru a gestiona riscurile respective, lucru ce implică, din nou, o abordare 

proactivă a perspectivelor de insolvență ale companiei.  

Prin urmare, sistemul legislativ astfel construit implică un rol comun și asumat de a 

sprijini băncile sau companiile să realizeze redresări, dezvoltându-se adevărate profesii în 

acest sens, cum ar fi profesioniști în domeniul redresării, ,,doctori” de companii, profesioniști 

în domeniul recuperării companiilor, consultanți pe probleme de risc, furnizori de soluții, 

companii de gestionare a datoriilor și manageri de fluxuri de numerar. Acești specialiști își 

oferă serviciile pentru a asista atât creditorii principali cât și companiile atunci când sunt 

întâmpinate dificultăți. Rolul lor este deseori dublu, să controleze și să monitorizeze în 

numele unui creditor principal și, de asemenea, să ofere asistență în cadrul procesului de 

concepere și implementare a soluțiilor de redresare.  De aici rezultă, de altfel, și următoarea 

propunere legislative. 

3. În contextul celor prezentate mai sus și al filosofiei anticipative precum și în 

susținerea unei ,,culturi a salvării” și promovarea ,,celei de-a doua șanse”, apreciem ca fiind 

necesară specializarea practicienilor în insolvență. De altfel, o modificare adusă de Legea 

nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte 

normative, pe care noi o considerăm un regres în domeniul insolvenței, se referă la înlăturarea 

obligației practicianului în insolvență de a arăta disponibilitatea de timp și de resurse umane, 

precum și experiența generală sau specifică necesare preluării dosarului și administrării 

cazului. Or, tocmai desemnarea practicianului în insolvență potrivit pentru fiecare caz în 

parte, care implică sau nu reorganizare judiciară, de o complexitate mai mare sau mai mică, 

cu caracter transfrontalier sau nu, asigură reușita unui plan de reorganizare și reinserția 

debitorului în economie. Am uitat oare care este scopul primordial al insolvenței? Gestionarea 

și repartizarea unor astfel de dosare de insolvență, asumarea rolului de ,,gardian" al respectării 

bunului mers al unei proceduri de insolvență ar trebui să se facă printr-o evaluare anticipată 

corectă a experienței practicianului care deține sau nu capacitatea, experiența necesară pentru 

a prelua și gestiona în mod corespunzător fiecare caz în parte, funcție de complexitatea lui, 

mai cu seamă că în raportul întocmit potrivit legii acesta trebuie să specifice dacă debitorul 

are sau nu șansa de redresare financiară. De altfel, iată care sunt și consecințele. Sunt foarte 

rare cazurile în care însăși practicianul în insolvență propune un plan de reorganizare 

judiciară, deși legea îi permite (nefiind o obligație în sarcina acestuia) și chiar dacă în raportul 

întocmit acesta prevede că activitatea debitorului poate fi redresată. Mai mult decât atât, legea 

nu îl restricționează, acesta având posibilitatea de a depune planul de reorganizare fie singur, 

fie în colaborare cu debitorul sau chiar împreună cu unul sau mai mulți creditori. 
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Or, inclusiv lipsa reglementării acordării unor stimulente financiare administratorilor  

pentru reușita aplicării unui plan de reorganizare judiciară și calității actului de coordonare a 

procedurii, cum întâlnim în alte state (onorariu de succes - Belgia), reprezintă minusuri în 

promovarea celei de-a doua șanse acordată debitorilor și justifică lipsa de interes a 

practicienilor în insolvență în acest sens. Avantajoasă devine însă reglementarea conform 

căreia judecătorul sindic va trebui să țină cont de propunerile debitorului și/ sau creditorilor 

privind numirea unui practician, în cazul în care nu există oferte la dosar, neputând fi 

desemnat altul în mod aleatoriu. În acest context, considerăm că este șansa debitorului, dar și 

a creditorilor, de a se orienta către un practician în insolvență care să se plieze pe cazul 

complex sau nu supus insolvenței. 

4. Apreciem ca fiind necesară și diferențierea clară încă de la începutul declanșării 

unei proceduri de insolvență între firmele viabile pentru reorganizare și așa zisele firme 

„zombie”. Pentru a justifica efortul și asumarea „sacrificiului” comun în vederea salvării unei 

întreprinderi se impune o diferențiere anticipată între firmele viabile și cele neviabile, întrucât, 

în cazul în care un debitor aflat în dificultate financiară nu este viabil economic sau această 

particularitate nu poate fi determinată rapid, toate aceste eforturi de restructurare nu fac 

altceva decât să adâncească pierderile și să crească datoriile în detrimentul creditorilor, al 

salariaților, și al altor părți interesate, precum și al economiei în ansamblu (firmele „zombie”).  

Legea nr. 85/2014 a adus ca noutate la nivel intern prevederea conform căreia 

„respectarea atât a condițiilor de legalitate cât și a celor de viabilitate, reprezintă o condiție de 

confirmare a planului de reorganizare”, doctrina
64

 considerând că prin această reglementare 

judecătorul sindic dobândește, pe lângă atribuțiile de verificare a legalității, și atribuții în 

stabilirea viabilității, oportunității, rentabilității unei afaceri, care depășesc oarecum 

competența acestuia. Cu toate acestea, legea nu interzice posibilitatea solicitării de către 

judecătorul-sindic a unei opinii fundamentate în mod neutru de către un practician de 

insolvență, opțiune care poate conferi o viziune reală și motivată asupra viabilității unui plan 

de reorganizare, o hotărâre a instanței de judecată fiind pronunțată în cunoștință de cauză și 

fără risc. Important este însă să dăm eficiență acestor mecansime juridice în mod real. 

Spre exemplu, în dreptul francez, spre deosebire de legislația noastră, lista persoanelor 

care pot solicita deschiderea unei proceduri insolvenței este mult mai mare, pe lângă debitori 

și creditori, adăugându-se instanța de judecată din oficiu, cât și Ministerul Public,
65

 motiv 

pentru care sesizăm, la fel ca și în dreptul belgian o cooperare mult mai bună și o implicare 

activă din partea mai multor entități în depistarea întreprinderilor aflate în dificultate 

financiară. Astfel cum a sesizat și Parlamentul European, ,,gradul de implicare în cadrele de 

restructurare a autorităților judiciare sau administrative, ori a celor numiți de aceste autorități 

variază de la lipsa implicării sau implicare minimă în unele state membre, până la implicare 

deplină în alte state membre".  

Noua Directivă recomandă, de altfel, tuturor statelor membre introducerea condiției 

,,testului de viabilitate” în vederea accesării unei proceduri de restructurare, reorganizare. Într-

adevăr, o astfel de calificare rămâne dificil de realizat, iar în conceptualizarea acestei 

viabilități, specialiștii au oscilat între dificultate și reală necesitate. 
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5. Generalizarea condiției privind dovedirea negocierii asupra unei convenții de plată 

de către creditorii care solicită deschiderea procedurii de insolvență, condiție stipulată temporar 

prin Legea nr. 55/2020 și care își produce efectele doar în cazul debitorilor care și-au întrerupt 

activitatea total sau parțial urmare pandemiei Covid. Astfel, această reglementare ar trebui să fie 

preluată chiar de către Legea nr. 85/2014, devenind o condiție obligatorie pentru deschiderea 

unei proceduri de insolvență, astfel încât să se promoveze procedurile de prevenire a 

insolvenței, atât creditorii, cât și debitorii aplecându-se, cu atât mai mult în condițiile în care 

acest lucru devine o obligație, asupra negocierilor prealabile și asupra avantajelor prevenirii 

unei insolvențe. Măsurile ar conduce la creșterea vizibilității procedurilor de prevenție în mediul 

de afaceri, la dezvoltarea culturii negocierii, dar și la dezvoltarea educației financiare. De altfel, 

Legea nr. 113/2020 care completează practic Codul insolvenței, introduce în mod expres în 

procedura insolvenței instrumentul convenției de plată, având rolul de a promova astfel de 

acorduri extra-judiciare.  

6. Crearea mai multor cadre de restructurare, cum întâlnim în alte state. De 

exemplu, noua dezvoltare legislativă poloneză optează pentru moduri de restructurare 

multiple, în mod similar cu Marea Britanie, putând fi alternative pentru jurisdicțiile care 

cunosc doar un tip de procedură de reorganizare (cum este și Ungaria). Astfel, în 2016 

Polonia a adoptat un statut distinct, urmare unei analize a capitolul 11 din legea insolvenței 

reglementată în SUA și a legii franceze în materie (inspirată, de asemenea, de legislația SUA) 

și a introdus patru tipuri distincte de proceduri de restructurare în locul uneia singure. 

Parlamentul European afirmă că mai multe alternative devin o formulă mai bună pentru 

răspândirea culturii de salvare, deoarece oamenii de afaceri pot alege, iar posibilitatea alegerii 

în sine pare a fi un panaceu împotriva temerii falimentului și stigmatizării.
66

  

Belgia a cunoscut, de asemenea, o ascensiune puternică în domeniul insolvenței, în 

această țară fiind reglementat deja un Cod al dreptului economic care înglobează prin ceea ce 

se numește Cartea XX și domeniul insolvenței. Bunăoară, sistemul de drept din Belgia oferă 

astăzi posibilitatea abordării a trei forme de reorganizare judiciară, respectiv reorganizarea de 

comun acord („Réorganisation par accord amiable”), reorganizarea prin convenție colectivă 

(„Réorganisation par accord collectif”) și reorganizarea prin transfer („Réorganisation par 

transfert”)
67

.  

Principiile care guvernează reorganizarea de comun acord („Réorganisation par 

accord amiable”) sunt aproape identice cu cele aplicabile acordului extrajudiciar (proceduri 

de preinsolvenţă) menționat la articolul XX.37, după cum precizează expunerea de motive. 

Diferența principală dintre acordul extrajudiciar și reorganizarea amiabilă constă în 

confidențialitatea primului (cum este şi cazul mandatului ad-hoc din Codul insolvenţei 

român), în timp ce al doilea face obiectul publicității, hotărârile judecătorești vizand 
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deschiderea și aprobarea Acordului fiind publicate. Principala inovație a acestui Cod rezidă în 

omologarea acordului pe cale amiabilă, care îi conferă astfel un caracter executoriu. Astfel, 

spre deosebire de acordul extrajudiciar, caracterul executoriu privește întregul acord.  

În ceea ce priveşte reorganizarea prin convenție colectivă („Réorganisation par accord 

collectif”), aceasta este mult mai complexă şi mai apropiată de reorganizarea judiciară clasică, 

pe care o regăsim şi în sistemul nostru de drept. Cu ocazia adoptării noii Cărți XX ce face 

parte integrantă din Codul economic belgian, procedura de contestare a datoriei a fost extinsă 

de legiuitor. De exemplu, creditorul care intenționează să conteste suma sau calitatea creanței 

sale este de acum obligat să o formuleze cel târziu cu o lună înainte de audierea programată 

pentru vot, în timp ce acordul extrajudiciar a prevăzut un termen de paisprezece zile. În 

practică, scurtarea termenelor de soluţionare avantajează reorganizarea debitorului, care 

trebuie să beneficieze de o procedură rapidă şi eficientă. Totodată, în ceea ce priveşte anumite 

limitări ale dezvoltării planului de reorganizare, Cartea XX stipulează că limita minimă sub 

care creanța nu poate fi redusă a fost ridicată de la 15% la 20% din valoarea principală a 

creanței, cu excepția cazului în care se prevede în continuare o derogare motivată. De 

asemenea, pe lângă obligația de a nu-și reduce pretențiile la peste 85% (art. 49/1, al. 1) și 

interzicerea acordării unui tratament mai puțin favorabil creditorilor publici decât cel acordat 

celui mai favorizat creditor obișnuit (art. 49/1, al. 2), legiuitorul a interzis debitorului să 

prevadă reduceri sau abandonarea creanțelor care decurg din „prestații de muncă”.  Ceea ce 

ne-a atras atenția în cazul acestei proceduri de reorganizare este posibilitatea obținerii unui 

„brevet de onoare” de către debitorul belgian care a reușit să aplice cu succes un plan de 

reorganizare, în practică fiind foarte important să se stabilească în mod formal că insolvența a 

fost încheiată cu succes.  

Referitor la reorganizarea prin transfer („Réorganisation par transfert”), Cartea XX 

menține şi regimul introdus prin Legea din 27 mai 2013, aplicabil autocesiunii, adică ipotezei 

în care întreaga sau o parte din activitate este cedată unor persoane înrudite direct sau indirect 

cu cedentul (inclusiv administratorii săi, acționarii, societățile afiliate sau o nouă societate 

formată de aceștia din urmă). Regula rămâne că acest tip de reorganizare este permis, dar că 

trebuie să intervină într-un context în care respectarea normelor de concurență este garantată. 

De asemenea, legiuitorul a introdus o limitare în timp. Articolul 87 alineatul (2) prevede: ,,În 

cazul în care o ofertă este făcută de persoane care exercită sau au exercitat controlul asupra 

întreprinderii cu șase luni înainte de începerea procedurii și exercită în același timp, direct sau 

indirect, controlul asupra drepturilor necesare desfășurării activităților sale, această ofertă 

poate fi luată în considerare numai dacă aceste drepturi sunt accesibile în aceleași condiții și 

celorlalți ofertanți".  

În realitate, aceste forme de reorganizare se regăsesc sub o altă formă și în sistemul 

nostru de drept însă sunt relativ promovate și cunoscute de către debitori. Pe lângă fuziune și 

aranjamentul de insolvență „controlată”,
68

 „transferul de afacere” poate fi abordat ca strategie 

de reorganizare, fiind o modalitate permisă în mod expres de Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Acesta poate presupune „transmiterea 
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tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai multe persoane fizice 

sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmării planului”.
69

  

7. Crearea unor proceduri de insolvență simplificate, distincte pentru IMM-uri. 

Realitatea este că IMM-urile nu beneficiază de un managament complex, dezvoltat şi adaptat 

ca al întreprinderilor mai mari, nu deţin sursele financiare necesare pentru a începe o 

procedură de insolvență la fel de ușor ca în cazul întreprinderilor mai mari, dar nici 

informațiile pentru a declanșa negocierile ce se impun și pentru a fundamenta, elabora un plan 

de reorganizare, cu atât mai mult în faza de preinsolvenţă. În plus, continuarea administrării 

afacerii raportat la stigmatul social al insolvenței pot funcționa ca niște constrângeri 

suplimentare pentru a solicita insolvența. 

În acest context dezechilibrat, fragil al IMM-urilor, Grupul de lucru V al UNCITRAL  

propune şi recomandă prin noul proiect de lege (Proiectul de lege privind un regim simplificat 

de insolvență pentru micro întreprinderi - MSE insolvency)
70

 dedicat insolvenţei acestor 

entităţi, un regim simplificat de insolvență care ar trebui să se aplice tuturor IMM-urilor, cu 

posibilitatea reglementării unui tratament diferențiat al întreprinzătorilor individuali, al IMM-

urilor cu răspundere nelimitată și al IMM-urilor cu răspundere limitată.  

Potrivit UNCITRAL, IMM-urile tind să fie relativ nediversificate în ceea ce privește 

creditorul, oferta și baza de clienți. Drept urmare, acestea se confruntă adesea cu probleme de 

fluxuri de numerar și cu riscuri de neplată mai mari care rezultă din pierderea unui partener de 

afaceri semnificativ sau din plățile întârziate de către clienții lor. IMM-urile se confruntă, de 

asemenea, cu deficitul de capital circulant, cu dobânzile mai mari și cu cerințe de garanție mai 

mari, ceea ce face dificilă creșterea finanțelor, în special în situații de dificultate financiară, 

dacă nu chiar imposibilă. În consecință, acestea pot fi predispuse la eșecul afacerii mai des 

decât întreprinderile mai mari. IMM-urile aflate în dificultate financiară pot fi ele însele 

clienți ale altor IMM-uri care ar avea aceleași caracteristici și pot depinde în mare măsură de 

plățile de la clienții lor, cu consecința că eșecul în afaceri al unui IMM poate provoca eșecul 

în afaceri în lanțul de aprovizionare al IMM-urilor. Bunăoară, procesele standard de 

insolvență în afaceri, din cauza costului și a inflexibilității și complexității procedurale, pot fi 

indisponibile sau prohibitive pentru IMM-uri. În acest context, împovărate de dificultăți 

financiare nerezolvate și datorii vechi, IMM-urile pot fi prinse într-un ciclu al datoriilor și pot 

fi descurajate să-și asume noi riscuri. 

În acelaşi timp, UNCITRAL consideră totuşi că un regim simplificat de insolvență ar 

trebui să abordeze toate datoriile întreprinzătorilor individuali într-o singură procedură, cu 

excepția cazului în care statul decide să supună unele datorii ale acestor antreprenori altor 

regimuri de insolvență, chiar și în acest caz, fiind necesară asigurarea coordonării procedurilor 

de insolvență aferente. Totodată, proiectul de lege porneşte de la premisa că un regim de 

insolvență simplificat ar trebui să prevadă atât o lichidare simplificată, cât și o reorganizare 

simplificată.   

Considerăm oportun să punctăm în acest context că SUA este mereu cu un pas înainte, 

președintele Trump semnând recent Small Business Reorganization Act, această lege de 
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reorganizare dedicată întreprinderilor mici intrând în vigoare vigoare la data de 22 februarie 

2020. Noua procedură este reglementată în subcapitolul V în cadrul capitolului 11 din Codul 

de faliment al Statelor Unite, oferind întreprinderilor mici cu pasive care nu depășesc 

2.725.625 USD posibilitatea de se reorganiza printr-o procedură simplificată, care durează 

între trei și cinci ani, supravegheată de către un „mandatar permanent” care coordonează 

revizuirea stării financiare și a operațiunilor comerciale ale companiei, raportează orice 

fraudă, astfel încât să se asigure că distribuțiile sunt efectuate în conformitate cu planul de 

reorganizare la care au aderat şi creditorii.  

Observăm cum la nivel internațional, regional și național se depun eforturi pentru a 

găsi soluții adaptate nevoilor specifice ale IMM-urilor în dificultate financiară, având în 

vedere impactul larg al insolvenței IMM-urilor asupra păstrării locurilor de muncă, lanțului de 

aprovizionare, antreprenoriatului și bunăstării economice și sociale a societății. Soluțiile 

căutate vizează să permită IMM-urilor care merită să rămână pe piața muncii, păstrându-și 

cunoștințele și abilitățile și repornind activitățile antreprenoriale și bazându-se pe lecțiile din 

trecut. 

 Cu toate acestea, se lasă în seama decidenţilor politici din fiecare jurisdicție să 

stabilească dacă regimul de insolvență satisface nevoile IMM-urilor. Acum mai mult ca 

niciodată, decidenţii politici pot lua în considerare includerea unui regim simplificat de 

insolvență în cadrul nostru legal, fie prin adaptarea unor caracteristici ale legii standard 

privind insolvența, fie prin instituirea unui regim de insolvență simplificat separat.  

Apreciem că indicat ar fi să se reglementeze o procedură specială ce va fi cuprinsă, 

absorbită practic de Codul insolvenţei, urmând a se raporta astfel la principiile călăuzitoare 

ale acestui act normativ. Totodată, resimţim nevoia să subliniem că această procedură 

simplificată ar trebui să vizeze cu prioritate reorganizarea şi să se concentreze pe descărcarea 

de gestiune, pe o soluționare timpurie a dificultăților financiare ale IMM-urilor, indiferent de 

structura juridică prin care se desfășoară activitățile lor economice și dacă funcționează sau nu 

pentru a produce profit. Reforma legislativă ar trebui să prevadă, totodată, şi un mecanism 

simplu de a vinde activele debitorului IMM-ului, dacă este cazul, de a distribui veniturile 

către creditori și de a lichida activitatea. În același timp, este necesară prudența împotriva 

lichidării premature a IMM-urilor viabile. Astfel, ar trebui să fie puse la dispoziție proceduri 

simplificate de reorganizare și alte opțiuni pentru salvarea în timp util a IMM-urilor viabile. 

Urmând modelul Proiectului de lege privind un regim simplificat de insolvență pentru 

micro întreprinderi (MSE insolvency) al Grupului de lucru V al UNCITRAL, am putea 

promova câeva recomandări de reformare legislativă prin introducerea unui regim simplificat, 

respectiv: 

a) Simplificarea formalităților pentru notificarea, depunerea și dovada creanțelor și 

aprobarea planurilor de lichidare sau reorganizare; 

b) Punerea la dispoziția IMM-urilor a unor șabloane, programe și formulare standard; 

c) Permiterea utilizării mijloacelor electronice; 

d) Asigurarea de asistență și sprijin necesare pentru utilizarea procedurilor simplificate 

de insolvență disponibile și accesibile ușor, inclusiv prin angajarea serviciilor unor specialişti 

independenţi; 

e) Costuri reduse, ajutoare publice; 

f) Stipularea unor termene foarte scurte şi motive restrânse pentru extensia lor; 
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În ceea ce priveşte procedurile simplificate de reorganizare, acestea ar trebui să 

includă următoarele caracteristici: 

 Suspendare automată a executărilor la declanşarea procedurilor de reorganizare pe 

toată durata procedurii;  

 Timp suficient pentru pregătirea și depunerea unui plan. Posibilitatea de a depune 

un plan alternative,  și cu termen limită pentru a exercita o astfel de opțiune; 

 Un termen scurt pentru exprimarea oricărei obiecții față de plan. Aprobarea 

estimată a planului în absența unei obiecții și, în caz de obiecțiune, posibila 

modificare a planului de către judecătorul-sindic în scopul realizării unui plan pe 

deplin eficient; 

 Oportunitatea de revizuire a planului contestat, care dă posibilitatea declanșării 

procedurii standard de insolvență; 

 Condițiile de aprobare sau revizuire a planului de către instanţă, inclusiv faptul că 

procesul de aprobare a fost desfășurat în mod corespunzător, creditorii vor primi 

cel puțin atât în cadrul planului cât ar fi primit în lichidare, cu excepția cazului în 

care au convenit în mod specific pentru a primi mai puţin, iar planul nu conține 

dispoziții contrare legii. În acest sens recomandările 152 și 153 din Ghidul 

UNCITRAL; 

 Regimul implicit în care debitorul continuă să își desfășoare activitatea cu asistența 

practicianului în insolvenţă - administratorul judiciar, dacă este necesar, și sub 

rezerva supravegherii de către judecătorul-sindic, în special în ceea ce privește 

utilizarea și cedarea activelor patrimoniului de insolvență și finanțare post-inițiere; 

 O descriere a tuturor circumstanțelor în care instanţa poate decide transmiterea 

dreptului de administrare către administratorul judiciar; 

 Conversia la lichidarea sau încetarea procedurii din alte motive, inclusiv în cazul 

în care debitorul IMM nu respectă termenii planului de reorganizare. În acest sens 

şi recomandarea 158 (c) la (e) din Ghidul UNCITRAL; 

 În urma implementării cu succes a planului de reorganizare, descărcarea de 

obligaţii într-un termen mult mai scurt; 

 Proceduri prin care procedurile simplificate de reorganizare ar trebui închise. 

8. Acordarea celei de-a doua șanse profesionistului persoană fizică, categoriei 

profesiilor liberale întreprinderilor individuale sau familiale, prin reorganizare sau prin 

proceduri de prevenire a insolvenței, pentru acești debitori legiuitorul oferind doar 

posibilitatea intrării directe în procedura simplificată a falimentului. 

9. Simplificarea procedurii insolvenței persoanei fizice reglementată de Legea nr. 

151/2016, având în vedere condițiile și restricțiile excesive impuse de legiuitor, aspect care 

rezultă si din faptul că până în prezent doar 25 de persoane au apelat la această procedură. 

Datorită acestor restricții și norme interpretative, lacunare, un numar foarte mare de cereri a 

fost respins de către autorități. 

10. De aici decurge cu atât mai mult necesitatea reglementării unui Cod al 

insolvenței unificat. De exemplu, Singapore beneficiază de o lege unificată atât pentru 

consumatori, cât și pentru companii. Pe lângă SUA, care își păstrează calitatea de pionier în 

materia reorganizării și dezvoltării unei ,,culturi a salvării" debitorului aflat în dificultate 

financiară și care se bucură de un cod al insolvenței unificat, ne aplecăm asupra regimului 
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juridic creionat de Singapore, mai cu seamă că acest stat se evidențiază prin faptul că într-un 

timp relativ scurt, a devenit principalul centru asiatic pentru restructurarea datoriilor şi unul 

dintre centrele de lider din întreaga lume, alături de Londra și New York. În plus, Singapore 

se poziţionează în prezent ca un ,,hub" pentru insolvenţă şi restructurare şi a înregistrat o 

creștere a cazurilor de restructurare transfrontalieră prin complexitatea crescândă a cazurilor 

de insolvență, în care s-a impus totodată utilizarea proceselor alternative de soluționare a 

litigiilor. Astfel, anul 2019 marchează domeniul restructurării și insolvenței din Singapore, 

având în vedere şi mult așteptata Lege privind insolvența, restructurarea și dizolvarea - IRDA, 

adoptată în Parlament în octombrie 2018 şi intrată în vigoare în anul 2019, act ce consolidează 

legile privind insolvenţa personală şi corporativă, conexând într-un singur corpus legislativ 

atât restructurarea datoriilor persoanelor fizice cât şi ale companiilor.  

Amintim aici și India, care de curând s-a bucurat de schimbări majore ale Codului de 

insolvență și faliment din 2016 (IBC),
71

 aducând toate procedurile insolvenței din India sub o 

singură „umbrelă”, respectiv cadrul insolvenței aplicabil societăților cu răspundere limitată 

(Regulamentul Consiliului Insolvenței și Falimentului din India - Regulamentul CIRP) și cel 

aplicabil persoanelor fizice (Rezoluția privind insolvența pentru persoanele fizice din 2016). 

De altfel, noua Directiva 1023/2019 prevede că antreprenorii nu ar beneficia în mod 

efectiv de a doua șansă dacă ar trebui să parcurgă proceduri separate cu condiții de acces 

diferite pentru a remite datoria profesională și orice datorie personală suportată în afara 

exercitării profesiei lor. Prin urmare, statele membre trebuie să se asigure că, în cazurile în 

care datoriile profesionale ale antreprenorilor nu pot fi separate în mod rezonabil de datoriile 

personale, ambele categorii de datorii vor fi remise în aceeași procedură. În cazul în care 

aceste categorii de datorii pot fi separate, statele membre pot prevedea că sunt remise în 

aceleași proceduri sau în proceduri separate, dar coordonate. Considerăm că aceste prevederi 

nu fac altceva decât să întărească ideea unificării legislaţiei cu privire la insolvenţă într-un 

corpus comun, care ar reprezenta un real Cod al Insolvenţei. 

11. Desigur că nevoia de coordonare și redimensionare a Codului insolvenței implică 

mai departe ideea de compatibilizare a insolvenței cu celelalte materii de drept, respectiv 

dreptul civil, dreptul penal, dreptul fiscal sau dreptul muncii, pentru ca insolvența să-și 

atingă scopul și finalitatea în calitate de lege amprentată de un puternic caracter de 

specificitate. 

Și aici avem în vedere cu precădere interferența cu dreptul fiscal și eliminarea unor 

proceduri paralele prin asigurarea transperenței politicii fiscale și a previzibilității legii. În 

acest sens ne raportăm la art. 351 din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia ,,prin 

derogare de la dispozițiile art. 75 din Legea nr. 85/2014, actele administrative fiscale emise 

înainte și după intrarea în insolvență se supun controlului instanțelor specializate de 

contencios administrativ fiscal", deși prin dispozițiile în forma inițială a Legii nr. 85/2014 se 

stabilea ca toate declarațiile de creanță să fie verificate în cadrul procedurii de insolvență, 

indiferent de calitatea creditorului. Concluzia este că ori de câte ori un debitor are datorii 

semnificative faţă de creditorul bugetar iar acele datorii sunt contestate de cel dintâi, niciodată 

                                                           
71
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nu vom putea avea un pasiv concret stabilit într-un termen rezonabil care să permită 

restructurarea sau reorganizarea debitorului, decalajul de timp al stabilizării masei pasive fiind 

unul uriaş. Astfel, după cum ştim, contestaţiile în insolvenţă la tabelul preliminar se 

soluţionează într-un termen de 3-6 luni, iar într-o procedură de contencios fiscal între 3 şi 6 

ani. Există bineînţeles instituţia înregistrării provizorii a unei creanţe bugetare contestate, însă 

realitatea fundamentării unui plan de reorganizare cu o datorie enormă şi care trebuie 

previzionată şi plătită diferă de existenţa sau nu a acelei creanţe bugetare, practic, soarta 

debitorului stând în litigiul care se desfăşoară paralel, în afara procedurilor de insolvenţă 

Astfel, de lege ferenda, s-ar impune abrogarea art. 351 din Codul de procedură 

fiscală și revenirea la ceea ce a încercat legiuitorul să creeze la momentul inițial al adoptării 

Legii nr. 85/2014, și anume o procedură unică pentru debitorul aflat în procedura de 

insolvență, ceea ce ar face ca toate aceste incompatibilități să dispară, creditorul fiscal 

realizându-și drepturile într-un cadru procedural unic, acela al legii speciale privind 

insolvența. Avantajele constau în primul rând în eficientizarea procedurii de insolvență, 

asigurarea finalității și scopului pentru care a fost edictată și respectarea principiilor 

consacrate în favoarea acesteia atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Totodată, 

avantajoasă ar fi și degrevarea instanțelor de contencios administrativ și fiscal, măsură care ar 

crește și calitatea actului de înfăptuire a justiției.  

Tot în ideea de unificare și coordonare, susținem necesitatea revenirii 

infracțiunilor de bancrută în cuprinsul Codului insolvenței, absorbite aproape identic de 

legea penală din conţinutul şi structura legii speciale a insolvenţei în anul 2014, unde după 

părerea noastră trebuiau să rămână şi să contureze ceea ce urma să devină Codul Insolvenţei 

prin Legea nr. 85/2014, cu atât mai mult cu cât o astfel de legătură organică între infracţiuni şi 

legea specială nu poate fi întreruptă abrupt, o interpretare corectă a acestora impunând o 

analiză unitară. Tocmai de aceea, punctăm necesitatea aplecării doctrinei penale şi a 

practicienilor spre o viziune interdisciplinară, latura penală având de cele mai multe ori 

tendinţa de abordare unilaterală.  

Totodată, raportat la interferența dreptului insolvenței cu dreptul muncii, apreciem 

ca ineficientă diseminarea în mult prea multe acte normative a dispozițiilor privind asigurarea 

drepturilor salariaților în situația angajatorului aflat într-o procedură de insolvență, existând 

acte normative de transpunere a dreptului UE la rândul lor destul de lacunare și care asigură 

gradul minim de protecție impus de Directivele UE, precum Legea nr. 200/2006 privind 

constituirea și utilizarea Fondului de garantare sau Legea nr. 67/2006 privind protecția 

drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale 

acesteia. În acest context există foarte multe situații în care salariații nu își cunosc propriile 

drepturi iar modalitatea de aplicare și interpretare devine ambiguă, de bun augur pentru o 

coerență legislativă fiind preferabil să se opteze pentru înglobarea acestor dispoziții în 

cuprinsul unui Cod al insolvenței unificat. 

12. Nu în ultimul rând, apreciem ca fiind extrem de necesară și urgentă dezvoltarea 

unei culturi a negocierii și educarea consumatorilor, a investitorilor, a participanţilor la 

mediul de afaceri, cu privire la avantajele procedurii de insolvenţă, la politica celei de-a 

doua șanse și legile de restructurare, care astăzi vizează atât persoanele fizice, cât și 

profesioniştii comercianţi sau unităţile administrativ-teritoriale. În acest sens, studierea 

acestei materii devine un must have al sistemului de învăţământ universitar, care poate 
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contribui în mod evident la eliminarea stigmatului insolvenţei, ce ar trebui privită ca 

fenomen absolut normal într-o societate. Aceeași recomandare a fost înaintată și de Banca 

Mondială prin Raportul de insolvență personală din 2013 care sugera că ,,debitorii nu cunosc 

beneficiile sistemului, putând supraestima dezavantajele și pericolele unei astfel de 

proceduri, iar o campanie publică de educare și conștientizare poate corecta impresiile 

greșite cu privire la noile opțiuni de salvare”.  

Desigur că pe lângă toate aceste propuneri de reformare legislativă a dreptului 

insolvenţei subliniate expressis verbis în aceast ultim capitol, am creionat o serie de propuneri 

de lege ferenda care se regăsesc punctual în cadrul fiecărui capitol şi fiecărei secţiuni şi care 

se împletesc şi se armonizează în toată această complexitate a actelor normative privind 

insolvenţa, abordate în această cercetare dintr-o perspectivă interdisciplinară. În orice caz, am 

constatat că latura lumii juridice şi doctrinare, care se preocupă de analiza in abstracto a 

dreptului, se confruntă în permanenţă cu nevoia de interpretare şi reinterpretare, însă aceste 

neajunsuri şi lacune legislative pot fi corectate, în special prin realizarea unei analize detaliate, 

urmată de propuneri, modificări legislative şi aplicarea în practică, cu recunoaşterea purului 

adevăr că societatea şi contextul economic sunt cele care modelează în final norma de drept.  

În contextul actual al crizei sănătăţii publice, urmată inevitabil de o criză socială şi 

economică, insolvenţa ni se va înfăţişa mai mult ca niciodată, va deveni ,,un fapt de viaţă" în 

care reforma juridică spre calea celei de-a doua şanse devine o necesitate vitală a renaşterii 

economico-sociale. Pe cale de consecinţă, lucrarea se evidenţiază printr-o contribuţie  

originală şi o perspectivă unică de abordare a procedurii insolvenţei, interesul ştiinţific al 

acesteia rezultând în primul rând din formularea propunerilor de îmbunătăţire a cadrului 

legislativ în materie. Aşadar, considerăm că reformarea dreptului insolvenţei prin conturarea 

unei culturi a salvării, din perspectiva analizei pe care am întreprins-o şi readucerea în discuţie 

a fundamentării unui adevărat Cod al insolvenţei, devine un demers absolut esenţial în 

sistemul nostru de drept şi nu numai. De fapt, aceasta este direcţia inevitabilă şi optimă spre 

care trebuie să ne îndreptăm pentru revitalizarea socio-economică. 

Totodată, întrucât în sfera de interes a lucrării noastre s-a aflat şi cercetarea 

consecinţelor procesului neîntrerupt al globalizării în general, dar şi al globalizării insolvenţei 

însăşi prin fenomenul uniformizării şi al transplantului juridic, resimţim nevoia să accentuăm 

ideea conturată şi anume că fenomenul este real, există, se află în plină evoluţie şi este 

ireversibil, neputând fi stopat, nici măcar în cazul unor crize sociale şi economice globale. 

Dimpotrivă, în astfel de momente cruciale pentru existenţa umanităţii, deglobalizarea ar 

însemna un risc şi mai mare.  

Mai mult decât atât, în contextul în care globalizarea pandemiei epidemiologice pare 

că a înlocuit globalizarea comerţului internaţional, avem nevoie de o reînnoire globală care să 

facă trecerea mult aşteptată în tăcere, de la soft law la hard law şi care se impune în caz de 

urgenţă globală. Este momentul în care conştientizăm şi înţelegem sensul globalizării, al 

uniformizării, al graniţelor deschise, al liberei circulaţii a oamenilor, a mărfurilor, a 

liberalizării comerţului, a standardizării tehnologiei, fără de care economia se prăbuşeşte și 

societatea involuează. Iar legea? Legea rămâne datoare să salveze economia şi societatea 

printr-un ,,construit juridic şi jurisprudenţial" care să protejeze în acelaşi timp de concurenţa 

neloială şi de multe ori mult prea dură a multinaţionalelor faţă de IMM-uri şi posibilii 

antreprenori locali, care la rândul lor pot aduce valoare adăugată economiei şi industriei 
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deopotrivă. De altfel, în urma cercetării noastre, putem concluziona că la nivel global s-au 

construit mecanisme atât de complexe în soluţionarea litigiilor transfrontaliere încât 

majoritatea tranzacţiilor comerciale prezintă conotaţii globale. 

În urma reflectării unor moduri diferite de înţelegere şi analiză şi pornind de la 

numeroase materiale, documente şi instrumente de cercetare naţionale şi internaţionale, 

considerăm că rezulatele cercetării noastre, conturate dintr-o perspectivă interdisciplinară, se 

pot traduce prin contribuţia la sporirea cercetărilor efectuate în domeniul insolvenţei şi la 

fundamentarea unei noi viziuni asupra acestei instituţii ce cristalizează atât o dimensiune 

socială cât şi o dimensiune economică. 

Totodată, ca şi interes practic, acesta derivă în primul rând din contribuţia adusă prin 

prezenta cercetare la o mai bună înţelegere, interpretare, corelare şi coordonare a dispoziţiilor 

interne cu cele europene şi internaţionale, prin conturarea unor noi perspective de legiferare şi 

sintetizare a actelor normative privind insolvenţa, astfel cum rezultă din setul de propuneri de 

lege ferenda în vederea reformării legislative naţionale.  

În acelaşi timp, considerăm că lucrarea va contribui la dezvoltarea notorietăţii acestei 

problematici şi la întărirea interesului asupra acestei noi perspective privind ,,a doua şansă" 

acordată debitorului insolvent, atât de mult promovată la nivelul UE şi la nivel internaţional şi 

prea puţin cunoscută la nivel naţional. În acest sens, rezultatele cercetării noastre au contribuit 

într-o oarecare măsură prin preocuparea permanentă de a publica articole şi de a participa la 

conferinţele naţionale şi internaţionale.  

Subiectele abordate în prezenta cercetare sunt destinate să contureze o viziune pentru o 

mai bună reglementare naţională a insolvenţei, în spiritul de a oferi un cadru legislativ 

coerent, dinamic, flexibil și receptiv pentru salvarea afacerilor. Scopul final al cercetării este 

de a considera propunerile ca un set de mijloace pentru evaluarea eficienței, eficacității și 

adecvării sistemului actual de norme sau a proiectelor legislative actuale.  

 

 

 

 

 

 

VI. Mulțumiri 

 

În tot acest demers al conturării unei imagini de ansamblu privind instituția insolvenței 

în contextul actual și de perspectivă și al fundamentării unor idei ce au creionat în timp 

structura tezei de doctorat, am fost sprijinită și îndrumată de domnul prof. univ. dr. Ionel 

Didea, conducător de doctorat și mentor în acest drum lung ce implică analiză, efort 

intelectual, îmbinare de elemente și concepte într-un mod unic, cooperare, încredere, 

susținere, creativitate, realism și nu în ultimul rând, satisfacția de a crea argumentat noi 



69 
 

perspective de analiză, noi vizualizări juridice ale unor instituții de drept, trecute prin filtrul 

propriilor convingeri, idealuri, principii și imagini de ansamblu asupra societății și vieții în 

general. Pe această cale îi mulţumesc şi îi sunt profund recunoscătoare pentru că m-a susținut 

și în momentele mai dificile, în acest sens cuvintele dumnealui ,,cel mai ușor în viață este să 

renunți'' devenindu-mi călăuză, dar și pentru faptul că a avut încredere să îmi ofere şansa de a 

descoperi tainele cercetării, o adevărată artă a cunoaşterii, a dezvoltării personale şi a 

multiplicării perspectivelor, de care m-am ataşat cu adevărat şi pe care am descoperit-o prin 

profunzimea interpretării. De altfel, așa cum afirma Augustin Zegrean, fost președinte al 

Curții Constituționale a României, ,,măreția dreptului constă în interpretare'', ,,lupta'' 

doctrinară și jurisprudențială neputând fi oprită niciodată, întrucât o normă de drept va da 

naștere întotdeauna la interpretare.  

Totodată, țin să mulțumesc membrilor comisiei de îndrumare, respectiv doamnei 

Prof.univ.dr. Smaranda Angheni și domnului Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – Director 

IOSUD și să menționez că am fost extrem de onorată să fiu ascultată, îndrumată și coordonată 

de personalități reprezentative și adevărate simboluri ale dreptului românesc, cu recunoaștere 

internațională, personalități tangibile nu demult doar prin filele cărților și revistelor pe care le-

am studiat și aprofundat. Privilegiul de a mă afla în fața dumnealor și de a fructifica opiniile și 

sfaturile oferite pe parcursul acestor ani de cercetare, mă onorează și mă obligă în același 

timp. Rămân profund recunoscătoare acestei prestigioase universități, Titu Maiorescu, precum 

și colectivului minunat de specialiști care formează școala doctorală de Drept și care ne 

inspiră pe drumul vieții, ne deschid noi orizonturi, ne dau curaj și ne motivează să devenim 

adevărați cercetători, ne îndrumă cu răbdare, dăruire și pasiune în tot acest demers al 

împlinirii profesionale, devenind pentru noi modele valoroase de înțelepciune și demnitate. 

Multumesc doamnelor secretare din cadrul școlii doctorale, în special doamnei Elena 

Croitoru, care ne-a primit cu atât de multă căldură încă din prima clipă și a făcut ca 

integrarea noastră să fie una ușoară, modul de gestionare a activității administrative fiind 

absolut ireproșabil. 

 De asemenea, mulțumesc membrilor comisiei de doctorat, invitați din cadrul altor 

universități, respectiv doamnei Prof.univ.dr. Camelia Stoica din cadrul Academiei de Studii 

Economice, București, precum și domnului Conf.univ.dr. Vasile Nemeș din cadrul 

Universității Nicolae Titulescu, București, personalități, de asemenea, remarcante ale vieții 

academice și literaturii juridice românești, care mă onorează cu prezența. Sunt profund 

recunoscătoare pentru timpul alocat parcurgerii și evaluării tezei de doctorat. 

 Nu în ultimul rând, mulțumesc familiei mele pentru toată susținerea, în special fiilor 

mei, Dimitrie și Petru. 
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