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Dezvoltarea comerțului și a schimburilor economice, noile companii care operează cu 

afaceri transfrontaliere și în mediul internațional, legătura dintre legile insolvenței și realitățile 

economice din diferitele jurisdicții, sunt aspecte care impun identificarea de soluții concrete 

problemelor juridice fundamentale care apar într-un caz de insolvență transfrontalieră. 

Întreprinderile din întreaga lume cresc rapid și devin interconectate la nivel mondial. 

Grupurile de societăți reprezintă deja normalitatea în comerțul internațional. Această realitate 

aduce specialiștilor în domeniul insolvenței  perspective noi, provocări majore legate de 

aspectele internaționale ale procedurilor de insolvență și necesitatea de a identifica mecanisme 

practice și eficiente. 

Sunt actuale nevoia de cooperare între statele care au strânse legături legale și culturale, 

cerința tot mai mare pentru comunicare, coordonare, un management judiciar modern al 

procedurilor și al problemelor în conflict, pentru rezultate mai bune în domeniul insolvenței și 

pentru armonizarea internațională a legislației. Vom regăsi în reglementările  internaționale  

de procedură civilă și în cele care vizează în mod special domeniul insolvenței prevederi 

potrivit cu care scopul general al procedurilor și mecanismelor este nu numai acela de 

respectare a legii, dar și de utilizare eficientă a resurselor, de potențare a procedurilor din 

punct de vedere temporal și al costurilor.  

Insolvența transfrontalieră este caracterizată prin mai multe elemente, printre care 

controlul rapid al activelor și al afacerilor, oriunde s-ar afla, implicarea autorităților publice, 

nevoia de finanțare pe parcursul procesului, asigurarea maximizării valorii afacerii și a 

distribuției echitabile,  posibile conflicte legate de jurisdicție și locurile de deschidere a 

procedurilor locale de insolvență. 

1.Identificarea problematicii. Obiectivele tezei 

În ceea ce privește alegerea domeniului de cercetare, am pornit în realizarea prezentei 

lucrări de la ideea că nu există granițe de netrecut între jurisdicțiile de tip common-law și cele 

de drept civil în procesul de cooperare  în insolvența transfrontalieră a  grupului de societăți.  

Tema de cercetare propune identificarea, analiza și promovarea mecanismelor de 

cooperare, comunicare și coordonare în procedurile de insolvență transfrontalieră a 

grupurilor de societăți, cu valoare practică în sistemul de drept anglo-saxon care se 

bazează pe common-law și în sistemul de drept civil. 

Proiectul analizează, printre alte aspecte, dacă Legea Model UNCITRAL privind 

insolvența transfrontalieră (1997), Legea Model UNCITRAL privind insolvența grupurilor de 

întreprinderi (2019) și Regulamentul (UE) nr. 848/2015 privind procedurile de insolvență, 
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oferă cele mai bune practici și standarde pentru armonizarea mecanismelor de cooperare, 

comunicare și coordonare a procedurilor de insolvență în situația specială a grupurilor de 

societăți. Cercetarea evaluează dacă elementele legislative, jurisprudențiale, astfel cum se 

regăsesc în  trei jurisdicții, România, Anglia și Statele Unitele ale Americii, se fundamentează 

pe mecanisme care conduc către conexiune, convergență, sau, dimpotrivă, pe mecanisme 

competitive divergente oferite în context internațional. În acest sens, analiza științifică 

presupune cercetarea unor instituții juridice specifice, prin compararea celor trei sisteme 

juridice relevante, între care sistemul de drept civil în vigoare în România și două sisteme 

reprezentative de tip common-law, existente în Anglia și Statele Unite ale Americii. 

Cercetarea include o importantă dimensiune de drept internațional, precum și de cooperare 

transfrontalieră în materie civilă (lato sensu).  

Pornim demersul științific acceptând faptul că, în domeniul insolvenței transfrontaliere, 

nu există o singură definiție pentru grupul de societăți, ori pentru instrumentele procedurale 

prin care cooperarea în insolvența grupului de societăți devine manifestă, ceea ce ne îndrumă 

către o abordare funcțională a conținutului conceptelor, prin raportare la rolul pe care acestea 

îl îndeplinesc. În lucrare vom utiliza termenii societate și grup de societăți bine înrădăcinate 

în legislația europeană și națională, pentru a conferi unitate și continuitate tezei. Atunci când, 

însă, vom face referire la mecanismele “soft-law” propuse de UNCITRAL și practica 

judiciară relevantă în aplicarea ghidurilor UNCITRAL adoptate în legislațiile naționale, ori la 

sistemul de drept anglo-saxon fundamentat pe common-law, analizat ca sistem de referință 

pentru  comparație cu dreptul european continental, vom avea în vedere terminologia 

specifică, de exemplu, companie, întreprindere, grup de companii, grup de întreprinderi, 

grup multinațional, ceea ce, sperăm,  nu este de natură să creeze neclarități ori să afecteze  

unitatea structurală a conținutului. Termenul jurisdicție va fi întâlnit pe parcursul cercetării în 

înțelesul său larg, sistemic, ca totalitate a instanțelor judecătorești, ansamblu al organelor care 

au competența de a judeca pricini de aceeași categorie, teritoriu în care un sistem judiciar 

național își exercită puterea, competența. 

Cooperarea în insolvența transfrontalieră impune un anumit grad de armonizare a 

dreptului național substanțial și procedural, prin acțiuni concertate și mecanisme specifice 

care pot implica recunoașterea procedurilor străine și acordarea de asistență internațională, 

comunicare transfrontalieră, coordonare, consolidare procedurală și, de ce nu, consolidare 

substanțială. Vom realiza distincția între mecanismele de coordonare a procedurilor de 

insolvență deschise în jurisdicții diferite, fie prin comunicare interprofesională 

transfrontalieră și cooperare procedurală, fie prin proceduri bazate pe planuri, acorduri de 
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coordonare, sau alte modalități practice. Coordonarea procedurilor de insolvență se va raporta 

și la diferite scenarii de restructurare transfrontalieră a grupului de societăți, printre care, 

vânzări coordonate de active de către societăți individuale din grup, planuri de reorganizare 

coordonate, vânzări de active în bloc, planuri consolidate, sau alte variante. Se vor analiza 

consolidarea procedurală și consolidarea  substanțială ca modalități de eficientizare a 

coordonării insolvenței grupurilor de societăți. Consolidarea substanțială presupune unificarea 

activelor, a entităților și crearea unui singur corp de creditori considerați în raport cu grupul în 

ansamblu. Consolidarea procedurală se realizează prin mecanisme de administrare comună a 

procedurilor, dar entitățile își păstrează identitatea, nu are loc o unificare a activelor și 

datoriilor membrilor grupului. Centralizarea procedurilor de insolvență este o formă de 

consolidare procedurală ce include administrarea comună completă a diferitelor proceduri în 

fața unei singure instanțe. 

Angajarea, printr-un exercițiu de consultare și revizuire a literaturii specifice, în 

descrierea principiilor dezvoltate de Legea Model UNCITRAL privind insolvența 

transfrontalieră (1997), Legea Model privind insolvența grupurilor de întreprinderi elaborată 

de UNCITRAL (2019) și a reglementărilor înscrise în Regulamentul (UE) nr. 848/2015, își 

propune identificarea și promovarea regulilor și procedurilor relevante pentru insolvența 

transfrontalieră a grupurilor de societăți care se ocupă de cooperare, comunicare și 

coordonare. Această parte a lucrării se va concentra pe regulile și procedurile pentru grupurile 

de societăți, care pot deveni obstacole în calea activităților și obiectivelor de cooperare, 

comunicare și coordonare în situații transfrontaliere. Proiectul va face referire la cele mai 

recente practici, reglementări și proiecte adoptate de organizațiile europene și internaționale. 

În plus, cercetarea se va apleca asupra implicării juridicului, ca parte integrantă din 

numeroase eforturi teoretice și practice, în identificarea unor instrumente și ghiduri concrete 

pentru cooperarea și comunicarea transfrontalieră în domeniul insolvenței și restructurării.  

Ne dorim ca, la finalul acestei cercetări, cooperarea, comunicarea și coordonarea 

procedurilor de insolvență transfrontalieră a grupurilor de societăți să fie considerate 

mecanisme funcționale atât pentru  jurisdicțiile din sistemele de drept civil, cât și din cele 

bazate pe common-law. 

2. Justificare teoretică și practică a temei de cercetare 

Fundamentarea teoretică a temei de cercetare constă în necesitatea clarificării, prin 

prisma unei analize de drept intern, dar și de drept comparat, a numeroaselor aspecte juridice 

pe care mecanismele de cooperare, comunicare și coordonare în insolvența transfrontalieră a 
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grupului de societăți le impun, ca efect al unei legislații variate și al unei jurisprudențe 

complexe.  

Importanța temei de cercetare se raportează la analiza elementelor de noutate 

introduse în peisajul românesc și internațional în domeniul insolvenței transfrontaliere a 

grupului de societăți, ce vor fi analizate din mai multe perspective.  

Cooperarea în insolvența transfrontalieră trebuie evaluată în contextul general actual, 

caracterizat printr-un interes sporit pentru promovarea unor norme legale armonizate la nivel 

global, prin activitatea susținută a unor instituții internaționale în acest sens. În mod evident, 

nu este posibilă crearea unui sistem legislativ identic în diferite jurisdicții, însă eforturile 

pentru obținerea unui grad mai ridicat de armonizare în contextul actual al globalizării sunt 

reale. Armonizarea reglementărilor dreptului privat este realizabilă prin intervenție legislativă 

sau prin aplicarea mecanismelor de tip „soft-law” propuse de organismele internaționale. 

Legea Model UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră(1997) reflectă, în esență, 

necesitatea cooperării în procedurile de insolvență, implicând, în aceeași măsura comunicarea 

și cooperarea între instanțe și între reprezentanții desemnați în procedurile deschise în diferite 

jurisdicții. Activitatea legislativului trebuie însoțită și de un efort permanent al judecătorilor 

naționali în acest sens. Interpretarea prin analogie, în raport cu principiile generale ale 

dreptului privat în activitatea judiciară, permite diminuarea discrepanțelor dintre legislațiile 

naționale și cea europeană, de exemplu, precum și stabilirea unor standarde comune în ceea ce 

privește dreptul insolvenței. În acest context, rolul sistemului judiciar poate fi unul 

determinant. Absența unor norme procedurale detaliate în legile naționale, care să răspundă 

multiplelor probleme ce pot apărea în litigiile cu elemente de extraneitate, nu justifică 

respingerea demersurilor judiciare promovate în asemenea condiții. Lucrarea are în vedere 

tipurile de proceduri care există în structurile legislative și practicile instanțelor pentru dreptul 

insolvenței și provocările acestora pentru grupurile de societăți în desfășurarea procedurilor de 

cooperare, comunicare și coordonare. 

Importanța teoretică este întărită  și de faptul că tema de cercetare nu a făcut, până în 

prezent, obiectul unei lucrări științifice speciale, aceasta fiind acoperită în dreptul român 

numai prin unele analize care nu ating decât aspecte restrânse. 

Din punct de vedere practic, importanța subiectului ales este dată de faptul că este 

vorba de o materie care privește o instituție fundamentală a dreptului comerțului internațional, 

dar și a dreptului internațional privat, cea a insolvenței transfrontaliere, analizată aici prin 

prisma mecanismelor de cooperare, comunicare și coordonare în grupurile de societăți. 
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Tematica abordată în cadrul tezei de doctorat este de actualitate deoarece, din diverse 

motive, România a avut o expunere limitată la problemele și procedurile legate de insolvența  

transfrontalieră a societăților. Astfel, există încă  practică judiciară restrânsă pe această temă. 

În lipsa unei orientări jurisprudențiale naționale, instanțele din România, în interpretarea 

legislației, cel mai probabil, folosesc  pentru asistență practica instanțelor străine. În prezent 

instanțele, practicienii în insolvență, precum și mediul de afaceri, se confruntă cu tot mai 

multe probleme generate de insolvența cu elemente de extraneitate, vizând inclusiv 

necesitatea cooperării și coordonării în aceste proceduri.  

Proiectul se concentrează și pe aspirațiile judecătorilor și practicienilor de a îndeplini 

principalele obiective ale cooperării, atunci când se ocupă de proceduri de insolvență a 

grupurilor de societăți în context internațional. Normele promovate pot fi de fond sau de 

procedură. Lucrarea se va concentra mai mult pe aspecte procedurale. 

Având în vedere evoluțiile internaționale recente, finalitatea tezei este de a oferi 

recomandări pentru identificarea de mecanisme cu eficiență practică,  instrumente  de tip “soft 

law” în insolvența transfrontalieră, forme de cooperare internațională în materia insolvenței 

grupului de societăți, incluzând recunoaștere și asistență, comunicare, coordonare și 

consolidare în procedurile internaționale. În consecință, tema de cercetare urmărește să 

răspundă unor întrebări cu semnificație teoretică și practică: în ce mod legislația română în 

materie de insolvență și de drept procesual poate facilita comunicarea între instanțe și 

practicieni în cazurile de insolvență transfrontalieră privind grupurile de societăți; ce 

schimbări sunt necesare pentru a elimina obstacolele din calea unei cooperări 

corespunzătoare; ce norme de procedură civilă sau de insolvență ar putea face aplicabile 

ghidurile internaționale pentru comunicare și cooperare transfrontalieră; sunt coordonarea, 

consolidarea procedurală sau substanțială, mecanisme accesibile, eficiente, posibile, pentru 

proceduri implicând societăți din Romania ? 

Scopul final al cercetării este de a găsi alternative viabile unor probleme complexe 

generate atât de structurile de grup, cât și de procedurile de insolvență în context internațional, 

de a promova instrumente utile pentru practicieni și judecători, astfel încât să eficientizeze 

dialogul și comunicarea în cazurile internaționale de insolvență într-o manieră mai practică și 

flexibilă. Acesta poate fi un pas mic pentru îmbunătățirea colaborării între profesioniști și 

sistemul judiciar în litigiile de insolvență transfrontalieră. 

În ceea ce privește inovația ca și finalitate a cercetării, primul aspect inovator al acestui 

proiect este combinarea unei evaluări a mecanismelor reglementate în domeniul insolvenței 

grupurilor de societăți și a efectelor procedurilor de cooperare, comunicare și coordonare în 
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situații transfrontaliere, astfel cum sunt prevăzute în ghidurile internaționale UNCITRAL, 

adoptate în România, Anglia și Statele Unite ale Americii. Cel de-al doilea aspect inovator al 

proiectului este acela de a aduce peste 24 ani de experiență juridică în calitate de judecător și 

avocat, cu pregătire internațională în domeniul dreptului insolvenței, ca fundament pentru 

cercetarea teoretică.  Al treilea aspect inovator îl constituie diseminarea rezultatelor cercetării, 

în conlucrare cu mediul academic, practicienii în insolvență, dar, cel mai important, cu 

sistemul judiciar, pentru conștientizarea și utilizarea celor mai bune practici în insolvența 

transfrontalieră implicând grupurile de societăți, prin redactarea de articole, proiectarea și 

funcționarea unor ateliere interactive mediate și supravegheate de organisme internaționale, 

ca, de exemplu, INSOL International, prezentări în cadrul unor conferințe internaționale. În 

acest sens, relevantă este implicarea în activitatea de cercetare europeană în proiectul  UE 

800807 - Proiectul JCOERE 2018-2020 „Cooperare judiciară care sprijină redresarea 

economică în Europa”, în diferite forme de asociere profesională din mediul judiciar și 

mediul academic, cum sunt grupul de judecători specializați în domeniul insolvenței 

transfrontaliere, ori grupul de cercetare academică din cadrul  INSOL Europe și INSOL 

International.  

Rezultatele cercetării 

În ceea ce privește tipul și numărul de persoane care beneficiază de proiect, credem că 

prezenta lucrare poate fi un instrument util pentru activitatea desfășurată de membrii 

sistemului judiciar specializați în domeniul insolvenței, și, deopotrivă, pentru practicienii în 

insolvență, societățile aflate în dificultate financiară, creditorii și investitorii implicați în 

activități transfrontaliere care se ocupă de drepturi și active aparținând grupurilor de societăți. 

Prin realizarea prezentei lucrări de cercetare rezultate așteptate sunt cunoștințe sporite 

pentru sistemul judiciar și practicienii în insolvență cu privire la reglementările legale privind 

procedurile de insolvență transfrontalieră în care cooperarea, comunicarea și coordonarea 

pot avea un rol esențial pentru grupurile de societăți, precum și schimbul mai eficient de 

informații despre organizațiile internaționale și ghidurile de bune practici utile pentru 

cooperarea, comunicarea și coordonarea în procedurile de insolvență în context internațional. 

În acest mod, este de așteptat o capacitate sporită de cooperare a sistemului judiciar, a 

practicienilor implicați în restructurare transfrontalieră și cazuri de insolvență, în raport cu 

autoritățile internaționale și organizațiile cu competențe în domeniu. 
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3. Metodologia cercetării 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, metodologia de cercetare științifică a fost 

stabilită astfel încât să răspundă cerințelor tematicii complexe, ce a constat, sub un aspect, în 

cercetarea unor instituții juridice specifice prin compararea a trei sisteme juridice existente în 

România, Anglia și Statele Unite ale Americii. În acest sens, s-au utilizat metoda de cercetare 

cantitativă și cea calitativă, un ansamblu de metode de cercetare, la fundamentul căruia a stat 

metoda comparativă, pentru identificarea elementelor de convergență și a diferențelor 

specifice la nivelul legislației si deopotrivă al jurisprudenței relevante.  

Activitatea documentară care a stat la baza elaborării lucrării s-a fundamentat, în 

principal, pe studiul tratatelor, monografiilor, revistelor de specialitate românești și străine, 

jurisprudenței naționale si internaționale, pentru identificarea problematicii apărute în teorie și 

în practică, în vederea propunerii unor soluții potrivite din perspectiva normelor de drept 

intern și european. În acest sens, au făcut parte din metodologia de cercetare metoda 

deductivă, de documentare teoretică, precum și metoda inductivă, de identificare a situațiilor 

apărute în practica judiciară, ceea ce a presupus revizuirea și consultarea literaturii care 

descrie reglementările privind cooperarea, comunicarea și coordonarea procedurilor de 

insolvență transfrontalieră, determinarea normelor procedurale relevante pentru grupurile de 

societăți, a experienței internaționale și jurisprudenței care se conectează atât cu domeniul  de 

insolvenței internaționale, cât și cu grupurile de societăți. 

Identificarea celor mai moderne practici, orientări și mecanisme privind protecția 

drepturilor în procedurile de cooperare, comunicare și coordonare în insolvența 

transfrontalieră, dezvoltate de organizațiile internaționale și cele furnizate de Regulamentul 

(UE) nr. 848/2015 și Legea Model UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră (1997), 

completate de noutățile aduse prin Legea Model privind insolvența grupurilor de întreprinderi 

elaborată de UNCITRAL (2019), a fost posibilă printr-o conlucrare a metodologiei 

susmenționată. 

Nu în ultimul rând, arătăm că am avut în vedere legislația și jurisprudența până la data 

de 01 iunie 2020. 

Referitor la considerațiile metodologice, lucrarea realizează și o cercetare pragmatică a 

temei, studiindu-se scopurile, efectele si implicațiile mecanismelor de cooperare, comunicare 

și coordonare în procedurile de insolvență transfrontalieră a grupului de societăți din 

perspectiva dreptului intern și a dreptului internațional. În acest sens, metoda logică și metoda 

analogică au reprezentat un ajutor important pentru demersul științific. 
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În cadrul cercetării, am urmărit utilizarea unor strategii mixte de cercetare, impuse de 

complexitatea problematicii abordate, dimensiunea internațională și interdisciplinară a temei 

de cercetare, astfel încât lucrarea să reprezinte nu numai o contribuție reală la dezvoltarea 

literaturii de specialitate din perspectivă academică, dar, în aceeași măsură, un instrument util 

pentru activitatea practică a judecătorilor și practicienilor care profesează în domeniul 

insolvenței. 

Diseminarea cunoștințelor și informațiilor despre modul de îmbunătățire a 

mecanismelor de insolvență transfrontalieră atunci când sunt implicate grupuri de societăți, 

prin intermediul rețelelor judiciare și ale practicienilor, îmbunătățind astfel cooperarea 

interprofesională, este considerată o etapă importantă pentru a testa ipotezele demersului 

nostru științific, pentru a putea fi considerate validate sau infirmate. În același sens, pentru a 

încuraja acțiunea coordonată a factorilor de decizie și organismelor cu competențe în domeniu 

la nivel internațional și național, se vor formula propuneri cu privire la realizarea unor 

obiective și activități pe termen scurt, mediu și lung.  
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3. CONȚINUTUL ȘI STRUCTURA TEMEI DE CERCETARE 

 

Din punct de vedere structural , rezultatele cercetării au fost expuse în cadrul lucrării 

într-un număr de nouă capitole, însoțite de concluzii parțiale și urmate de concluzii și 

propuneri de lege ferenda. 

Partea introductivă aduce în atenție sfera problematicii supuse cercetării științifice, 

reliefând considerentele și rațiunile care au stat la baza alegerii domeniului de cercetare, a 

contextului internațional. Această parte este menită să demonstreze actualitatea tezei, 

obiectivele urmărite, aspectele inovative și rezultatele așteptate. Tot în această secțiune se 

descrie metodologia cercetării științifice și se enunță pentru prima data problema care 

reprezintă elementul central, în jurul căruia gravitează întreaga lucrare, respectiv: 

determinarea și promovarea în procedurile de insolvență transfrontalieră a grupurilor 

de societăți a mecanismelor de cooperare, comunicare și coordonare cu valoare practică 

semnificativă pentru activitatea practicienilor în insolvență, a judecătorilor și a 

specialiștilor în restructurare preventivă. 

Primul capitol realizează o caracterizare generală a grupului de societăți. Se va defini 

conceptul de grup de societăți, se vor identifica elemente esențiale ale grupurilor de societăți 

din perspectiva dreptului internațional al insolvenței. În continuarea acestei secțiuni ne 

propunem să determinăm cadrul de reglementare și  regimul juridic al grupului de societăți, 

efectuând o succintă trecere în revistă din această perspectivă a Regulamentul european (UE) 

nr. 848/2015 privind procedurile de insolvență, a legislației și doctrinei naționale. Apreciem 

că nu poate fi ignorată analiza avantajelor constituirii grupului de societăți, ori a tipurilor de 

structuri, respectiv a legăturilor caracteristice grupului de societăți, din perspectivă generală 

și in raport de specificitatea domeniului insolvenței transfrontaliere, care să permită inclusiv 

identificarea diferitelor clasificări ale grupurilor de societăți cu elemente de extraneitate. 

Acest demers științific va fi completat în Capitolul 2 cu cercetarea soluțiilor identificate 

în diferite jurisdicții în disputa dintre  universalism și teritorialitate în tratarea insolvenței 

internaționale. Se vor realiza în continuare o analiză generală a obiectivelor legislației privind 

insolvența transfrontalieră a grupului de societăți, o introducere a mecanismelor de cooperare, 

comunicare și coordonare în insolvența transfrontalieră în cadrul sistemelor de drept 

contemporan, sistemelor de drept de tip common-law și celor de drept civil, recunoscând 
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nevoia tot mai actuală pentru armonizare legislativă si jurisprudențială. Fără a intra în 

dezbaterea aprofundată a punctelor de vedere susținute de  diferitele scoli de gândire, o scurtă 

analiză conceptuală va permite identificarea raportului între abordarea generală a procedurilor 

transfrontaliere de insolvență și limitele specifice care privesc soluționarea problemelor ce 

apar în practica judiciară în domeniul comunicării, cooperării și coordonării acestor proceduri.  

În Capitolul 3 va fi obiect de analiză regimul juridic al insolvenței transfrontaliere prin 

prisma legislației și instrumentelor internaționale specifice, Legea Model privind insolvența 

transfrontalieră elaborată de UNCITRAL (1997), Legea Model privind insolvența grupurilor 

de întreprinderi elaborată de UNCITRAL (2019), Regulamentul (UE) 848/2015 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență. Vom clarifica 

regimul juridic al insolvenței transfrontaliere în România. Incursiunea noastră va continua cu 

analiza unor aspecte teoretice și practice privind stabilirea jurisdicției în insolvența 

transfrontalieră a grupului de societăți, procedura principală de insolvență și criteriile de 

identificare a centrului intereselor principale (COMI) pentru grupul de societăți, procedura 

secundară și procedura teritorială în insolvența transfrontalieră a grupului de societăți, după 

care ne vom apleca atenția către problematica complexă a legii aplicabile în insolvența 

transfrontalieră a grupului de societăți și soluționarea conflictului de legi. 

În Capitolul 4 vom prezenta un tablou succint al mecanismelor propuse de Legea Model 

privind insolvența transfrontalieră elaborată de UNCITRAL (1997) și  Regulamentul (UE) 

848/2015 al Parlamentului European și al Consiliului pentru cooperare și comunicare in 

insolvența transfrontalieră, analizând și problematica complexă a recunoașterii procedurilor 

de insolvență din mai multe perspective. În continuare vom analiza relația dintre recunoaștere 

și excepția de ordine publică, după care vom proceda la mai multe determinări conceptuale 

legate de asigurarea protecției adecvate, pentru a clarifica conexiunea cu procesul de 

comunicare în insolvența transfrontalieră, regimul juridic, avantaje și dificultăți, mecanisme 

de îmbunătățire. În fine, pe parcursul capitolului vom realiza o analiză a jurisprudenței 

naționale și internaționale, printre care și cea privind procedura de restructurare a grupului 

AGROKOR, pentru a exemplifica situațiile care ar putea apărea în practica instanțelor în 

domeniul recunoașterii procedurilor străine, asistenței transfrontaliere sub forma comunicării 

judiciare și interprofesionale.  

Capitolul 5 este dedicat mecanismelor de coordonare și consolidare în insolvența 

transfrontalieră a grupului de societăți, urmărind să înlăture confuziile terminologice prin 

definirea si caracterizarea generală, determinarea formelor, dificultăților și limitelor acestora, 

prin raportare la reglementările europene și naționale în vigoare, la practica internațională în 



20 
 

domeniu. În acest scop, vor fi evaluate, printre alte aspecte, coordonarea între procedurile 

principale și secundare de insolvență deschise membrilor grupurilor de societăți și procedura 

specială de coordonare reglementată de Regulamentul (UE) 848/2015, acordul transfrontalier 

de insolvență din legislația română. Vom realiza o analiză a jurisprudenței relevante privind 

coordonarea procedurilor de insolvență in Statele Unite ale Americii și a strategiilor 

internaționale promovate în doctrina actuală. 

Capitolul 6 propune un examen practic al mecanismelor de cooperare, comunicare și 

coordonare în trei jurisdicții diferite, România, Anglia și Statele Unite ale Americii, pornind 

de la situația premisă a unui grup de societăți având societatea-mamă (holding) și o parte din 

filiale înmatriculate în România, alte filiale înregistrate în state din mai multe regiuni ale 

lumii, printre care Anglia și Statele Unite ale Americii. Grupul se află în dificultate financiară 

și reprezentanții săi trebuie sa gândească o soluție care să restructureze afacerile la nivel 

global și să permită salvarea entităților viabile. Se va realiza o caracterizare comparativă a 

aspectelor care trebuie luate în considerare înainte de a promova orice demers, judiciar sau nu, 

pentru a asigura cele mai bune șanse de restructurare a grupului de societăți, ori de 

valorificare a activelor membrilor grupului. Cercetarea va porni de la analiza succintă a 

legislației aplicabile, a condițiilor de eligibilitate pentru accesarea procedurilor de insolvență 

și de prevenire a insolvenței din cele trei sisteme, a efectelor deschiderii procedurilor formale 

de insolvență, și va continua cu aspecte relevante în domeniul recunoașterii procedurilor de 

insolvență străine și cooperării transfrontaliere în relațiile dintre membrii grupului de 

societăți,  în raport cu practica existentă în Statele Unite ale Americii, Anglia și România.  

În Capitolul 7 vom realiza un tablou al aspectelor procedurale privind cooperarea, 

comunicarea și coordonarea în procedurile internaționale de insolvență, prin raportare în 

principal la mecanismele și proiectele de tip „soft-law” internaționale și regionale, care pot 

avea un rol semnificativ în diminuarea dificultăților și armonizarea procedurală. Vor fi supuse 

analizei managementul cazurilor de insolvență transfrontaliera a grupului de societăți, 

problematica legată de limba folosită în procesul de cooperare internațională, caracterul 

public al procedurilor, probele si metodele de comunicare, justiția online în procedura 

insolvenței transfrontaliere și rolul comunicării judiciare electronice, specificul hotărârilor 

judecătorești. Se va acorda o atenție deosebită rolului sistemului judiciar și al jurisprudenței 

în procedura insolvenței transfrontaliere. 

Capitolul 8 va fi dedicat cercetării minuțioase a unuia dintre cele mai semnificative 

cazuri internaționale pentru domeniul cooperării și coordonării procedurilor de insolvență 

transfrontalieră a grupului de societăți, falimentul grupului NORTEL, un producător 
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multinațional de telecomunicații și echipamente de rețea de date cu sediul central în Ontario, 

Canada, cu peste 130 de filiale în întreaga lume. Se vor afla sub lupă procedurile judiciare 

complexe desfășurate în SUA, Canada și Europa, formularea cererilor de insolvență în mod 

coordonat în mai multe jurisdicții, modalitățile concrete de cooperare judiciară 

transfrontalieră, inclusiv sub forma protocoalelor, determinarea competenței instanțelor, 

decizia coordonată de valorificare a activelor în vederea obținerii celor mai bune rezultate 

pentru diferitele categorii de active, linii de  afaceri și brevete de invenție, problematica 

consolidării substanțiale, condițiile și efectele acestui mecanism asupra realizării unei alocări 

echitabile a activelor diferitelor entități din grupul de societăți, respectiv formula prin care  

judecătorii din state diferite au stabilit reguli pentru alocarea valorilor disponibile pentru 

întreg grupul de societăți, experiența unor proceduri și audieri comune pentru administrarea 

probelor concomitente în instanțele din SUA și Canada, prin folosirea tehnologiei și 

sistemelor informatice. Acestea reprezintă doar o parte din elementele inovatoare relevate de 

studiul de caz realizat. 

Cercetarea științifică a mecanismelor de cooperare și coordonare în insolvența 

transfrontalieră a grupurilor de societăți continuă în Capitolul 9 cu analiza procedurilor de 

restructurare extrajudiciară, de prevenire a insolvenței, a managementului de tip turnaround, 

din nevoia de a aprofunda posibilele conexiuni între formele de cooperare între practicienii în 

insolvență și instanțe în procedurile tradiționale de insolvență pe de o parte, precum și între 

practicieni și consultanții cu experiență în restructurarea de tip turnaround ori cea 

extrajudiciară, pe de altă parte. În continuare, autorul prezentei lucrări aduce în atenție, ca 

fundament pentru analiză, studii care promovează standarde recunoscute internațional, utile 

pentru restructurarea grupurilor de societăți, respectiv tehnicile de analiză propuse de 

Universitatea Leiden și profesorul Jan Adrianaase sub denumirea de “Harvard negotiation”, 

studiul realizat de Kalle Paujen, o evaluare a puterilor și influenței grupurilor de stakeholders 

asupra transformării organizaționale a societăților; principiile propuse de INSOL International 

pentru o abordare globală a procedurilor extrajudiciare de tip workout. Sunt dezvoltate 

posibile scenarii de restructurare care ar putea face obiectul unui acord extrajudiciar de 

restructurare, ca alternativă la procedurile de insolvență clasice. 

Finalul lucrării este dedicat concluziilor, în care vom realiza o scurtă evaluare retrospectivă a 

modului în care au fost atinse obiectivele propuse. Vom continua cu propuneri pentru 

îmbunătățirea cooperării, comunicării și coordonării în insolvența transfrontalieră și 

propunere de lege ferenda. 
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4. CONCLUZII 

 

 

Realitatea reclamă diminuarea discrepanței dintre interacțiunea directă a societăților și 

afacerilor la nivel mondial, ale căror frontiere sunt aproape inexistente, și restricțiile 

procedurale la care sunt încă supuse autoritățile publice ce se ocupă de procedurile de 

insolvență transfrontalieră. Teritorialitatea nu mai constituie un criteriu pentru determinarea 

caracteristicilor și evoluției jurisdicției către o abordare practică și funcțională.  

În marea majoritate a structurilor legislative naționale, grupul de societăți nu este 

reglementat ca subiect distinct de drept civil. Criteriul legăturilor dintre filialele ce își mențin 

individualitatea în cadrul grupului de societăți în insolvență, împreună cu cele privind tipurile 

de societăți implicate, nivelul de interdependență dintre membrii grupului, modul în care 

grupul este gestionat și controlat, sunt considerate determinante pentru identificarea 

structurilor de grup corporativ implicate în procedurile transfrontaliere de insolvență.  

Analizând problematica cooperării judiciare în procedurile de insolvență prin raportare 

la diferitele abordări internaționale, se observă că universalismul modificat promovează 

cooperarea și coordonarea ca mecanisme esențiale. 

O primă concluzie la care ajungem, raportat la analiza structurii de reglementare 

cuprinsă în legislația specifică și a jurisprudenței relevante, este aceea că, dacă se dorește 

extindere internațională și cooperare în domeniul insolvenței transfrontaliere a grupului de 

societăți, trebuie să se dezvolte sisteme legislative, juridice și jurisprudențiale performante, 

flexibile, evolutive. De asemenea, este necesar a se lua în considerare caracterul colectiv al 

procedurii insolvenței, principiile sale fundamentale, mai cu seamă asigurarea maximizării 

gradului de recuperare a creanțelor, acordarea de șanse debitorilor pentru redresarea 

afacerilor, promovarea unor proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de 

comunicare și derulare a procesului în ansamblu într-un timp rezonabil.  

Înțelegerea factorilor relevanți poate fi hotărâtoare. În relativ contrast cu sistemele de 

drept civil, sistemele fundamentate pe common-law se caracterizează prin  flexibilitate și largă 

libertate de apreciere în activitatea judiciară. Deși aspectele legate de grupul de societăți în 

legislația europeană și românească sunt noi, în raport cu bogata  jurisprudență din Anglia și 

Statele Unite ale Americii, analizate ca modele de referință, această situație nu ar trebui să 
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creeze bariere în cooperarea și comunicarea transfrontalieră. Sistemele de drept civil se 

bazează mai mult pe legea scrisă decât pe jurisprudență și flexibilitatea instanțelor este 

restrânsă. Distincția este importantă pentru cooperare și comunicare, precum și pentru 

eforturile de realizare a unei armonizări procedurale.  

Analizând fundamentul teoretic și legislația internațională privind insolvența 

transfrontalieră, în special Legea Model UNCITRAL privind insolvența 

transfrontalieră(1997), Legea Model privind insolvența grupurilor de întreprinderi elaborată 

de UNCITRAL (2019) și Regulamentul (UE) nr. 848/2015 privind procedurile de insolvență, 

am constatat că principiile generale în materia regimului juridic aplicabil insolvenței 

grupului de societăți sunt mai degrabă orientate spre convergență, fără diferențe 

semnificative. Evaluarea dispozițiilor legale și a practicii în cele trei jurisdicții considerate în 

prezenta lucrare ca puncte de reper, România, Anglia și Statele Unite ale Americii, conduce 

către observația că diferențele pot fi numai parțial rezultatul lipsei unui cadru legislativ 

adecvat, sau incertitudinii cu privire la sfera de aplicare a reglementărilor existente. Practica 

demonstrează că este dificil a se identifica pentru toate cazurile o soluție unică  pentru 

determinarea jurisdicției și a mecanismelor de cooperare adaptate la varietatea grupurilor de 

societăți, iar analiza de la caz la caz poate conduce către soluții diferite și uneori 

contradictorii. 

Asistența internațională în cazul grupului de societăți presupune recunoașterea 

procedurilor străine deschise împotriva membrilor grupului și acordarea ajutorului la 

solicitarea reprezentanților străini, ori a instanțelor din procedurile derulate în alte jurisdicții. 

Din această perspectivă, s-a impus analiza problematicii legată de recunoașterea procedurilor 

străine ca proceduri principale sau proceduri secundare de insolvență, a hotărârilor străine, în 

corespondență cu efectele pe care acestea le pot produce, atât în raport cu Legea Model 

UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră(1997), Regulamentul (UE) nr. 848/2015 

privind procedurile de insolvență, dar și cu legislația națională, doctrina și jurisprudența din 

România, prin comparație cu cele din Anglia și Statele Unite ale Americii. În ceea ce privește 

excepția de ordine publică si asigurarea protecției adecvate, jurisprudența internațională a 

oferit ocazia unor observații relevante pentru practicieni și instanțe. Procedurile de 

restructurare a grupului AGROCOR și de recunoaștere a deciziilor pronunțate sunt dovada 

unei jurisprudențe internaționale neunitare în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră și 

aplicarea excepției de ordine publică. Putem concluziona, din evaluarea realizată asupra 

jurisprudenței în domeniul asistenței internaționale, recunoașterii procedurilor străine si 
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excepției de ordine publică, că se caută în continuare soluții la aceste probleme, inclusiv prin 

comunicare în procedurile concurente de insolvență transfrontalieră. 

Pe de altă parte, comunicarea internațională este mecanismul esențial de funcționare a 

tuturor procedurilor de cooperare și coordonare propuse de Legea Model UNCITRAL 

(1997) privind insolvența transfrontalieră. Absența unei comunicări efective în procedurile 

internaționale de insolvență poate fi determinată de motive legale și de motive practice 

Diferențele între legile naționale privind insolvența și cele privind statutul judecătorului, 

organizarea sistemelor judiciare, infrastructura instanțelor, experiența limitată în soluționarea 

cazurilor de insolvență internaționale, dificultățile procedurale, diverse limbi oficiale folosite 

în sistemele juridice naționale, limitările tehnologice, sunt, din această perspectivă, doar 

câteva aspecte. Pentru îmbunătățirea procesului de comunicare transfrontalieră sunt necesare 

mecanisme instituționale și organizaționale eficiente, utilizate coerent si creativ.  

Cooperarea transfrontalieră în cadrul grupului de societăți presupune modalități flexibile 

de soluționare a litigiilor și neînțelegerilor ce pot interveni pe parcursul derulării procedurilor 

de insolvență, printre care și cele de coordonare. Legile Model UNCITRAL descriu 

nelimitativ forme de coordonare a procedurilor de insolvență. Regulamentul (UE) nr. 

848/2015 privind procedurile de insolvență propune coordonarea procedurilor de insolvență a 

grupului de societăți prin comunicare și cooperare procedurală sau printr-o nouă procedură 

bazată pe plan de coordonare, fără a accepta, însă, consolidarea procedurală ori substanțială. 

Pentru grupul de societăți. o minimă coordonare a procedurilor de insolvență deschise în 

jurisdicții diferite, ca formă de cooperare internațională, este esențială. Consolidarea 

procedurală și consolidarea  substanțială sunt modalități de eficientizare a coordonării 

insolvenței grupurilor de societăți. Cooperarea între procedurile de insolvență ale membrilor 

grupului depinde de factori obiectivi și este în conexiune directă cu adecvarea coordonării și 

controlului exercitate asupra procedurilor locale de insolvență. Fie că diferitele scenarii de 

restructurare transfrontalieră a grupului de societăți vizează vânzări coordonate de active de 

către societăți individuale din grup, planuri de salvare coordonată, vânzări de active în bloc, 

planuri consolidate, sau alte variante, legislația României trebuie îmbunătățită cu mecanisme 

și reglementări pentru punerea în practică a procedurilor de coordonare.  

În urma cercetării științifice efectuate, am constatat că nu există un regim juridic unitar 

aplicabil la nivel mondial insolvenței transfrontaliere a grupurilor de societăți din 

perspectiva dreptului procesual și al normelor de procedură. Cu toate acestea, practica 

instanțelor, în special în jurisdicțiile având tradiții apropiate, a încercat să dezvolte mecanisme 

de comunicare și să identifice soluții pentru cooperare sau unificare a procedurilor de 
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insolvență inclusiv prin  instrumente procedurale de comunicare ad-hoc. Constatăm însă că, în 

jurisdicțiile de drept civil, procesul este încă timid din punctul de vedere al practicii și 

jurisprudenței. 

Cazul NORTEL rămâne însă, fără îndoială, pentru practicienii și judecătorii din întreaga 

lume o lecție importantă despre rolul cooperării și coordonării transfrontaliere pentru 

reducerea costurilor și simplificarea litigiilor, despre procedurile transfrontaliere comune ca 

posibilă soluție în cazul insolvenței grupului de societăți. 

Evaluarea mecanismelor și procedurilor specifice insolvenței grupurilor de societăți 

conduce către concluzia că, pentru îmbunătățire, este necesară acțiunea coordonată a factorilor 

de decizie și organismelor cu competențe în domeniu, la nivel internațional și național. 

Această constatare ne determină să formulăm o serie de propuneri pentru realizarea unor 

obiective pe termen scurt, mediu și lung, în vederea eficientizării mecanismelor de cooperare, 

comunicare și coordonare în procedurile de insolvență. 

 

 

Propuneri pentru îmbunătățirea cooperării, comunicării și coordonării 

în insolvența transfrontalieră 

Propuneri pentru organismele internaționale  

Obiective pe termen scurt 

Cercetarea realizată demonstrează nevoia unor acțiuni concertate pentru promovarea 

mecanismelor de tip soft-law într-un mod eficient, sub forma unor ghiduri practice, simple, 

traduse în mai multe limbi de circulație internațională. Sunt utile traduceri accesibile online 

tuturor persoanelor interesate, practicieni, judecători, reprezentanți ai companiilor și 

persoanelor fizice autorizate, în principal ale Legilor Model UNCITRAL și Ghidurilor de 

implementare.  

Se impune promovarea la nivel european a unor modele de protocol, respectiv acorduri 

transfrontaliere, forme standard adaptabile și flexibile, instrumente valoroase în determinarea 

conținutului protocoalelor în cauzele transfrontaliere concrete, mecanisme care să poată 

reduce, cel puțin parțial, diferențele procedurale. Un model european de protocol, tradus în 

limbile statelor membre UE, utilizat cel puțin ca instrument în experiența de învățare în 

jurisdicțiile de drept civil, o formulă standardizată care să cuprindă elementele posibile ce pot 

face obiectul negocierilor și al acordului în procedurile paralele de insolvență, ar încuraja 

practicienii și judecătorii să acceseze mai des acest mecanism procedural și, în timp, sa îl 

transforme într-o adevărată formă cutumiară în dreptul internațional al insolvenței.  
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În condițiile apariției Legii Model UNCITRAL privind insolvența grupurilor de 

întreprinderi în anul 2019, analiza de către legiuitorul european a posibilității de armonizare 

a propunerilor UNCITRAL cu reglementările Regulamentului european, sub aspectul 

modalităților concrete de comunicare, cooperare și coordonare în procedurile de insolvență 

transfrontalieră a grupurilor de societăți, ar putea fi un pas important pentru eficientizarea lor 

la nivel internațional. În situația în care o directivă ar fi văzută ca o modalitate mai potrivită 

de reducere a diferențelor existente între jurisdicțiile europene, credem că o asemenea măsură 

legislativă ar fi binevenită, având în vedere că Directiva (UE) 2019/1023 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventivă 

cuprinde doar câteva mențiuni în expunerea de motive cu privire la restructurarea grupurilor 

de societăți. Existența unor reglementari armonizate la nivel internațional pentru soluționarea 

insolvenței grupurilor de societăți ar putea eficientiza procedurile aflate pe rolul instanțelor, 

stabiliza piețele de capital, dar în același timp ar crea premisele pentru standarde și modele 

pentru viitoarele insolvențe, reducând incertitudinea la nivel macroeconomic. 

Ca obiective pe termen mediu și lung pot fi avute în vedere următoarele propuneri: 

 - crearea unei platforme judiciare internaționale online pentru comunicare, la care statele, 

prin autoritățile judiciare, ar putea să adere în condițiile și respectând standardele 

internaționale propuse de organismul internațional care pune la dispoziție aceasta platformă; 

 - promovarea de standarde internaționale pentru profesia de judecător specializat în 

domeniul insolvenței, similare în jurisdicțiile de drept civil și sistemele de tip common-law; 

 - susținerea judecătorilor din sistemele de drept civil și common-law pentru a participa în 

cadrul unor reuniuni comune realizate/supravegheate/intermediate de instituții și organisme 

internaționale cum sunt de exemplu BANCA MONDIALĂ, UNCITRAL și INSOL 

International, etc;  

 - crearea și susținerea unui Institut Internațional Judiciar de Insolvență cu specialiști 

membri ai sistemelor judiciare din majoritatea jurisdicțiilor, indiferent dacă provin din sisteme 

de drept civil sau common-law, care să permită armonizarea educațională în domeniul 

dreptului internațional al insolvenței, să înlesnească comunicarea și cooperarea 

interprofesională în procedurile de insolvență; alternativ, crearea unei rețele de judecători 

specializați în materia insolvenței, organizați într-o asociație similară Conferinței Naționale a 

Judecătorilor specializați în Insolvență existentă în SUA, dar care să adune laolaltă judecători 

din sistemele de tip common-law și de drept civil deopotrivă; 

Întâlnirile între judecătorii din sistemele fundamentate pe common-law și cele de drept 

civil, care să cuprindă prezentări ale celei mai recente jurisprudențe, ale unor acte procedurale 
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de cooperare, comunicare și coordonare, în care schimbul de opinii cu colegi din diferite 

jurisdicții să fie favorizat, pot fi baza unor colaborări viitoare. Un aspect important al 

cooperării îl reprezintă informațiile și încrederea reciprocă. În acest sens, fluxul informațional 

trebuie să fie eficient pentru efecte pozitive. Prezentări ale sistemelor judiciare de tip 

common-law și de drept civil, organizare, numire, conducere, jurisprudență, etc, concentrate 

mai puțin asupra unor descrieri generale și mai mult asupra unor aspecte practice cu privire la 

modul în care cooperarea judiciară a funcționat în cazuri concrete sau ar trebui îmbunătățită 

prin intermediul unor instrumente internaționale, dezbaterea directă de către judecători a unor 

teme sau probleme comune care apar în soluționarea procedurilor transfrontaliere de 

insolvență ce pot fi supuse armonizării, sunt subiecte relevante. Încrederea membrilor 

sistemelor judiciare că părerea fiecăruia contează va îmbunătăți schimbul de informații, chiar 

dacă numai unii dintre judecători au o expertiză mai amplă în litigiile internaționale și 

insolvența transfrontalieră. Ideea principală a unor astfel de întruniri internaționale globale 

este de a oferi judecătorilor din diferite colțuri ale lumii posibilitatea de a se cunoaște și a 

încerca experiența unei comunicări reale.  

Propuneri pentru organismele și autoritățile naționale cu competențe în domeniu: 

Ca obiective propunem adoptarea unor măsuri urgente pentru a sprijini judecătorii și 

practicienii să se familiarizeze cu câteva din ghidurile internaționale și mecanismele 

informale de cooperare. În acest sens, poate fi utilă traducerea și promovarea ghidurilor 

internaționale, transpunerea propunerilor cuprinse în ghidurile internaționale relevante în 

legislația națională, în special prin reglementări procedurale care să permită eficientizarea 

comunicării și coordonării transfrontaliere a procedurilor de insolvență.  

 O resursă valoroasă care este disponibilă și ar putea fi promovată pentru utilizare de 

către judecători și practicienii în insolvență o constituie UNCITRAL Practice Guide on Cross-

Border Insolvency Cooperation
1
. Traducerea Ghidului de practică în limba română, în 

integralitate sau părți relevante pentru activitatea concretă, distribuirea acestuia la nivel 

național către judecătorii, practicienii în insolvență și deopotrivă către specialiștii care se 

ocupă de restructurarea extrajudiciară a societăților, ar reprezenta un ajutor important pentru 

practica națională în domeniul dreptului internațional al insolvenței și restructurării 

preventive. În acest mod, s-ar da posibilitate practicienilor să analizeze cazuri reale, 

mecanismele prin care cooperarea și comunicarea între instanțe și ceilalți participanți pot fi 

                                                           
1
 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/Practice_Guide_english.pdf 
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eficientizate, conținutul acordului transfrontalier de insolvență, elementele sale și exemple de 

acorduri folosite în practică.    

O problemă în dezbatere este aceea dacă, la nivel național, se impune cu titlu de urgență 

promovarea unor forme de protocol aprobate oficial, formule publice, cunoscute părților și 

la care se poate apela cu ușurință în cazurile de insolvență transfrontalieră, ori prin care părțile 

pot și ar trebui încurajate să negocieze și să solicite instanței aprobarea unor protocoale de 

comunicare și cooperare pe parcursul procedurii. În ceea ce privește protocoalele, ca 

mecanisme pentru cooperarea și coordonarea transfrontalieră, trebuie sa fie în acord cu 

legislația națională. Ori, lipsa unor reglementări detaliate în legislația românească pentru 

propunerea, promovarea, încheierea și confirmarea unor astfel de mecanisme de cooperare 

poate genera reticență în punerea în practică în mod curent a unor concepte existente la nivel 

global, inclusiv în reglementările europene cu caracter obligatoriu. Poate fi utilă prezentarea 

la nivel național a unor modele de protocol care să cuprindă elementele si aspectele 

procedurale ce se pot întâlni în mod curent în conținutul unor astfel de instrumente. Este 

nevoie de modele de protocol simple, standardizate, care să poată fi accesate online cu 

ușurință inclusiv de societățile mici și mijlocii, ori de reprezentanții grupurilor de societăți 

implicând un număr redus de membri aflați în jurisdicții apropiate teritorial sau prin tradiții, 

cultură comună, cu România. 

Propuneri pentru sistemul judiciar național 

În contextul actual aspectele esențiale ale sistemului judiciar la nivel instituțional sunt 

specializarea judecătorilor, rapiditatea și corectitudinea hotărârilor judecătorești, aplicarea 

corectă și previzibilă a reglementărilor de drept substanțial și procedural, modul în care pot fi 

promovate valori fundamentale precum eficiența procedurală, accesibilitatea și încrederea în 

sistem. Aceste aspecte fac parte din tendința generală către internaționalizarea sistemului 

judiciar. Sistemul judiciar român poate și ar trebui să dezvolte cercetări pentru a încuraja 

soluții pentru înlăturarea sau reducerea obstacolelor în comunicare și cooperare în procedurile 

transfrontaliere de insolvență, pentru identificarea normelor procedurale interne și a metodelor 

concrete de comunicare directă. Dacă o preocupare principală este identificarea unor metode 

concrete pentru o cooperare judiciară eficientă care să facă parte din practica judiciară 

obișnuită, unele soluții la nivel instituțional sunt evidente. Sistemul judiciar are nevoie de 

structuri cu instanțe specializate pentru procedura de insolvență. Rolul pregătirii judiciare 

este esențial pentru creșterea expertizei economice în cazurile internaționale. Credem că sunt 

necesare crearea și pregătirea la nivel național a unui corp profesional de judecători cu 

expertiză în tratarea cazurilor de insolvență transfrontalieră și a litigiilor comerciale 
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internaționale; organizarea de grupuri de pregătire, seminare, conferințe, în mod curent cu 

participarea judecătorilor  specializați în dreptul internațional al insolvenței și dreptului 

comerțului internațional, împreună cu membri ai mediului academic și practicieni în 

insolvență din țară și străinătate. 

Dezvoltarea și promovarea internațională a jurisprudenței în domeniul insolvenței 

transfrontaliere, presupune a face cunoscute deciziile pronunțate de instanțele naționale, prin 

publicarea consecventă a unor decizii judecătorești relevante, folosind metode de publicare 

convenționale și electronice. Mijloacele actuale de publicare a jurisprudenței, fără acces la 

toate deciziile judecătorești sau textul complet al motivării acestora, sunt în continuare o 

problemă reală. Chiar dacă jurisprudența nu este „obligatorie” pentru instanțe, este 

semnificativă motivarea hotărârilor, cel puțin pentru a analiza modul în care alți judecători au 

rezolvat probleme similare. Acest lucru îmbunătățește în practică gradul de uniformizare a 

deciziilor judiciare și, prin urmare, previzibilitatea în litigiile comerciale și de insolvență. 

Publicarea a unor scurte rezumate ale deciziilor naționale relevante pentru  domeniul 

insolvenței transfrontaliere, în mai multe limbi de circulație internațională, ar fi, de 

asemenea, de natură a promova jurisprudența românească în mediul business-ului mondial și a 

încuraja societățile străine, specialiștii în domeniu, să privească jurisdicția românească drept o 

posibilă destinație pentru insolvența transfrontalieră a grupurilor de societăți. 

 

Propuneri comune pentru sistemul judiciar, practicienii în insolvență și mediul 

academic din România 

Având în vedere cerințele procedurale reglementate de Regulamentul (UE) nr. 848/2015 

și legea nr. 85/2014 privind procedurile de insolvență și de prevenire a insolvenței pentru 

mecanismele de comunicare și coordonare în procedurile de insolvență transfrontalieră, este 

utilă analiza diferitelor practici privind managementul procedurilor, astfel cum rezultă din 

îndrumările Legii Model și Ghidurile UNCITRAL, dar și cele ale diferitelor jurisdicții 

naționale cu experiență îndelungată și rezultate deosebite în domeniul dreptului internațional 

al insolvenței. 

Cercetarea practicii și jurisprudenței internaționale pentru a forma o viziune mai largă 

asupra modului în care trebuie interpretate și aplicate prevederile legale naționale în vigoare, 

ar trebui sa aibă in vedere cel puțin următoarele aspecte: cerințele privind reprezentantul străin 

desemnat în procedură pentru formularea cererii de asistență și documentația aferentă; 

cerințele procedurale pentru măsurile provizorii; normele vizând cererile de creanță, 
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notificarea creditorilor, formalitățile de publicitate, hotărârile pronunțate în cadrul 

procedurilor. 

Promovarea unei perspective pragmatice în abordarea problemelor transfrontaliere în 

materie de insolvență, de toate categoriile profesionale care concurează la dezvoltarea unui 

sistem integrat și coerent, practicieni, judecători, academicieni, ar putea fi de real folos. 

Pentru practicieni și academicieni deopotrivă, o provocare este aceea de a crea o cultură, o 

tradiție a cooperării și comunicării la nivelul societății, care apoi sa fie extrapolată 

internațional. În lipsa unei jurisprudențe relevante, o alternativă ar fi să se creeze exemple 

legate de realitatea și practica națională, să se descrie situații concrete, cazuri internaționale 

(reale sau imaginare), în care una sau mai multe reguli și principii soft-law sunt utilizate 

pentru a facilita rezolvarea problemelor relevante. Formule conectate la proceduri relativ 

similare sau complementare în diferite jurisdicții, traduceri ale termenilor legali, accesibile 

on-line nu numai pentru judecători, practicieni, ci și pentru părțile interesate, formulări simple 

și explicații într-un limbaj ușor de înțeles indiferent de limba maternă a persoanei care 

accesează informațiile, sunt posibile soluții pentru dezvoltarea unui mediu informat, de 

încredere si certitudine juridică. 

Practicienii și instanțele din România ar trebui să ia în considerare avantajele 

orientărilor globale sau regionale atunci când se ocupă de insolvența internațională. Din cauza 

caracteristicilor economiei românești, a comerțului transfrontalier și a structurii majorității 

entităților care operează în jurisdicția noastră, instanțele și practicienii români nu au de obicei 

ocazia să se implice în cazuri de insolvență internațională, să aplice Legea Model 

UNCITRAL, așa cum a fost implementată în legislația națională, sau reglementările europene 

în materie de insolvență. În același timp, tendințele crescânde către dezvoltarea unor 

întreprinderi și afaceri care implică mai multe jurisdicții și mecanisme globale ar trebui să fie 

în atenția autorităților și specialiștilor naționali ca o realitate obiectivă. 

 

Propunere de lege ferenda 

Cercetarea realizată în prezenta lucrare conduce către concluzia că sunt necesare noi 

reglementări procedurale pentru a face posibilă punerea în practică a prevederilor cu 

caracter  general cuprinse în Titlul III Insolvența transfrontalieră din Legea nr. 85/2014, în 

special cele din  Capitolul III, „Dispoziții privind coordonarea procedurii insolvenței 

grupurilor de societăți”, în condițiile în care, până la redactarea prezentei lucrări, nu sunt 
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informații publice despre o procedură de coordonare în care dispozițiile acestei legi să fi fost 

puse în aplicare. 

Există reglementări europene privind cooperarea între procedurile principale și cele 

secundare de insolvență în situația unei singure societăți, și cele privind coordonarea 

insolvenței grupurilor de societăți. Având în vedere, însă, nevoia de eficientizare și de 

apropiere a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 848/2015 de specificul și tradițiile 

naționale, ar fi de analizat revizuirea legislației românești prin includerea unor dispoziții 

legale relevante referitoare la punerea în aplicare a metodelor de comunicare și cooperare 

internațională, utilizarea protocoalelor în procesul de cooperare judiciară și interprofesională 

între procedurile deschise în România și în alte jurisdicții europene cu privire la membrii 

aceluiași grup de societăți. 

Luarea în considerare a propunerilor recente ale UNCITRAL în materia cooperării și 

coordonării insolvențelor grupurilor multinaționale, prin transpunerea lor în legislația 

națională, poate avea efecte favorabile pentru utilizarea mijloacelor de comunicare și a 

protocoalelor. Nu numai în România, societățile, prin reprezentanții lor, ar trebui încurajate să 

identifice cele mai utile modalități de cooperare în procedurile de insolvență a grupurilor 

transfrontaliere de societăți. 

În legislația românească există o direcție favorabilă implicării instanțelor în procesul de 

cooperare și coordonare a procedurilor transfrontaliere de insolvență. Realitatea 

demonstrează, însă, că părțile interesate sunt, în general, reticente în inițierea unor mecanisme 

de cooperare, pe de o parte din dorința de a obține rezultate mai rapide în procedurile interne, 

iar, pe de altă parte, datorită faptului că nu reușesc să aprecieze pe deplin posibilele rezultate 

favorabile decurgând din cooperare.  

Enumerăm exemplificativ câteva propuneri de noi reglementări ce ar putea fi incluse în 

legislația națională: 

 - reglementare care să permită stabilirea limbii comune pentru comunicare în procesul 

de cooperare în procedurile transfrontaliere, alta decât limba oficială, inclusiv pe calea unui 

protocol; 

- reglementarea posibilității de a accepta documente, ordine, decizii, hotărâri, fără 

traducerea lor în limba oficială, cu excepția acelor părți care sunt cu adevărat necesare pentru 

procedură; 

- reglementarea posibilității de comunicare judiciară internațională directă, cel puțin în 

cauzele urgente, prin telefon, apel de videoconferință sau altă metodă electronică, prin 

stabilirea unor reguli de comunicare (posibilitatea ca părțile și reprezentanții acestora să 
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participe personal; necesitatea de a înregistra comunicarea; transcrierea scrisă a comunicării 

verbale, ce trebuie depusă de îndată și disponibilă părților; modalități de stabilire a timpului și 

locului de comunicare, etc.); 

 - reguli procedurale pentru organizarea și desfășurarea unor ședințe comune în 

instanțele de judecată corespunzătoare procedurilor paralele de insolvență, audieri 

concomitente prin intermediul video-conferinței, reglementarea condițiilor procedurale 

concrete pentru audieri comune transfrontaliere; 

 - reglementarea condițiilor procedurale pentru cooperare transfrontalieră în procedurile 

de pre-insolvență cu elemente de extraneitate; promovarea legislativă a unor forme de 

restructurare extrajudiciară a grupului de societăți, precum și a unor proceduri informale de 

restructurare preventivă, definirea procedurilor, determinarea elementelor comune și a 

diferențelor specifice dintre aceste instrumente procedurale; 

- prevederi privind posibilitatea încheierii acordurilor de finanțare pentru membrii 

grupului de societăți și condițiile de aprobare a acestora; 

 -reglementarea posibilității și a procedurii de desemnare a unui reprezentant 

independent, care să relaționeze cu creditorii și instanțele implicate în procedurile filialelor 

din străinătate; 

- reglementarea posibilității ca, pe calea acordului transfrontalier, a protocolului, părțile 

sa poată stabili și alte forme de cooperare și coordonare decât cele prevăzute expres în 

legislația națională, în măsura în care nu intră în contradicție cu Regulamentul european și 

legea națională (pentru statele membre UE) și cu legislația națională  (pentru statele 

nemembre UE) 

Alte propuneri de reglementare pentru eficientizarea comunicării și coordonării în 

procedurile transfrontalieră de insolvență privind grupurile de societăți vizează următoarele 

aspecte procedurale: 

- reglementarea elementelor cererii, condițiilor, procedurilor, etapelor de parcurs în 

materia coordonării procedurale transfrontaliere de insolvență (persoana căreia i se adresează 

notificarea și conținutul notificării pentru promovarea unui astfel de mecanism în 

procedura/procedurile din străinătate, cine are inițiativa unei propuneri de coordonare, 

inclusiv în procedurile de prevenire a insolvenței, procedura de punere în aplicare a 

coordonării și dacă este necesară o decizie a instanței naționale pentru promovarea unui astfel 

de demers, etc.); 
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- reglementarea în coordonarea transfrontalieră a procedurilor de notificare, depunere și 

analiză a declarațiilor de creanțe, a unor modalități procedurale concrete care să faciliteze 

tratamentul egal și echitabil al creanțelor creditorilor străini și locali; 

- reglementarea regulilor procedurale pentru diferite tipuri de coordonare și a regimului 

juridic aplicabil, reguli concrete pentru un regim de administrare comună, ori pentru regimul 

reciproc de lichidare, de exemplu; reguli procedurale de coordonare pentru situațiile în care 

astfel de soluții ar include reorganizare, o vânzare ca activitate continuă a unei părți sau a 

întreprinderii în mod global, o vânzare de active sau o combinație de lichidare și reorganizare 

a membrilor grupului de societăți; 

- reglementarea cazurilor și a condițiilor în care se poate solicita/dispune modificarea 

sau încetarea coordonării procedurale, competența instanței române și limitele verificărilor 

judiciare în aceste situații. 

- reglementări privind costurile procedurilor de coordonare a procedurilor de insolvență 

ce implică state nemembre UE; prevederi privind posibilitatea încheierii de acorduri de 

partajare a costurilor și mecanisme simplificate de soluționare a litigiilor; 

- reglementarea procedurii de desemnare a unui creditor sau a unui comitet de creditori 

dintre creditorii locali pentru a participa la adunări ale creditorilor organizate la nivelul 

grupului de societăți, obligațiile procedurale ale părților și ale  reprezentanților acestora;  

Ar trebui să se analizeze dacă este necesar ca reglementările procedurale să fie 

completate de instrucțiuni practice, norme, îndrumări, care să vizeze, de exemplu, forma sau 

formele adecvate de comunicare și cooperare dintre instanțele românești și o instanță străina 

ori un reprezentant străin. 

 

Concluzie finală 

 
Cunoașterea legislației, înțelegerea aspectelor relevante în doctrina și jurisprudența din 

sistemele de tip common-law și sistemele de drept civil, de către teoreticienii, judecătorii și 

practicienii care participă la administrarea procedurilor de insolvență transfrontalieră, sunt 

esențiale. Informația comunicată într-un mod simplu, practic, coerent și eficient, cu bună-

credință și dorința de cooperare, convingerea că nu există sisteme, modele, opinii perfecte, 

credința că fiecare sistem poate fi îmbunătățit, dezvoltat, modificat, eficientizat, și că fiecare 

specialist are ceva de învățat, constituie în opinia autorului prezentei lucrări premisele pentru 

cooperare, comunicare și coordonare eficientă în domeniul insolvenței transfrontaliere. 
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