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REZUMAT
Autorităţile române au înregistrat progrese remarcabile în ultimele două decenii în ceea ce priveşte
crearea unui cadru legislativ şi de reglementare cuprinzător pentru creditarea întreprinderilor, inclusiv
prin preluarea şi implementarea reglementărilor europene. Îmbunătăţiri ulterioare sunt însă întotdeauna
posibile.
Deşi legea permite crearea unei game variate de instrumente de creditare şi asigură un sistem adecvat de
prioritizare a acestora, există destulă incertitudine cu privire la tratamentul clauzelor de rezervare a
proprietăţii dar şi puncte slabe în reglementările privind constituirea ipotecilor. Unii specialişti consideră
că Noul Cod civil a aplicat într-un mod inadecvat mai multe doctrine, care erau iniţial menite să asigure
protecţia consumatorilor, unor entităţi comerciale care negociază de pe poziţii comparabile de piaţă.
Leasingul financiar se bazează pe un cadru legislativ în general favorabil, dar se loveşte de piedici
rezultând dintr-un tratament fiscal nefavorabil. Reglementările UE privind întârzierile la plată au avut un
efect benefic asupra micilor întreprinderi, deşi autorităţile locale încă sunt deficitare în ceea ce priveşte
îndeplinirea la timp a obligaţiilor lor de plată. Şi, în vreme ce arhiva de garanţii reale mobiliare
funcţionează bine, cartea funciară mai are încă nevoie de îmbunătăţiri considerabile. Procesul de licitaţie
pentru valorificarea creanţelor poate fi inutil de lung şi poate duce la pierderi de valoare. Biroul de Credit
şi Registrul Instituţiilor de Credit joacă un rol important în economie iar funcţionarea lor poate fi
îmbunătăţită şi mai mult. România suferă de o fragilitate critică în ceea ce priveşte cultura informală de
reorganizare şi tratamentul creditelor neperformante. Legislaţia care guvernează insolvenţa este de factură
nouă, dar nu funcţionează în mod optim, şi este implementată de instanţe adesea supraaglomerate şi
nespecializate şi de practicieni în insolvenţă supervizaţi în mod necorespunzător. Un Nou Cod al
insolvenţei încearcă să soluţioneze multe din problemele care au apărut în cadrul juridic al insolvenţei. Cu
toate acestea, mai este încă nevoie de multe îmbunătăţiri. Legea respectivă a fost aşadar abrogată şi a fost
redactat un nou Cod.
Recomandările cuprinse în acest Raport sunt oferite în speranţa că ele vor sprijini autorităţile în eforturile
lor continue de modernizare a cadrului naţional juridic şi de reglementare privind creditarea
întreprinderilor. Abordarea deficienţelor din sistem, aşa cum au fost identificate în acest Raport, este
esenţială în această perioadă de dificultăţi financiare, iar economia românească poate obţine beneficii
semnificative în urma adoptării măsurilor sugerate de reformă. În particular, sectorul financiar ar urma să
fie consolidat prin implementarea reformelor în legislaţia privind insolvenţa (înţelegem că o mare parte
din recomandările cuprinse în raportul final transmis autorităţilor române au fost deja preluate), măsurile
preliminare insolvenţei şi managementul riscului, care ar putea contribui la reducerea/eliminarea
creditelor neperformante. Dezvoltarea sectorului privat poate fi accelerată sub condiţia ca un sistem de
insolvenţă bine pus la punct să fie în măsură să asigure administrarea eficientă a societăţilor aflate în
dificultate, averea acestora să fie valorificată la maxim, resursele să fie folosite în mod adecvat iar
locurile de muncă să fie menţinute. Un sistem eficient de insolvenţă, proceduri îmbunătăţite de
constituire, notare şi punere în executare a garanţiilor şi un sistem judiciar şi de reglementare de încredere
vor contribui la creşterea încrederii creditorilor, cu reducerea simultană a costurilor de creditare şi
atragerea de investiţii în economie.
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I. INTRODUCERE
1.

Banca Mondială a evaluat cadrul juridic aplicabil insolvenţei şi drepturilor creditorilor/debitorilor
(insolvency and creditor/debtor regimes – „ICR”) din România în baza iniţiativei comune a
FMI/Banca Mondială privind respectarea standardelor şi codurilor (initiative on the observance of
standards and codes – „ROSC”). Evaluarea a fost realizată pe baza Principiilor Băncii Mondiale
privind Eficienţa Insolvenţei şi Drepturile Creditorilor/Debitorilor („Principiile”) întocmite de
Banca Mondială2.

2.

Concluziile acestei evaluări se bazează pe o revizuire a Constituţiei, legislaţiei3, şi altor
reglementări şi proceduri referitoare la faliment, insolvenţă, constituirea şi executarea gajurilor şi
garanţiilor asupra bunurilor mobile şi imobile, şi recuperarea datoriilor. Echipa de evaluare a avut
de asemenea acces la diverse rapoarte şi memorandumuri întocmite de către şi pentru Banca
Mondială, FMI, CFI şi altele. În afara revizuirii legislaţiei, reglementărilor şi informaţiilor
adiacente, concluziile acestei evaluări se bazează şi pe întâlnirile pe care echipa ROSC le-a avut în
perioada martie/aprilie 2012 cu diverşi deţinători de capital la nivel local, inclusiv funcţionari
publici din: (a) Ministerul Justiţiei; (b) Banca Naţională a României; (c) Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală; (d) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; (e) Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; (f) instanţele inferioare şi curţile de apel; (g) Institutul
Naţional al Magistraturii; (h) Şcoala Naţională de Grefieri; (i) grupul consultativ privind Reforma
în Domeniul Insolvenţei, coordonat de PwC; (j) Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă;
(k) Asociaţia Română a Băncilor; (l) Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România; (m) Asociaţia
Societăţilor Financiare din România; (n) bănci comerciale; (o) societăţi de avocaţi; şi (p) societăţi
de contabilitate. Obiectivul acestor întâlniri a fost acela de a revizui eficienţa infrastructurii juridice
care guvernează relaţiile dintre debitori şi creditori, practicile de management şi gestionare al
riscului de creditare. Echipa ROSC doreşte să mulţumească pentru excelenta colaborare de care au
dat dovadă toţi interlocutorii săi şi în particular pentru sprijinul şi asistenţa acordate de Ministerul
Justiţiei.

II. DESCRIEREA PRACTICII NAŢIONALE
A. DREPTURILE CREDITORILOR: CONTEXT ŞI CADRU JURIDIC
3.

România are un sector financiar relativ restrâns dar sofisticat, care se străduieşte să vină în
întâmpinarea nevoilor financiare ale economiei. Aproximativ 41 de bănci au fost înfiinţate la
nivel naţional. Sectorul financiar numără de asemenea 40 de societăţi de asigurare, peste 5.000
instituţii financiare nebancare a căror activitate predominantă este activitatea de leasing, precum şi
fonduri şi brokeri de investiţii şi pensii. Aproximativ 92% din activele bancare sunt deţinute în
sistemul privat iar 91% dintre acestea aparţin unor filiale deţinute integral de bănci străine
(îndeosebi din Grecia, Austria şi Olanda). Peste 220 de bănci străine îşi exercită libertatea de a
furniza servicii pe teritoriul României fără să fi înfiinţat filiale aici. Creanţele bancare reprezintă
74% din PIB, împrumuturile reprezintă 40,3% din PIB iar depozitele reprezintă 34,4% din PIB.
Prin comparaţie, cifrele comparabile ale mediei europene sunt 351%, 120,2% şi, respectiv, 114,4%.
Aproximativ 37,3% dintre societăţi şi-au finanţat investiţiile cu ajutorul creditelor bancare începând
cu 2009. Prima de risc de creditare (dobânda practicată de bănci la împrumuturile acordate
consumatorilor premium din sectorul privat, minus rata dobânzii de trezorerie) a fost de 5,1% în

2

Banca Mondială, Principiile privind Eficienţa Insolvenţei şi Drepturile Creditorilor/Debitorilor (Versiune revizuită 2011),
http://www.worldbank.org/ifa/rosc_icr.html.
3
Inclusiv, printre altele, Codurile civil, de procedură civilă şi fiscal, şi legile privind contabilitatea, garanţiile colaterale,
întreprinderile comerciale, societăţile, organizaţiile de creditare, întârzierea plăţilor, punerea în executare a hotărârilor
judecătoreşti, garanţiile financiare, criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, pieţele financiare, insolvenţa,
practicienii în insolvenţă, societăţile de asigurare, leasingul, finanţele publice locale, împrumuturile ipotecare, instituţiile
financiare nebancare, ordonanţa de plată, şi creanţele certe. Un nou cod al insolvenţei a fost de asemenea revizuit de echipă, iar
comentariile privind noul cod sunt prezentate separat în cadrul unei anexe (Anexa II). Noul Cod al Insolvenţei a fost adoptat prin
intermediul unei ordonanţe de urgenţă a guvernului care a fost declarată ulterior neconstituţională. Ulterior, un proiect revizuit a
fost prezentat Parlamentului, intrând în vigoare la data de 15 aprilie 2014. Aspectele-cheie şi recomandările privind noul cod sunt
de asemenea incluse în acest document. Deşi acest rezumat cuprinde adnotări cu privire la anumite caracteristici cheie ale noului
cod adoptat, el nu oferă şi nici nu se doreşte a fi un comentariu la noul act normativ, aşa cum a fost el adoptat în cele din urmă.

3

ROMÂNIA ICR ROSC

APRILIE 2014

2012, a urcat de la 4,8% în 2011 şi a coborât din nou de la 6,9% în 2012. Ecartul ratei dobânzii
(rata practicată de bănci pentru clienţi premium minus rata plătită la depozite), raportată ca fiind
5,8% în 2012, a rămas neschimbată faţă de anul anterior. Cea mai mare rată NPL (credite
neperformante) a fost de 21% în iulie 2013, în creştere de la 17,3% la nivelul aceleiaşi luni a anului
anterior. Creditele neperformante în rândul împrumutaţilor micro-întreprinderi sunt de cinci ori mai
mari decât ratele NPL la nivelul societăţilor.
4.

În cele două decenii de la momentul înscrierii pe drumul economiei de piaţă, autorităţile
române au înregistrat progrese remarcabile în elaborarea unui cadru juridic şi de
reglementare cuprinzător pentru creditarea întreprinderilor. Iar acest lucru a fost posibil şi
prin înglobarea elementelor relevante ale legislaţiei europene. Legea sprijină utilizarea unei game
extrem de variate de instrumente de creditare, inclusiv a garanţiilor personale şi garanţiilor asupra
patrimoniului cu deposedare sau fără deposedare, fie „fixe” fie „variabile”, asupra unui set complet
de bunuri mobiliare şi imobiliare, inclusiv asupra întregii averi a unei întreprinderi. Garanţiile reale
pot fi constituite prin contract sau pot lua naştere prin efectul legii, pentru a garanta obligaţiile
curente, viitoare, acumulate sau exigibile.

5.

Reacţiile la Noul Cod civil, recent promulgat, în rândul grupurilor de creditori şi al
consultanţilor acestora nu au fost dintre cele mai entuziaste. Codul este privit de aceştia ca
înclinând prea tare balanţa în favoarea debitorului, spre exemplu prin invalidarea clauzelor de
impreviziune şi acordarea unor puteri sporite de renegociere a contractelor chiar şi din simple
raţiuni economice. Normele concepute iniţial să protejeze consumatorii (acele părţi care nu se
încadrau în categoria „comercianţi” potrivit reglementării anterioare) sunt actualmente aplicabile şi
marilor întreprinderi comerciale, care ar fi putut influenţa într-o mai mare măsură clauzele
contractelor lor. Rezultatul cel mai probabil îl reprezintă incertitudinea în sistem şi costuri
contractuale mai mari.

6.

Normele privind creditele ipotecare au câteva neajunsuri. Ipoteca asupra unei proprietăţi
imobiliare poate fi constituită fie conform Noului Cod civil fie conform Legii privind creditul
ipotecar. Cu toate acestea, în vreme ce potrivit Noului Cod civil ipotecile pot fi constituite în
favoarea oricărei persoane, ipotecile constituite în baza Legii privind creditul ipotecar au o
aplicabilitate mai mică, putând fi constituite numai în favoarea instituţiilor de credit autorizate (deşi
acestea pot fi atât instituţii financiare bancare cât şi instituţii financiare nebancare) 4. Legea privind
creditul ipotecar asigură totuşi o protecţie superioară creditorilor autorizaţi, îndeosebi în situaţiile în
care garanţia este dobândită de un terţ, cu încălcarea prevederilor contractului de ipotecă. Potrivit
Noului Cod civil, un astfel de transfer este valabil indiferent de orice prevedere a contractului de
ipotecă, în ciuda faptului că dreptul cesionarului asupra bunului continuă să facă obiectul ipotecii.
În ceea ce priveşte încălcarea clauzei din contractul de ipotecă, potrivit căreia transferul este
interzis, creditorul ipotecar este îndreptăţit să solicite daune de la debitorul ipotecar, ceea ce se
poate dovedi inutil în situaţia cvasi-general întâlnită în care debitorul ipotecar nu poate fi dat în
judecată sau localizat. Problema se complică şi mai mult în situaţia în care activul se transferă de la
o persoană fizică la o persoană juridică, cu eventuala atragere a debitorului ipotecar în procesul de
insolvenţă al unei societăţi, ceea ce poate contraveni calculelor pe care s-a bazat decizia de
acordare a creditului. Această lacună în protecţia acordată creditorului ipotecar este de natură să
sporească incertitudinea în tranzacţiile ipotecare şi să se traducă într-o oarecare măsură în costuri
de creditare mai mari dar şi o accesibilitate mai mică la credite.

7.

Poziţia referitoare la clauzele de rezervare a proprietăţii este neclară. În vreme ce legea
prevede că părţile pot impune, prin contract, ca una dintre ele să-şi rezerve dreptul de proprietate
asupra unor bunuri, transferând doar posesia către cealaltă parte, în practică se pare că vânzarea în
continuare către un terţ cumpărător de bună credinţă ar produce efectul transferului dreptului de
proprietate. Acest lucru ar putea genera la rândul său dubii cu privire la eficacitatea rezervării
proprietăţii pentru vânzător în caz de insolvenţă a părţii care are posesia asupra activului respectiv.
Rezervarea efectivă a proprietăţii poate îndeplini un rol foarte util prin faptul că reuşeşte să confere
o anume securitate comercială tranzacţiilor în care constituirea unor astfel de garanţii reale astfel ar

4

A se vedea Legea nr. 190/1999, art. 2, lit. f), Legea nr. 93/2009, art. 14, alin. (1), art. 18, alin. (1).
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putea fi lipsită de spirit practic sau extrem de costisitoare, iar legea ar trebui să susţină eficienţa
rezervării proprietăţii sub rezerva notării corespunzătoare în registrele publice a existenţei unei
clauze de rezervare a proprietăţii5.
8.

În general, există un cadru adecvat atât pentru leasingul financiar cât şi pentru cel
operaţional, inclusiv cu privire la tratamentul fiscal al acestora, dar câteva probleme persistă.
Participanţii experimentaţi din piaţă atrag atenţia asupra următoarelor aspecte: (i) În practică, a
existat în trecut confuzie cu privire la implicaţiile cerinţei potrivit căreia taxa vamală calculată prin
raportare la valoarea reziduală a bunului în leasing (valoarea la care acestea pot fi cumpărare de
chiriaş la sfârşitul perioadei de leasing) trebuie plătită atâta timp cât aceasta nu este mai mică de
20% din valoarea iniţială. Unii participanţi din piaţă consideră că potrivit acestei reguli contractele
de leasing trebuie să specifice o valoare reziduală de cel puţin 20% din valoarea iniţială. Este
posibil ca acest aspect să fi fost soluţionat ca urmare a modificării reglementărilor privind TVA,
intrate în vigoare la 1 ianuarie 2013, potrivit cărora proprietarii şi societăţile de leasing ce nu preiau
efectiv posesia asupra proprietăţii închiriate sunt scutiţi de la calcularea acesteia în măsura în care
fac dovada că au iniţiat şi efectuat demersuri în acest sens, chiar dacă ele nu sunt finalizate 6. (ii) Se
susţine că în ceea ce priveşte consecinţele încetării contractului de leasing acestea sunt insuficient
reglementate. De exemplu, în cazul încălcării contractului de leasing de către chiriaş, instanţele nu
permit compensaţia cu ratele viitoare de leasing. De asemenea, se susţine că Noul Cod civil elimină
dreptul de a promova acţiune cu privire la un contract de leasing la şase luni de la încetarea
acestuia, ceea ce se consideră neadecvat. Ca ultim exemplu, există obiecţiuni în sensul că, în cazul
în care culpa aparţine chiriaşului iar contractul încetează, dar chiriaşul este incapabil să recupereze
activele în termen de una (1) lună, proprietarul are obligaţia de a plăti TVA la ratele care nu au fost
niciodată plătite. (iii) Au existat de asemenea probleme cu privire la deteriorarea bunurilor în
leasing, organele de constatare refuzând să recunoască dreptul creditorului de a face plângere.

9.

Se afirmă că integrarea reglementărilor UE privind întârzierea plăţilor a avut un efect
benefic îndeosebi asupra cash-flow-ului micilor întreprinderi. Cu toate acestea, autorităţile
locale sunt mult în urmă în acest sens, datoriile acestora pentru servicii/bunuri livrate de unele
companii în 2009 nefiind nici acum onorate.

10.

Cartea funciară, care are un rol esenţial în cadrul sistemului de creditare, este susceptibilă de
îmbunătăţiri. Toate drepturile imobiliare trebuie constituite şi perfectate prin înscriere în cartea
funciară, deşi efectele acestei legi au fost suspendate în aşteptarea finalizării lucrărilor cadastrale
pentru unităţile administrativ-teritoriale7. Autoritatea de cadastru deţine 135 de birouri (oficii
locale) şi 42 de oficii cadastrale (judeţene). Deşi procesul de automatizare a acestora este în plină
desfăşurare, doar aproximativ 40% din înregistrări au fost convertite de pe hârtie în format
electronic. Restul continuă să fie ţinute scriptic, la birourile locale. Delimitarea graniţelor funciare
nu este întotdeauna precisă, îndeosebi în ceea ce priveşte zonele agricole rurale8. În sens strict,
accesul la cartea funciară nu a fost disponibil publicului până în iulie 2010 şi până în prezent, unele
informaţii cheie pot fi accesate doar prin cooperarea proprietarului intabulat. O mare parte din
înregistrări sunt încă ţinute în format scriptic, ceea ce face ca cercetările în cartea funciară să nu se
poată face în funcţie de numele/denumirea persoanei fizice sau juridice, ci numai în funcţie de
numărul de referinţă al parcelei cadastrale de teren sau al altor bunuri imobiliare. Acest lucru
dăunează serios eficienţei cărţii funciare. Problemele şi mai mari apar atunci când hotărârile

5

S-a sugerat că respectiva clauză subînţeleasă privind interdicţia înstrăinării bunului, cuprinsă în însuşi actul de proprietate, se
notează automat în cartea funciară la momentul realizării formalităţilor de publicitate imobiliară. Prin urmare, se poate invoca
faptul că susţinerea de bună credinţă a unui terţ împotriva unei clauze privind rezervarea proprietăţii nu mai poate produce efecte,
astfel încât orice înstrăinare neautorizată a proprietăţii reale către terţul respectiv nu ar mai putea fi posibilă. Dacă însă clauza
privind rezervarea proprietăţii este notată corespunzător în registrele publice şi este suficient de clară în ceea ce priveşte
interzicerea înstrăinării, atunci este mai puţin probabil ca această problemă să intervină ulterior. S-a afirmat că Legea insolvenţei
din 15 aprilie 2014 recent adoptată („Codul Insolvenţei 2014”) rezolvă acest aspect prin considerarea proprietăţii ca parte din
patrimoniul de insolvenţă şi prin considerarea vânzătorului ca fiind un creditor garantat. Echipa ICR nu a revizuit acest nou act
normativ în vederea redactării acestui Raport.
6
A se vedea HG nr. 84/2013 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 (Codul fiscal).
7
A se vedea Legea nr. 71/2011, art. 56, alin. (1).
8
În unele cazuri, acest lucru se datorează unei lipse a planurilor parcelare care trebuiau întocmite de comisiile funciare locale
anterior eliberării titlului de proprietate, ceea ce nu s-a întâmplat.
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judecătoreşti sau actele executorilor judecătoreşti nu menţionează numărul de referinţă al
imobilului în cauză9. Se pare de asemenea că simpla notare în cartea funciară nu este un act
constitutiv de drepturi de proprietate. În loc să se bazeze pur şi simplu pe cartea funciară, o parte
din creditori, cel puţin, cercetează istoricul proprietăţii până cu 30 de ani în urmă. Există o
procedură de rectificare a erorilor administrative, condusă de Registratorul Şef, a cărui decizie face
obiectul controlului judiciar. Răspunderea legală pentru comiterea unei erori va aparţine fie
oficiului de carte funciară fie operatorului individual care a comis-o, potrivit Codului civil. În cazul
în care consecinţele actului prejudiciator sunt îndepărtate prin acţiune judiciară cererile de
despăgubiri se vor respinge.
11.

Arhiva electronică de garanţii reale mobiliare funcţionează bine. Înregistrarea garanţilor reale
mobiliare este necesară pentru a asigura prioritatea şi opozabilitatea faţă de terţi. Noul Cod civil
permite înscrierea unei liste de clauze contractuale în legătură cu o garanţie. Arhiva a început să
funcţioneze la 15 decembrie 2000. Ea este unitară şi ţinută electronic, iar înregistrările sunt
efectuate de persoane juridice autorizate la nivelul întregii ţări. Înscrierea iniţială poate fi cerută fie
de creditor fie de debitor, dar menţiunile ulterioare pot fi cerute numai de creditorii garantaţi
înregistraţi. Autorităţile fiscale sunt operatori autorizaţi şi înregistrează sechestrul asupra activelor.
Cu excepţia cazului în care sunt reînnoite, notările expiră la expirarea unui termen de cinci ani.
Căutările în arhivă sunt publice şi gratuite, şi pot fi efectuate după debitor, creditor, sau numărul de
identificare a activului, deşi anumite părţi interesate sunt de părere că funcţiunile de căutare ar
putea fi îmbunătăţite şi mai mult. Arhiva nu oferă compensaţii pentru erorile de înregistrare, deşi
registratorul răspunde personal pentru orice astfel de erori. De asemenea, Ministerul Justiţiei în
subordinea căruia se află arhiva, poate dispune corectarea anumitor înregistrări în situaţii limitate.

12.

Costurile şi funcţionarea sistemului notarial ridică unele semne de întrebare. Legalizarea
obligatorie a documentelor referitoare la ipotecă se poate ridica la peste 0,65% din valoarea
creanţei garantate, ceea ce actorii de pe piaţă consideră excesiv. Ei subliniază de asemenea
dificultăţile ce pot apărea atunci când notarii solicită arhivei un „extras în scopuri de autentificare”,
care ilustrează situaţia tuturor drepturilor înscrise pe perioada de 10 zile de la emiterea extrasului
dar care, în acelaşi timp, împiedică registratorii să efectueze sau măcar să ia în considerare orice
alte înregistrări în această perioadă. Acest lucru poate avea efecte inutil de negative pentru
creditorii stabiliţi prin hotărâre judecătorească şi titularii de ipoteci legale sau fiscale.

13.

Procesul de executare a creanţelor este reglementat în detaliu, dar în practică, este lung şi
anevoios şi poate fi nesigur şi conduce la scăderea valorii. Noul Cod de procedură civilă, care a
intrat în vigoare la 15 februarie 2013, nu a trecut încă testul practic. Observatori experimentaţi ai
practicii judiciare opinează că Noul Cod de procedură civilă va complica procedurile şi va genera
confuzie în instanţă în anii ce vin, îndeosebi din cauza aplicării sale neunitare de către instanţe.
Implementarea acestuia a fost, se pare, accelerată, dar mare parte din acesta nu poate fi aplicat în
practică din cauza infrastructurii inadecvate a cadrului judecătoresc existent (număr insuficient de
judecători şi personal adiacent, spaţiu neadecvat de desfăşurare a şedinţelor de judecată şi pentru
arhive) şi pregătirea insuficientă a judecătorilor în aspecte legate de implementarea în practică a
Noului Cod de procedură civilă.

14.

Procesul de licitaţie poate fi inutil de lung şi diminuează valoarea. El are o serie de puncte
slabe. În primul rând, anunţul de vânzare este publicat, în general, prin afişare fizică în anumite
locuri, dar poate fi de asemenea publicat într-un ziar naţional la solicitarea creditorului. Ce lipseşte
este o platformă on-line comună pentru publicitatea bunurilor scoase la licitaţie. Această lipsă
împiedică expunerea corespunzătoare a bunului pe pieţele relevante şi tinde să scadă valoarea ce se
poate obţine. În al doilea rând, pentru a fi valabilă, la prima licitaţie cu vânzare trebuie să se obţină,
conform legii, cel puţin un preţ egal cu cel mai mare preţ oferit, sau în cazul în care nu s-a făcut
nicio ofertă, valoarea evaluată integrală a garanţiei. În cazul în care la prima licitaţie bunul nu este
vândut, se va organiza o a doua licitaţie în termen de 30 de zile la un preţ de rezervă stabilit la 75%
din valoarea stabilită iniţial pentru imobil şi chiar dacă nu se obţine acest preţ, executorul poate
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În anumite regiuni ale României intabularea s-a făcut exclusiv pe baza numelui proprietarului şi nu pe baza descrierii
imobilului.

6

ROMÂNIA ICR ROSC

APRILIE 2014

vinde bunul ofertantului care oferă cel mai mare preţ sau chiar ofertantului unic. Acest proces
favorizează comportamentul speculativ, şi se pare că la majoritatea licitaţiilor iniţiale nu se obţin
oferte corespunzătoare sau nu se depune nicio ofertă, deoarece potenţialii cumpărători aşteaptă
eliminarea eficientă a preţului de rezervă în cadrul celei de-a doua licitaţii. Procesul este
îndelungat, iar garanţiile se depreciază şi mai mult. În al treilea rând, dacă bunul adus în garanţie
este un imobil, se pare că ocupantul existent poate rămâne in situ în timpul licitaţiei, ceea ce
împiedică potenţialii cumpărători să vadă sau să dobândească garanţia liberă de posesie. Se pare că
aceasta reduce valoarea obţinută cu aproximativ 25%.
15.

Creditorii se plâng în unanimitate de efectul deschiderii procedurii de insolvenţă a
debitorului persoană juridică, asupra procesului de executare. Chiar dacă procesul de
executare silită este într-o fază avansată, un debitor persoană juridică poate solicita deschiderea
procedurii de insolvenţă în ceea ce îl priveşte. Acţiunea trebuie analizată în termen de cinci zile şi,
dacă este admisă, suspendă procesul de executare aflat în curs. Cheltuielile efectuate de creditori
pentru organizarea licitaţiilor se pierd. Creditorii afirmă că acţiunile debitorilor în aceste cazuri
reprezintă aproape întotdeauna manipulări strategice în vederea amânării plăţii datoriilor prin
declararea insolvenţei.
B. MANAGEMENTUL RISCULUI ŞI REORGANIZARE CORPORATIVĂ

16.

Biroul de Credit din sectorul privat reprezintă una dintre cele două surse naţionale esenţiale
de informaţii cu privire la credite. Biroul de Credit a fost înfiinţat în august 2004, fiind deţinut de
25 de bănci, are evidenţe pentru 6 milioane de persoane fizice (nu persoane juridice) acoperind
45% din populaţia adultă la nivelul anului 2012, şi funcţionează pe principiul reciprocităţii între
instituţiile financiare. Sunt primite şi raportate atât informaţii pozitive cât şi informaţii negative.
Persoanele vizate de informaţii au drept de acces la propriile evidenţe o dată pe an, gratuit, şi
ulterior în schimbul unei taxe de 6 RON. Biroul are patru mari limite. Prima şi, aparent sub
presiunea autorităţii naţionale de protejare a datelor, este cea potrivit cărei Biroul de Credit
raportează informaţii numai pentru perioade de 4 ani. Utilitatea istoricului creditelor depinde de
posibilitatea de a contura modele de plată sau neîndeplinire, ceea ce impune ca istoricul să acopere
o perioadă suficient de lungă; bunele practici internaţionale sugerează că acoperirea istoricului ar
trebui să fie de 5 până la 7 ani. Includerea în istoric a unei perioade mai scurte de timp ar însemna
imposibilitatea acestuia de a reflecta o imagine adecvată a debitorului, în timp ce o perioadă mai
lungă ar risca să contamineze judecăţile actuale referitoare la solvabilitatea debitorului prin
informaţii perimate. A doua limitare este cea potrivit căreia Biroul de Credit nu permite creditorilor
nefinanciari, cum ar fi furnizorii de utilităţi, să participe la sistem. Prin urmare, nu permite
persoanelor cu un bun istoric de creditare la creditorii respectivi să profite de acesta pentru a obţine
condiţii mai bune de creditare la instituţiile financiare. Potrivit celei de-a treia limitări, Biroul nu
are niciun mecanism propriu de rectificare cu privire la reclamaţii, dar primeşte anual aproximativ
o sută. Aceasta nu numai că reduce protecţia împrumutatului faţă de erorile din istoricul de
creditare, dar nu permite Biroului să aibă un mecanism suplimentar destul de puternic pentru
creşterea preciziei informaţiilor sale. În sfârşit, conform celei de-a patra limitări, creditorii care iau
decizii de respingere a creditării pe baza rapoartelor de credit nefavorabile nu sunt ţinuţi de niciun
fel de obligaţie de a dezvălui acest lucru potenţialului împrumutat.

17.

Registrul Central de Credite, operat de BNR, cealaltă sursă principală de informaţii cu
privire la credite ar putea beneficia de asemenea de câteva îmbunătăţiri. Toate instituţiile
financiare reglementate participă la sistem, care are 1 milion de evidenţe şi acoperă echivalentul a
14% din populaţia adultă la nivelul anului 2012, 90% dintre aceştia fiind persoane fizice, iar restul
persoane juridice. Sunt incluşi numai cei cu o expunere mai mare de 20.000 RON. Registrul
acoperă o perioadă de 7 ani, raportează informaţii pozitive şi negative şi este obligat ca, la primirea
unei cereri scrise, să dezvăluie părţii solicitante evidenţele cu privire la aceasta. Şi în această
situaţie, nu există nicio obligaţie a creditorilor care iau decizii adverse pe baza rapoartelor din
Registru de a anunţa acest fapt împrumutatul căruia i-a fost refuzat creditul. Şi din nou, în cadrul
Registrului nu există niciun mecanism propriu de rectificare. Departamentul de supraveghere
bancară din cadrul BNR are acces în timp real la Registru, dar se pare că Registrul nu transmite
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rapoarte periodice în scop de supraveghere, cum ar fi rapoarte privind cele mai mari expuneri ale
creditorului, debitorului, sectorului şi aşa mai departe.
18.

Deşi Legea Insolvenţei pune la dispoziţie mecanisme utile de stimulare a conducerii
debitorului de a demara acţiunile de deschidere a procedurii insolvenţei în timp util,
elaborarea acestor mecanisme este deficitară din mai multe puncte de vedere. Acţionariatul
debitorului are autoritatea de a împiedica membrii conducerii superioare de a declanşa procedura
falimentului (deşi nu are autoritatea de a împiedica declanşarea procedurii insolvenţei de către
aceleaşi persoane)10. Orice asemenea autoritate ar fi inadecvată. Acţionariatul nu are dreptul să
tragă foloase din averea societăţii dacă aceasta nu îşi poate îndeplini obligaţiile de plată atunci când
acestea ajung la scadenţă. În aceste condiţii, legea ar trebui să impună ca societăţile să fie
administrate astfel încât să reducă orice pierderi/pierderile ulterioare pentru creditori, iar dacă
metoda optimă de atingere a acestui obiectiv este deschiderea procedurii insolvenţei, atunci
acţionariatul ar trebui să nu poată interveni. În al doilea rând, legea nu reglementează clar
răspunderea administratorilor de facto (şi anume, a acelor persoane care nu sunt desemnate oficial
administratori, dar se prezintă şi acţionează ca atare) şi administratorilor din umbră (şi anume, a
acelor persoane care nu sunt desemnate oficial administratori, dar la instrucţiunile căreia acţionează
efectiv debitorul sau conducerea acestuia)11. În al treilea rând, legea nu stabileşte clar mecanismele
de finanţare pentru procedura de tragere la răspundere a administratorilor. În multe situaţii este
posibil să nu existe suficiente fonduri disponibile în averea debitorului în insolvenţă pentru tragerea
la răspundere a unui administrator, chiar dacă acţiunea respectivă ar avea şanse reale în instanţă.
Identificarea unor abordări creative privind finanţarea acestora situaţii poate oferi un mijloc eficient
de recuperare a valorii pierdute a averii debitorului. În al patrulea rând, anumite persoane interesate
şi-au manifestat preocuparea în sensul că anumiţi consultanţi de specialitate, cum ar fi contabili sau
specialişti în producţie, care acţionează conform principiilor pieţei, pentru consilierea debitorilor
aflaţi în dificultate ar putea fi chiar ei ţinuţi răspunzători conform prevederilor referitoare la
răspunderea pentru ajungerea societăţii în insolvenţă.

19.

Procedurile informale de reorganizare sunt încetinite din cauza structurii sectorului bancar
şi de un punct slab dovedit al „culturii de negociere”. Pentru a garanta reuşita acestora,
procedurile informale de reorganizare din România necesită unanimitate la nivelul creditorilor
relevanţi, disponibilitatea acestora de a se angaja în negocieri cu bună-credinţă şi posibilitatea de a
respecta acordurile rezultante. Cu toate acestea, agenţii economici raportează că, în anumite cazuri,
în special, dar nu exclusiv, în legătură cu anumite bănci străine, negociatorii nu au convins
autorităţile să încheie acorduri, fiind obligaţi, în schimb, să solicite aprobare de la compania-mamă
din străinătate. Există de asemenea indicii în sensul că cerinţele prudenţiale aplicabile instituţiilormamă stimulează repatrierea de capital şi, astfel, se detaşează, în loc să se angajeze, în soluţionarea
problemelor de creditare în această jurisdicţie. În plus, regimul actual nu conferă suficientă
motivaţie creditorilor care deţin garanţii colaterale mai solide pentru a accepta reorganizarea
debitorilor şi nici nu impune creditorilor care deţin orice fel de garanţii colaterale să participe la
procedurile de salvgardare.

20.

Mediul de reglementare, îndeosebi în ceea ce priveşte autorităţile fiscale, nu sprijină într-o
măsură suficientă reorganizările corporative şi alte măsuri de prevenţie. Există menţiuni
frecvente cu privire la presupusa incapacitate a autorităţilor fiscale de a participa la operaţiuni de
reorganizare şi scheme (concordate), prin prisma lipsei de calitate juridică, dar şi din cauza
normelor UE privind ajutoarele de stat. Motivaţia pentru această din urmă poziţie nu este clară, din
moment ce legislaţia UE a subliniat constant că măsurile statului întreprinse din raţiuni obiective şi
comerciale nu contravin normelor privind ajutorul de stat12. Actualmente, art. 24, alin. (5), prevede
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Ni s-a comunicat faptul că, potrivit Codului Insolvenţei 2014 în forma sa adoptată, structura de bază a LI cu privire la o
perioadă iniţială de observaţie urmată de decizia de a continua procedura prin reorganizarea debitorului sau, dimpotrivă de a
demara falimentul acestuia, este menţinută. A se vedea Codul Insolvenţei 2014, art. 66, alin. (5).
11
Ni s-a comunicat că dreptul de a urmări administratorii din umbră în instanţă este prevăzut implicit în Codul Insolvenţei 2014.
Conform art. 169 din proiectul de Lege a Insolvenţei din 2013 (Ordonanţa de urgenţă) “orice alte persoane care au contribuit la
starea de insolvenţă a debitorului …”
12
Ni s-a comunicat că această problemă poate fi acum remediată prin introducerea art. 30, alin. (3), în Codul Insolvenţei 2014, cu
privire la capacitatea juridică şi tehnică a autorităţilor fiscale (care clarifică dreptul autorităţilor fiscale de a accepta în mod
voluntar ajustarea creanţelor lor în măsura în care ajustarea nu contravine normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat).
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aplicarea unui test al creditorului privat oricărei propuneri de reducere a creanţelor bugetare, astfel
încât reducerea respectivă să nu fie calificată drept ajutor de stat. A se vedea în acest sens şi art. 5,
alin. (71) (definiţia înţelesului şi scopului testului creditorului privat). Atâta timp cât o propunere
de reducere trece acest test, se poate impune un concordat asupra obiecţiunii privind reducerea
creanţelor budgetare, conform proiectului de Cod al Insolvenţei13. Se rezolvă astfel şi problema
ajutorului de stat14. O altă problemă este aceea că legea fiscală consideră că un element depreciat al
unui împrumut constituie venit pentru debitor şi nu poate permite creditorului angajat în depreciere
să declare respectivul element ca pierdere, pentru scopuri fiscale. Acest fapt nu motivează părţile să
participe la operaţiuni de reorganizare. Până recent, legea prevedea un tratament fiscal diferit
pentru vânzările de active/pasive în insolvenţă. Dar, începând cu data de 1 octombrie 2012, OG nr.
15/2012 a modificat Codul fiscal pentru a permite celor care cumpără sau păstrează
activele/pasivele cu dificultăţi în cadrul fuziunii sau divizării să recupereze pierderile fiscale
proporţional cu activul/pasivul transferat, sau după caz, păstrat. S-a raportat de asemenea că
autorităţile fiscale sunt obligate prin lege să perceapă penalităţi crescute (35%) pentru neplată (deşi
acestea au posibilitatea să renunţe la până la jumătate din volumul penalităţilor) şi să solicite
garanţii15; această agresivitate ar putea submina ceea ce, în alte condiţii, ar putea fi o posibilitate de
restructurare viabilă.
Noul test al creditorului privat, sus-menţionat, aplicat creanţelor fiscale şi altor creanţe bugetare în
cadrul mecanismului de concordat preventiv a generat şi el o nouă problemă. Testul creditorului
privat are drept consecinţă reducerea creanţelor bugetare. Procedura de omologare în concordatul
preventiv (care va fi analizată mai jos) are aşadar efectul de a face ca suma redusă să fie imperativă
pentru creditorii bugetari, deşi este posibil ca aceştia să nu fi fost de acord cu reducerea respectivă.
Se creează astfel posibilitatea existenţei unor abuzuri deoarece debitorii care au datorii bugetare
mari pot fi tentaţi să se folosească de concordatul preventiv exclusiv pentru a-şi şterge o parte din
datoriile fiscale. Cu toate acestea, ni s-a comunicat că potrivit Codului Insolvenţei 2014 procentul
de aprobare a fost stabilit la 75%, ceea ce de regulă este destul de mult pentru a descuraja abuzurile
dar nu atât de mult încât să nu poată fi atins.
21.

Există un oarecare grad de preocupare cu privire la eficacitatea şi disponibilitatea
instrumentelor de restructurare. În vreme ce conversiile datoriilor în acţiuni/părţi sociale sunt
posibile în baza principiilor generale de drept, ele nu sunt prevăzute de Legea societăţilor şi nici nu
sunt utilizate în mod frecvent, în principal deoarece băncile se tem că restul creanţelor lor împotriva
societăţilor debitoare ar putea fi calificate drept împrumuturi de acţionar/asociat. Potrivit art. 145 al
GEO nr. 99/2006 băncile au fost împuternicite să deţină temporar participaţii în întreprinderi
nefinanciare, ca instrument de restructurare a acestora. Noul Regulament nr. 26/2011 a stabilit şi
condiţiile în care poate avea loc o astfel de acţiune. Comunitatea bancară a întâmpinat cu un
optimism moderat acest Regulament. Observatorii informaţi ai pieţei bancare afirmă că, pentru a
fructifica pe deplin aceste puteri, băncile vor trebui să dezvolte capacităţi de organizare şi
management.

22.

Participanţii la piaţă au semnalat de asemenea o serie de alte provocări legate de înfiinţarea
unei culturi de reorganizare viabile: (i) curgerea termenului de prescripţie în limita căruia vor fi
formulate declaraţii de creanţă de către creditori împotriva unui debitor în culpă reprezintă un
impediment în calea negocierilor de restructurare, deoarece creditorii refuză să demareze
negocierile sau să aştepte încheierea acestora în mod raţional, de teamă că termenul de prescripţie
va expira înainte de data la care negocierile vor fi fost finalizate într-un mod care nu ar fi acceptabil
pentru ei; (ii) creditorii existenţi sunt descurajaţi să acorde alte împrumuturi unui debitor aflat în
dificultate din cauza riscului că orice garanţie sau alte condiţii de rambursare preferenţială oferite
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Ar trebui revizuite regulile privind comportamentul impus autorităţilor fiscale, permiţând doar majorările involuntare ale
creanţelor bugetare, faţă de reducerile involuntare ale acestora.
14
S-a observat de asemenea că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are în prezent autoritatea de a numi administratori
judiciari sau lichidatori judiciari pentru debitorii plătitori de taxe aflaţi în insolvenţă. A se vedea Codul de procedură fiscală, art.
177, alin. (4).
15
S-a notat de asemenea că, totuşi, Codul de procedură fiscală (art. 119-124) permite evaluarea acestor penalităţi şi că, potrivit
art. 41 din Legea nr. 85/2006, niciun fel de dobânzi sau penalităţi nu se pot adăuga creanţelor la data deschiderii procedurii de
insolvenţă. S-a sugerat aşadar ca autorităţile fiscale să nu perceapă penalităţi mari.
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acestora ar putea fi anulate în procedura de insolvenţă ce va urma; (iii) conducerea debitorului s-ar
putea teme să nu îi fie atrasă răspunderea personală pentru că a dispus realizarea de către debitor a
unor activităţi de restructurare legitime; şi (iv) uneori creditorii sunt preocupaţi de răspunderea
proprie creditorului; (v) nu s-a discutat îndeajuns cu privire la constituirea unei organizaţii a
specialiştilor în restructurare. Este imperativ necesar ca furnizorii de fonduri să fie convinşi că
societăţile aflate în dificultate sunt capabile să gestioneze situaţia în mod eficient şi să dezvolte o
strategie de business sustenabilă.
23.

Noua Lege a Insolvenţei din 15 aprilie 2014 („Codul Insolvenţei 2014”) preia reglementarea
anterioară privind schemele de restructurare, intitulate „concordate preventive”. Ni s-a
comunicat că acest Cod al Insolvenţei 2014 reia idea de bază a schemelor de restructurare
prevăzute în vechea lege, redenumind procedura „concordate preventive”. Conform Codului
Insolvenţei 2014 se pare că pentru confirmarea unui concordat preventiv este necesar votul a 75%
din totalul creanţelor acceptate şi necontestate. De asemenea, valoarea creanţelor contestate trebuie
să nu depăşească 25% din valoarea totală a creanţelor pentru ca acel concordat preventiv să fie
obligatoriu pentru creditorii care votează împotrivă. Ni s-a comunicat că a fost eliminată
prevederea referitoare la suspendarea acumulării dobânzilor. Am fost de asemenea informaţi că
noua lege prevede un mecanism potrivit căruia un concordat ce vizează reducerea – voluntară sau
în alt mod – a valorii creanţelor bugetare produce efecte numai dacă nu se califică drept ajutor de
stat (iar un creditor privat obligatoriu este desemnat să se asigure că nu se realizează niciun fel de
ajutor de stat). Prin urmare, singurul argument pe care creditorii bugetari l-ar fi putut invoca pentru
a justifica neparticiparea lor la procedură pare să fi fost astfel îndepărtat.

24.

Participanţii la piaţă îşi exprimă preocuparea cu privire la „perpetuarea” împrumuturilor cu
probleme. Mai multe bănci din România par să se recurgă la reeşalonare, devenită deja rutină, în
cazul culpei debitorului, fără a face alte eforturi pentru a stabili cauzele care stau la baza
întârzierilor, în afara realizării unei „analize de business independente”, care este considerată o mai
degrabă o simplă formalitate. Cel puţin o bancă raportează faptul remarcabil că fiecare împrumut
neperformant din portofoliul său a fost supus la cel puţin o reeşalonare. Un funcţionar senior al
unei alte bănci a menţionat că, din experienţa proprie, „perpetuarea” este într-adevăr o realitate în
sistem. Un oficial de la o altă bancă admis în mod explicit faptul că banca ar lua în considerare
reeşalonarea nu pentru că este deosebit de încrezătoare în viabilitatea debitorului, ci tocmai pentru
a evita reclasificarea împrumutului. Astfel de practici, în cazul în care se răspândesc la scară largă,
indică faptul că problemele din sectorul financiar ar putea merge chiar mai adânc decât este indicat
de cifrele principale ridicate şi în creştere referitoare la NPL. Regulamentele Băncii Naţionale a
României nu par să limiteze numărul de posibile reeşalonări ale unui împrumut înainte de
reclasificarea imperativă (faţă de cea facultativă) a acestuia, şi nici nu stabilesc un număr minim de
criterii în funcţie de care creditorii trebuie să evalueze scenariile de redresare înainte de a acorda o
reeşalonare.

25.

Există un cod de bune practici în legătură cu reorganizările informale dar acesta nu este
utilizat de părţi. În septembrie 2010, Ghidul pentru restructurarea extrajudiciară a obligaţiilor
societăţilor comerciale a fost aprobat de către Ministerul Justiţiei şi cel al Finanţelor Publice şi de
către Banca Naţională. Ghidul este în concordanţă cu cele mai bune practici internaţionale şi
prevede principiile care reglementează buna-credinţă, confidenţialitatea informaţiilor, diseminarea
informaţiilor, noi surse de finanţare, precum şi obligaţiile debitorilor şi creditorilor. Din păcate,
gradul de preluare a acestor prevederi nu pare să fie foarte mare. Instituţiile financiare care ar trebui
să fie utilizatorii fireşti ai acestui ghid susţin că, deşi teoretic Banca Naţională a României a aprobat
acest ghid, ea manifestă o pasivitate deplină în ceea ce priveşte aplicarea practică a acestora,
încurajând într-o mică măsură sau deloc creditorii să recurgă la aceste linii directoare în
circumstanţe adecvate. Poziţia Băncii Naţionale a României pare să fie în sensul că aceasta nu are
nici o autoritate legală de a emite în mod oficial recomandări, faţă de „a aproba” recomandările
cuprinse în ghid, şi nici o putere juridică pentru a încuraja împrumutătorii să recurgă la astfel de
recomandări. Cu toate acestea, alte bănci centrale, începând cu „Abordarea Londoneză” a Băncii
Angliei, au emis într-adevăr, un astfel de ghid şi au reglementat insistent punerea lui în practică.
Dialogul cu Banca Naţională a României poate fi aşadar continuat, având în vedere că puterea de
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intervenţie a acesteia ar putea conferi o valoare semnificativă ghidului, fiind un beneficiu şi pentru
piaţă.
C. CADRUL JURIDIC AL INSOLVENŢEI
26.

Legea română a Insolvenţei pune la dispoziţie un cadru juridic relativ cuprinzător şi modern,
care necesită totuşi îmbunătăţiri în multe privinţe. Printr-un nou Cod al insolvenţei (revizuit
sub formă de proiect) se încearcă soluţionarea multor astfel de aspecte. Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului adoptată toamna trecută a fost declarată neconstituţională ca urmare a unei prevederi
specifice (eliminate între timp) şi cuprindea structura de bază care, aşa cum am fost informaţi, a
fost în cele din urmă în 15 aprilie 2014. Cadrul juridic aplicabil insolvenţei, ni s-a comunicat,
cuprinde norme menite să împiedice utilizarea necorespunzătoare a sistemului de insolvenţă atât de
către debitor, cât şi de creditori şi să evite dezmembrarea prematură a activelor debitorului printr-o
sistare completă a procedurilor. Legea include, de asemenea, norme care vizează asigurarea
transparenţei şi colectarea, procesarea şi diseminarea informaţiilor către părţile interesate relevante.
Proiectul Legii Insolvenţei din 2013 a preluat de asemenea Legea model UNCITRAL privind
insolvenţa transfrontalieră iar Regulamentul UE privind procedurile de insolvenţă este de asemenea
direct aplicabil în România. Există patruzeci şi unu de instanţe judeţene, care au jurisdicţie
exclusivă asupra dosarelor de insolvenţă deschise pentru debitori ale căror centre principale de
interese sunt situate în România. Cadrul de reglementare este relativ nou. În 2012, 23.665 de dosare
noi de insolvenţă au fost promovate în baza LI, cu 10% mai multe decât anul anterior.

27.

Eforturi serioase au fost făcute prin Proiectul Legii Insolvenţei din 2013 (Ordonanţa de urgenţă)
pentru soluţionarea aspectelor problematice semnalate prin proiectele preliminare ale ROSC16.
Noul proiect a propus o prevedere referitoare la creditarea debitorului post deschidere procedură,
procentajul minim de participare necesar pentru diversele acţiuni întreprinse de adunarea
creditorilor (inclusiv un procent minim necesar pentru aprobarea planului de reorganizare),
prevederi menite să reducă abuzul de procedură, prelungirea termenului de notificare şi de răspuns
referitor la anumite acţiuni propuse (pentru respectarea cerinţelor de comunicare a actelor
procedurale), prevederi menite să deblocheze situaţiile în care comitetele creditorilor ajung în
impas, o prevedere care permite vânzarea afacerii ca întreg, prevederi privind măsurile interimare
de protecţie a activelor debitorului, o prevedere care vizează eliminarea garanţiilor reale
neînregistrate, termene limită pentru convocarea adunării creditorilor, pentru adoptarea hotărârilor
privind deschiderea procedurii, o prevedere potrivit căreia furnizorilor de utilităţi le este interzisă
deconectarea debitorului de la serviciile respective, reducerea perioadelor pentru care sunt
întreprinse verificări cu privire la transferurile ce puteau fi evitate, proceduri de urgentare a
procesului de satisfacere a creanţelor şi noi prevederi privind administrarea grupurilor de societăţi.
Toate aceste modificări sunt mai mult decât binevenite şi, plecând de la premisa că ele au fost în
cele din urmă înglobate în Codul Insolvenţei 2014, ele îmbunătăţesc considerabil eficienţa juridică.
Există însă, desigur, numeroase alte aspecte susceptibile de îmbunătăţire17:
27.1. Eligibilitate şi acces. Se pare că unii profesionişti (debitori) sunt eligibili doar pentru
procedura simplificată şi nu sunt eligibili pentru reorganizare. Întreprinderile mici şi mijlocii,
inclusiv întreprinderile familiale, sunt adesea susceptibile de reorganizare, dacă li se oferă
ocazia. Se pare însă că proiectul de lege nu permitea acest lucru pentru persoanele fizice
autorizate supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului sau pentru afacerile de
familie. O altă întrebare care se ridică este cea referitoare la pragurile stabilite atât pentru
creditori cât şi pentru debitori pentru demararea procedurii. Creditorii mici, ca şi debitorii
mici, erau astfel privaţi de posibilitatea începerii unei astfel de proceduri. Regiile autonome

16

Ministerului Justiţiei i-a fost pus la dispoziţie spre analiză un proiect preliminar al Raportului detaliat de evaluare la nivelul
fiecărui principiu. La data la care proiectul Noului Cod al Insolvenţei a fost transmis echipei ICR la mijlocul lunii septembrie, el
a fost însoţit de un Rezumat Executiv întocmit de Ministerul Justiţiei, care prezenta în detaliu modul în care amendamentele din
documentul revizuit erau menite să răspundă aspectelor semnalate în proiectul ROSC.
17
Pentru evaluarea completă a Ordonanţei de urgenţă (denumită în acest raport „proiectul de Lege a Insolvenţei din 2013”,
ordonanţă care a fost ulterior respinsă de către Curtea Constituţională), a se vedea Anexa II. Un exemplar al acestei analize a fost
transmis Ministerului Justiţiei la scurt timp după promulgarea Ordonanţei de urgenţă şi anumite aspecte ale acelei analize au fost
aparent înglobate în Codul Insolvenţei 2014.
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urmau să fie considerate debitori, însă problema autorităţilor municipale nu fusese încă
abordată de legea insolvenţei18.
27.2. Aspecte privind comunicarea actelor procedurale. Principiul comunicării actelor
procedurale este acela că notificarea deschiderii procedurii trebuie transmisă tuturor
persoanelor afectate şi trebuie transmisă în timp util pentru ca partea respectivă să poată
reacţiona corespunzător. Proiectul de lege se baza în mare măsură pe sistemul publicităţii
într-un buletin oficial al procedurii, plecându-se de la premisa că oamenii de afaceri din
România sunt obişnuiţi să acceseze zilnic aceste buletine pentru a vedea dacă sunt publicate
acolo informaţii care i-ar putea afecta. Dacă într-adevăr aşa stau lucrurile, înseamnă că
utilizarea acestui buletin rezolvă primul aspect al comunicării actelor procedurale. Proiectul
de lege era încă deficitar în ceea ce priveşte al doilea aspect al acestuia, şi anume, termenele
insuficiente. România este o ţară relativ mare, cu un sistem de poştă afectat de toate tarele
sistemului poştal din multe alte state. Termenele scurte acordate prin lege ignoră această
realitate. Desigur, dacă răspunsurile ar putea fi transmise în siguranţă pe cale electronică,
întreaga procedură s-ar simplifica. Noul Cod de procedură civilă prevede în prezent ca toate
cererile adresate instanţelor, precum şi toate actele procedurale ale părţilor, adresate
instanţei, să poată fi transmise şi pe cale electronică. Odată cu noile reguli generale de
notificare şi comunicare a actelor procedurale, capacitatea instanţelor de comunicare
electronică este de natură să se îmbunătăţească în mod considerabil. Se admite faptul că
proiectul de lege aşa cum a fost redactat era menit să urgenteze procedura care în trecut era
considerată excesiv de înceată. Cu toate acestea, factorii principali de tergiversare par să fie
ritmul lent al procesului decizional, posibilităţile excesive de apel şi lipsa celerităţii în luarea
deciziilor cu nerespectarea termenelor de răspuns.
În afara aspectelor legate de logistica necesară pentru transmiterea unui răspuns, este o
realitate faptul că răspunsul trebuie întocmit într-un anume mod, cu indicarea motivelor
răspunsului şi a argumentelor pentru care despăgubirea ar trebui acordată. Termenele
acordate prin proiectul de lege nu păreau să permită părţilor timpul necesar pentru a întocmi
răspunsurile în modul cerut.
O altă întrebare care se ridica era dacă nu cumva termenele calculate pe baza zilelor
calendaristice (aşa cum cere Codul de procedură civilă) ar fi mai scurte decât termenele
efective de notificare, din cauza intercalării zilelor de week-end.
27.3. Suspendarea executărilor silite. Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 a
eliminat din proiect acele prevederi care confereau excepţii anumitor creditori cu privire la
suspendarea executării silite, în funcţie de situaţia activităţii lor de recuperare a creanţelor. În
general, excepţiile de la suspendare tind să reducă şansele de reorganizare a debitorului, ele
pot încălca drepturile altor creditori şi încalcă principiul fundamental al insolvenţei, şi
anume, ideea că insolvenţa este un proces concursual şi echitabil. O altă problemă este aceea
că niciun fel de notificare nu este transmisă celorlalţi creditori în cazul în care un creditor
doreşte să fie repus în termen. Ceilalţi creditori au un interes în ceea ce priveşte posibilitatea
scoaterii din patrimoniu a acelei proprietăţi ce poate fi necesară pentru reorganizare sau care
are o valoare suplimentară.
27.4. Creditarea post deschidere procedură. Unul din aspectele cheie ale salvgardării unei
societăţi aflate în dificultate financiară este capacitatea de a finanţa activitatea acesteia pe
parcursul procedurii de insolvenţă. Atragerea unor creditori într-o astfel de situaţie este totuşi
dificilă. Debitorul este deja într-o situaţie financiară delicată având multe pasive neonorate.
Creditarea unui astfel de debitor poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul şi pentru a atrage
investitori, legea trebuie să ofere în mod explicit acestor creditori certitudinea că sumele
puse la dispoziţie de ei vor fi recuperate, chiar dacă ceilalţi creditori nu sunt plătiţi, atât în
urma lichidării cât şi în urma reorganizării. Proiectul de lege păstra încă unele neclarităţi cu
privire la aspecte importante legate de prioritatea plăţilor către astfel de creditori. El era
18

Se menţiona, totuşi, că insolvenţa autorităţilor municipale era prevăzută într-o altă lege.
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deficitar şi în ceea ce priveşte implicarea tuturor creditorilor în decizia privind creditarea şi
în ce condiţii s-ar putea realiza aceasta. Este interesant faptul că proiectul de lege permitea
creditorilor post-deschidere procedură să-şi execute creanţele dacă acestea erau neonorate
pentru mai mult de 90 de zile. Acest lucru ar fi putut avea efectul contrar de a submina
reorganizarea, care este însuşi obiectivul creditării post-deschidere procedură19.
27.5. Participarea creditorilor. Regula privind convocarea adunării creditorilor şi procentul
aplicabil în acest sens (30%), aşa cum era prevăzută în proiectul de lege, nu făcea distincţia
între creditorii garantaţi şi cei chirografari. Acest lucru însemna că acei creditori privilegiaţi
puteau de cele mai multe ori convoca o adunare a creditorilor foarte uşor în vreme ce
creditorii chirografari care trebuie să adopte un comportament cooperant, ar avea dificultăţi
în a convoca o astfel de adunare.
27.6. Termenul planului de reorganizare. Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei
2014 recent adoptat prevede un plan iniţial de reorganizare de trei ani, cu posibilitatea
prelungirii cu încă un an. Acest lucru reprezintă o schimbare pozitivă. Cu toate acestea, unii
creditori pot avea creanţe ce nu pot fi satisfăcute în termenul respectiv. O datorie pe termen
lung cu privilegiu este un exemplu în acest sens, la fel cum este şi o emisiune de obligaţiuni
pentru care benefică ar putea fi reeşalonarea şi nu punerea în întârziere. S-ar părea că, în
cazul în care creditorii votează în favoarea unui aranjament cu termen de finalizare mai mare
de trei ani cu privire la anumite datorii pe termen lung, legea nu ar mai trebui să-l interzică.
27.7. Compensaţii pentru practicienii în insolvenţă. Deşi este extrem de important să ne
asigurăm că remunerarea practicienilor în insolvenţă este suficientă pentru a atrage persoane
oneste în preluarea unor astfel de îndatoriri şi îndeplinirea lor cu integritate, la fel de
important este şi ca mijloacele şi metodele de recompensare să fie reglementate. În caz
contrar, există riscul major ca acele costuri de administrare a unui dosar de insolvenţă să
consume un procent semnificativ din valoarea bunurilor, care altfel ar fi distribuită
creditorilor. Existau anumite temeri referitoare la sistemul de recompensare consacrat de
proiectul de lege. De exemplu, administratorul concordatar avea dreptul de a-şi negocia
onorariul (inclusiv un posibil bonus) exclusiv cu debitorul20. Proiectul de lege prevedea de
asemenea că administratorul judiciar urma să-şi negocieze onorariul cu creditorii care
solicitaseră deschiderea procedurii. Nu exista o normă clară în lege cu privire la modul în
care lichidatorul judiciar urma să fie plătit21. Supravegherea externă nu este implicată în
aproape niciuna din aceste situaţii şi nici nu există vreun standard independent ce ar putea fi
aplicat propunerilor de onorarii. Acest lucru creează un potenţial de supra-compensare a
acestor persoane, pe cheltuiala creditorilor.
27.8. Procesarea declaraţiilor de creanţă. S-a observat faptul că perioada de observaţie (care
urmează deschiderii procedurii) tindea, potrivit proiectului de lege, să fie extrem de lungă, în
primul rând datorită termenului necesar pentru procesarea declaraţiilor de creanţă anterior
adunării creditorilor. Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 permite acum
admiterea provizorie a creanţelor care fac obiectul unei contestaţii pentru care trebuie
administrate probe22. Am fost de asemenea informaţi că legea prevede actualmente o
prezumţie de valabilitate a creanţelor cu excepţia cazului în care nu sunt contestate,
reducându-se astfel timpul pe care administratorul trebuie să-l aloce verificării declaraţiilor
de creanţă23. Ar fi utilă admiterea provizorie a creanţelor condiţionate, prin intermediul unei
proceduri de estimare rezumativă a acestora.
19

Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 a rezolvat această problemă, eliminând excepţia respectivă.
Este adevărat că onorariul negociat urma să fie aprobat în ultimă instanţă de creditori ca parte din orice plan de concordat,
creditorii având astfel un cuvânt de spus cu privire la onorariu. Cu toate acestea, din motive practice, este adesea dificil pentru
creditori să renegocieze onorariul cu un specialist atunci când aceştia derulează simultan negocieri între ei dar şi negocieri cu
debitorul.
21
Art. 159, alin. (1) şi art. 161, alin. (1), permit plata remuneraţiilor acestora, cu titlul de creanţă prioritară, dar nu prevăd nici
procentul şi nici suma.
22
Ni s-a comunicat că noua lege statuează un termen limită de un an pentru perioada de observaţie.
23
A se vedea art. 102, alin. (9), din Codul Insolvenţei 2014.
20
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27.9. Priorităţi. Majoritatea legilor privind insolvenţa prevăd o prioritizare a drepturilor
creditorilor chirografari (inclusiv a sumelor datorate creditorilor care deţin creanţe
defavorizate), cu plata mai întâi a tuturor creditorilor de categorie superioară şi abia apoi a
celor de categorie inferioară în acelaşi mod, conform unui aranjament de tip „cascadă”. Din
cauza acestui tip de aranjament, creditorii de rang inferior se confruntă cu riscul real ca
pentru ei să nu mai rămână nimic de distribuit. Ca regulă generală, nu ar mai trebui să existe
niciun fel de priorităţi cu excepţia celor care sunt fie necesare fie adecvate în procedură
(potrivit politicii publice şi priorităţilor economice şi sociale ale statului). Mai mult decât
atât, clasificarea pe priorităţi trebuie să fie conformă cu aceste politici de stat.
Schema de prioritizare prevăzută de proiectul de lege era deficitară din mai multe puncte de
vedere. Cel mai important, procedura nu era foarte clară în ceea ce priveşte prioritatea
esenţială care ar trebui să fie acordată finanţatorilor ce oferă credite post-deschidere24.
Proiectul de lege conferea de asemenea anumite priorităţi unei subcategorii de creditori
chirografari în defavoarea altora – deţinătorii de obligaţiuni – ceea ar fi putut avea un impact
negativ semnificativ asupra pieţei de obligaţiuni din România. Cu toate acestea, am fost
informaţi că acest aspect a fost soluţionat în Codul Insolvenţei 2014. Sunt acordate priorităţi
nelimitate creanţelor salariale. Prioritate este totodată oferită şi co-contractanţilor la
contractele care încetează pe parcursul procedurii, chiar dacă acest lucru nu aduce niciun
beneficiu averii debitorului25. O atenţie sporită trebuie acordată tuturor acestor aspecte,
deoarece ele ar putea avea un impact negativ major atât asupra eficienţei legii înseşi cât şi
asupra unor probleme economice mai mari, importante la nivelul întregii ţări.
27.10. Aparent proiectul de lege nu lua în considerare recomandarea din proiectul ROSC referitoare
la răspunderea administratorilor şi directorilor (a se vedea alin. (18) de mai sus)26.
27.11. Proiectul de lege introducea o prevedere potrivit căreia posturile de radio şi TV în insolvenţă
îşi pierdeau licenţa de emisie în perioada de observaţie. Potrivit aceleiaşi norme, era nevoie
de aprobarea ministerului de resort pentru confirmarea planului de reorganizare al unui astfel
de debitor. Nicio explicaţie nu era oferită pentru această prevedere şi aparent ea nu făcea
altceva decât să facă imposibilă reorganizarea unor astfel de debitori. Ordonanţa de Guvern a
fost respinsă ca neconstituţională. Am făcut referire la acest aspect aici deoarece o astfel de
prevedere extrem de specializată sau de mare interes poate prejudicia un sistem de insolvenţă
eficient.


O prezentare schematică a procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă prevăzute de
cadrului juridic actual, aşa cum a fost prevăzut în proiectul de lege, este ataşată acestui document.
Este o organigramă concentrată pe proces, care facilitează identificarea surselor de potenţiale
întârzieri procedurale din lege27.
D. CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI DE REGLEMENTARE

28.

Insolvenţa beneficiază de o jurisdicţie separată, cu judecători speciali desemnaţi ce îşi
îndeplinesc atribuţiile potrivit unei proceduri speciale. Existenţa judecătorilor specializaţi pe
insolvenţă (judecătorii sindici) reprezintă un element pozitiv al sistemului judiciar din România.
Fără a ignora acest lucru, beneficiile aşteptate în urma acestei specializări nu s-au materializat
deocamdată din cauza unor puncte slabe încă nesoluţionate. În primul rând, nu există tribunale sau
secţii specializate pe insolvenţă care să acopere întregul teritoriu al României, ci doar câţiva
judecători cu competenţe exclusive în insolvenţă, arondaţi câtorva tribunale civile şi comerciale, şi
doar într-un număr redus de jurisdicţii (există 14 astfel de judecători la nivel de Bucureşti şi un
număr mai mic în alte patru jurisdicţii). În al doilea rând, pentru a fi numit judecător sindic nu este
necesară experienţa anterioară în insolvenţă şi aspecte similare. În al treilea rând, nu există secţii

24

Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 ar fi rezolvat această problemă.
Conform informaţiilor primite, acest aspect a fost abordat în şi pare să fi fost rezolvat de Codul Insolvenţei 2014.
26
Am fost informaţi că acest aspect a fost abordat într-o oarecare măsură în Codul Insolvenţei 2014.
27
Este posibil ca această organigramă să fi suferit modificări odată cu adoptarea Codului Insolvenţei 2014.
25
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specializate pe insolvenţă la nivelul curţilor de apel, şi în faza de apel sau recurs multe din dosarele
de insolvenţă nu sunt alocate unor judecători cu experienţă anterioară în calitate de judecători
sindici.
29.

Sistemul românesc de selecţie şi numire a judecătorilor pare să fie transparent şi destul de
adecvat, însă judecătorii ar putea beneficia de training. Consiliul Superior al Magistraturii
(„CSM”) este organul reprezentativ al sistemului judiciar, cu atribuţii de selectare, numire şi
promovare a judecătorilor. Institutul Naţional al Magistraturii, instituţie subordonată CSM,
supraveghează formarea judecătorilor, înainte şi după numirea lor. Şcoala Naţională de Grefieri
îndeplineşte roluri similare cu privire la funcţionarii din justiţie. În teorie, există două modalităţi de
a deveni judecător: (1) urmarea cursurilor de doi ani organizate de Institutul Naţional al
Magistraturii şi promovarea examenului final; sau (2) depunerea în mod direct a candidaturii pentru
o funcţie judiciară, permisă avocaţilor cu cinci ani de experienţă, şi promovarea examenului
necesar. Modalitatea din urmă pare a fi mai degrabă excepţia în practică şi în trecutul recent cele
mai multe numiri au fi fost realizate cu ajutorul primului mecanism de selecţie. Ca o consecinţă,
majoritatea judecătorilor nou-numiţi nu au experienţă practică cu privire la tranzacţiile comerciale
din viaţa reală, litigiile comerciale, insolvenţa întreprinderilor şi dificultăţile financiare etc. În plus,
şcoala judiciară nu asigură niciun curs cu privire la elementele de bază de contabilitate, finanţe şi
economie pentru viitorii judecători. Utilizatorii sistemului judiciar sunt îngrijoraţi în special cu
privire la lipsa de înţelegere suficientă de care dau dovadă mulţi judecători cu privire la tranzacţiile
comerciale complexe şi procedurile de insolvenţă. Îndeosebi în cazurile comerciale şi de
insolvenţă, judecătorii par să necesite mai multă pregătire financiară şi în domeniul afacerilor.

30.

Eficienţa instanţelor şi judecătorilor care sunt chemaţi să se pronunţe în materii comerciale şi
de insolvenţă nu este pe deplin satisfăcătoare. În particular, soluţionarea cauzelor durează prea
mult iar termenele prevăzute de lege sunt rar respectate. În ceea ce priveşte cauzele de insolvenţă,
gradul de aglomerare a majorităţii judecătorilor sindici a fost şi este semnificativ până în prezent.
Aproximativ 2.000 de noi dosare de insolvenţă sunt depuse anual de la începutul crizei financiare
mondiale, ceea ce reprezintă aproximativ 11% din totalul cauzelor civile şi comerciale din sistemul
judiciar românesc. De la mijlocul anului 2012, aproximativ 3,400 de cauze privind insolvenţa se
află pe rolul instanţelor. La nivel de Bucureşti, fiecare judecător sindic a deschis aproximativ 400
de noi dosare de insolvenţă în 2011. În plus, aceste cifre nu reflectă toate cazurile contencioase
suplimentare (incidente), care apar în cursul procedurilor de insolvenţă şi care trebuie să fie
soluţionate de judecătorul sindic desemnat în procedura principală. Ineficienţa a devenit şi mai
manifestă având în vedere faptul că judecătorii nu pot aloca timpul şi eforturile lor integral
activităţilor jurisdicţionale deoarece legea le impune să desfăşoare multe activităţi administrative.
Noua lege preia multe din atribuţiile impuse anterior judecătorilor sindici şi le transferă
administratorilor judiciari, inclusiv, în special, obligaţia de a convoca şi prezida adunările
creditorilor. Îmbunătăţiri suplimentare ar putea fi aduse în acest sens, inclusiv şi mai ales prin redistribuirea obligaţiei de întocmire a rapoartelor privind stadiul procedurii în sarcina
administratorul judiciar, care este mai în măsură să ştie ce se întâmplă în cauză. Aceste rapoarte pot
fi înaintate instanţei dar nu instanţa este cea care trebuie să se pronunţe asupra lor.

31.

Predictibilitatea sistemului judiciar este afectată în prezent de frecventa interpretare
inconsecventă a legii de către diferitele instanţe şi judecători. Mecanismul formal de unificare a
interpretării judiciare a legii („recurs în interesul legii” înainte de trimiterea dosarului spre judecare
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României) nu pare să fie o metodă eficientă de soluţionare a
acestei probleme: numai un număr redus de hotărâri au fost pronunţate în astfel de recursuri.
Crearea unui set complet de jurisprudenţă, uşor accesibilă, ar putea contribui la eliminarea multor
hotărâri judecătoreşti incoerente. Modul actual de publicare a precedentelor juridice nu ar permite
totuşi accesul la toate hotărârile judecătoreşti; în multe cazuri, textul complet al motivării
hotărârilor judecătoreşti nu se publică, iar introducerea unor criterii de căutare pe bază de speţă nu
este fezabilă.

32.

Fără a ignora ceea ce înseamnă în teorie un cadru juridic şi de reglementare adecvat privind
profesia de practician în insolvenţă, există un nivel general de nemulţumire cu privire la
aplicarea lui practică. Sunt frecvente acuzaţiile – inclusiv în domeniul public – referitoare la
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complicitatea dintre debitori şi practicienii în insolvenţă, despre care se afirmă că permit
deschiderea procedurilor de insolvenţă în domenii mai puţin accesibile unora dintre sau majorităţii
creditorilor, şi în care managementul debitorului poate „direcţiona” sau devaliza active din averea
debitorului fără a risca prea mult să fie tras la răspundere.

III. CONCLUZII
33.

În concluzie, sistemul românesc referitor la insolvenţă şi drepturile creditorilor a fost semnificativ
reformat, fiind în prezent un sistem relativ modern şi cuprinzător. Cu toate acestea, el are încă
nevoie de unele ajustări semnificative pentru a-i asigura conformitatea cu standardele internaţionale
şi pentru a-l face capabil să gestioneze în mod eficient provocările cu care se confruntă într-un
climat economic dificil. Într-adevăr, soluţionarea aspectelor semnalate prin Raport ar aduce
beneficii specifice economiei româneşti, şi ar avea un impact pozitiv demn de luat în considerare,
atât în sectorul financiar cât şi în sectorul privat:
33.1. Sectorul financiar: este evident că stadiul actual al cadrului aplicabil managementului
riscului, reorganizării şi insolvenţei împiedică soluţionarea odată pentru totdeauna (prin
ştergerea debitelor şi restructurarea creditelor) a nivelurilor ridicate de împrumuturi
neperformante (NPL). Rezolvarea NPL s-a desfăşurat până acum într-un ritm prea lent, în
ciuda eforturilor depuse de diviziile de reorganizare ale băncilor. Vânzarea portofoliilor de
împrumuturi cu probleme şi externalizarea recuperării datoriilor sunt destul de rare.
Implementarea reformelor în domeniile insolvenţei şi procedurilor de prevenire a insolvenţei
(sub condiţia să fie făcută corect) şi întărirea normelor referitoare la managementul riscului
vor facilita şi încuraja restructurarea extra-judiciară. Îmbunătăţirea calităţii portofoliului va
contribui, într-o oarecare măsură la sporirea profitabilităţii băncilor, odată cu reducerea
constituirii de provizioane pentru pierderile rezultate din activitatea de creditare. La rândul
său, acest lucru va contribui la atât de necesara reabilitare a creditării sustenabile a sectorului
privat.
33.2. Sectorul privat: reluarea creşterii activităţilor în sectorul privat este esenţială pentru
relansarea economică a României. Un sistem bine pus la punct de drepturi ale creditorilor şi
insolvenţă reprezintă un element esenţial al oricărei economii de piaţă care funcţionează
bine, iar rolul său este extrem de important în perioade de criză financiară. Un sistem de
insolvenţă bine gândit poate oferi societăţilor care se confruntă cu dificultăţi financiare gura
de oxigen necesară pentru a-şi repune sursele în ordine, maximizându-şi astfel valoarea prin
continuarea activităţii şi menţinerea locurilor de muncă. El facilitează de asemenea o
realocare omogenă a surselor spre utilizări mai productive pentru acele companii care nu pot
redeveni profitabile prin restructurare. Predictibilitatea pe care o comportă un sistem eficient
de insolvenţă şi procedurile îmbunătăţite de constituire, înregistrare şi punere în executare a
garanţiilor va contribui la rândul său la creşterea încrederii furnizorilor de credite, generând
costuri de creditare mai mici, îndeosebi pentru IMM-uri. De asemenea, o parte din fondurile
româneşti care în prezent sunt investite în afara ţării ar putea fi redirecţionate spre economia
naţională, venind astfel în sprijinul afacerilor locale şi creşterii numărului de locuri de
muncă. Încrederea în sistemul judiciar, legal şi de reglementare românesc poate fi sporită
prin întărirea cadrului instituţional şi de reglementare.

34.

Secţiunea următoare prezintă o listă a recomandărilor-cheie derivate din Raport. Implementarea
acestor recomandări ar asigura o poziţionare mai bună a economiei româneşti pentru a susţine
nevoile cetăţenilor săi în viitor şi pentru a creşte competitivitatea comercială la nivel regional şi
internaţional.

IV. RECOMANDĂRI
35.

De notat că unele dintre recomandările prezentate în tabelul de mai jos pot fi implementate relativ
repede, întrucât ele implică modificarea unor cerinţe specifice din legislaţia existentă (de exemplu,
modificarea procentelor sau termenelor-limită aferente planurilor de reorganizare). Altele pot
necesita însă soluţii mai nuanţate. De asemenea, nu toate recomandările necesită reforme
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legislative. O parte din recomandări se referă la întărirea controlului de reglementare sau
îmbunătăţirea administrării anumitor sisteme. Altele se referă la consolidarea competenţelor şi
întărirea instituţiilor sau la asigurarea că legile care sunt deja în vigoare sunt implementate în mod
eficient. Recomandările sunt aşadar împărţite în câteva categorii distincte: legislative,
administrative, de reglementare şi de consolidare a competenţelor şi implementare. Recomandările
iau de asemenea în considerare impactul pe care sunt de presupus că îl vor avea de la implementare
precum şi urgenţa implementării acestora.
Recomandări legislative
Recomandare-cheie
Drepturile creditorilor
De luat în considerare identificarea
acelor norme de protecţie din Noul Cod
civil care trebuie aplicate în mod
corespunzător exclusiv tranzacţiilor între
consumatori sau în alte cazuri în care
este posibilă existenţa unei discrepanţe
semnificative în puterea de negociere.
Legea care guvernează închirierile
trebuie clarificată în mai multe privinţe,
îndeosebi cu privire la consecinţele
denunţării premature a contractului de
închiriere.
Noul Cod civil şi Noul Cod de procedură
civilă trebuie să identifice clar partea sau
părţile cărora le incumbă plata
onorariului administratorului judiciar în
contextul executării silite.
Regulile de mai sus care guvernează
administrarea judiciară trebuie să fie de
asemenea clarificate astfel încât să indice
faptul că administratorul judiciar numit
pentru toate sau o parte din activele unei
întreprinderi are puterea de a conduce
întreprinderea, şi poate chiar declanşa
procedura de insolvenţă a acesteia.
De luat în considerare întărirea protecţiei
acordate creditorilor ipotecari prin Noul
Cod civil.
De luat în considerare modificarea
normelor referitoare la procesul de
licitaţie, pentru a-l face să fie mai
eficient, mai puţin greoi şi să conducă
mai puţin la pierderi de valoare, dar şi
pentru a evita abuzul de procedură.
Este deosebit de important ca instanţele
să fie autorizate şi, în anumite cazuri,
chiar obligate, să dispună evacuarea
proprietăţii imobiliare de către ocupanţii
existenţi, ca etapă preliminară pentru
valorificarea acesteia, astfel încât să fie
obţinută valoarea de piaţă care ar fi
obţinută pentru orice imobil liber.

Impact

Urgenţă

Creşte încrederea creditorilor, ceea ce va Urgent
duce la costuri de creditare reduse,
îndeosebi pentru IMM-uri.

Sporeşte
protecţia
acordată Pe termen mediu
proprietarilor; se întăreşte închirierea ca
instrument eficient de creditare.
Sporeşte încrederea în sistemul de Urgent
executare silită şi se asigură eficienţa
acestuia.
Procesul de administrare judiciară ar Urgent
deveni mai eficient şi mai corect.

Certitudine crescută în tranzacţiile Pe termen mediu
ipotecare; creşte încrederea creditorilor şi
se reduc costurile de creditare.
Se întăreşte sistemul de executare silită a Pe termen mediu
creanţelor, creşte încrederea creditorilor;
se reduc costurile de creditare.

Se întăreşte sistemul de executare silită a Urgent
creanţelor; creditele ipotecare devin mai
eficiente.
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Managementul riscului şi reorganizarea întreprinderilor
Codul insolvenţei trebuie să clarifice Stimularea managerilor şi controlorilor
răspunderea administratorilor de facto şi corporativi să gestioneze eficient situaţia
din umbră precum şi a celor care de dificultate financiară în faze
acţionează de jure în sensul administrării incipiente, fără a-i împiedica să-şi asume
defectuoase a societăţilor aflate în pragul riscuri comerciale; încurajarea eforturilor
insolvenţei şi trebuie să furnizeze antreprenoriale şi stimularea soluţionării
mecanisme de finanţare a acţiunilor în eficiente a situaţiei financiare dificile.
răspundere împotriva administratorilor.
De luat în considerare autorizarea Se stimulează utilizarea unor reorganizări
explicită a autorităţilor fiscale de a informale; se urgentează satisfacerea
participa pe considerente comerciale la datoriilor.
negocierile informale extrajudiciare
privind reorganizarea debitorului şi
autorizarea autorităţilor să şteargă datorii
sau să facă unele concesii în cursul
acestor negocieri.
Legea (de exemplu, legea societăţilor Creditorii sunt stimulaţi să demareze
comerciale) trebuie valorificată astfel restructurări
extra-judiciare;
se
încât să faciliteze în mod explicit ofertele urgentează satisfacerea datoriilor.
de conversie a datoriilor în creanţe şi a
creanţelor în acţiuni/părţi sociale.
Cadrul insolvenţei
Comunicarea actelor procedurale
Prelungirea termenului actual de Creşte numărul de participanţi în
notificare a creditorilor cu privire la procedura de insolvenţă astfel încât
participarea în adunarea creditorilor la aceasta este şi mai corectă şi mai
peste 5 (cinci) zile28.
transparentă.
Definirea „zilelor” ca zile lucrătoare Se elimină confuzia inutilă cu privire la
pentru scopurile termenelor de notificare modul de calcul al termenelor; se asigură
şi de răspuns la notificare29.
notificarea în timp util.
Creditorii şi debitorul trebuie să fie Creşte transparenţa procedurii; se
notificaţi ori de câte ori un creditor limitează abuzurile potenţiale din partea
privilegiat doreşte să-şi recupereze creditorilor privilegiaţi; se încurajează
garanţia sau să demareze procedura reorganizarea prin faptul că înstrăinarea
extra-judiciară de insolvenţă. A se vedea unui activ din averea debitorului va fi
art. 7830.
mai dificilă.
Toţi creditorii trebuie notificaţi ori de Creşte transparenţa; se limitează
câte ori debitorul doreşte să se abuzurile potenţiale; se încurajează
împrumute după deschiderea procedurii. participarea creditorilor
A se vedea art. 87 alin. (4)31.
Eligibilitate
De clarificat care profesionişti se pot Se încurajează utilizarea reorganizării de
califica drept debitori în procedura către profesionişti şi creditorii acestora.
generală.
Acces
Reexaminarea pragului de valoare a Pragul (aşa cum este prevăzut în
creanţelor de la care creditorii se califică proiectul de lege) împiedică creditorii
pentru demararea procedurii. A se vedea mai mici să se folosească de lege pentru
art. 5, alin. (20).
a pune presiune pe debitor.

APRILIE 2014

Pe termen mediu

Pe termen mediu

Pe termen mediu

Urgent

Urgent

Urgent

Urgent

Pe termen mediu

Urgent

28

Este posibil ca acest aspect să fi fost deja abordat în Codul Insolvenţei 2014.
Conform informaţiilor primite, acest aspect a fost abordat în Codul Insolvenţei 2014.
30
Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 prevede actualmente notificarea debitorului şi a comitetului creditorilor
cu privire la orice astfel de cerere.
31
Conform informaţiilor primite, s-a încercat soluţionarea acestui aspect prin Codul Insolvenţei 2014.
29
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Pragul (aşa cum este prevăzut în Urgent
proiectul de lege) poate permite
includerea în această categorie a unor
debitori foarte mici pentru care costurile
procedurii sunt prea mari.
De clarificat dacă anumiţi creditori „sunt Se reduc abuzurile potenţiale din partea Urgent
neeligibili” să demareze procedura în debitorilor care se pot prevala de lege
cazul în care debitorul îi dă în judecată pentru a se proteja împotriva insolvenţei.
(se opune declaraţiei lor de creanţă). A se
vedea art. 5, alin. (70)32.
Specialişti
Reexaminarea procedurilor de angajare şi Creşte integritatea procedurii astfel încât Urgent
remunerare a administratorilor judiciari, creditorii şi debitorii vor fi dispuşi să
administratorilor
concordatari
şi apeleze la ea; creşte integritatea şi
lichidatorilor. Trebuie să existe un reputaţia administratorilor judiciari şi a
standard independent de remunerare judecătorilor
sindici
astfel
încât
pentru a limita potenţialele abuzuri.
hotărârile acestora vor fi respectate.
Vânzările de urgenţă vor putea avea loc Creşte integritatea procedurii astfel încât Urgent
numai cu aprobarea prealabilă a creditorii şi debitorii vor fi dispuşi să
comitetului creditorilor.
apeleze la ea; creşte integritatea şi
reputaţia administratorilor judiciari şi a
judecătorilor
sindici
astfel
încât
hotărârile acestora vor fi respectate.
De luat în considerare eliminarea Se reduc costurile administrative inutile Pe termen mediu
„administratorului
special”
dintre diminuându-se astfel costurile procedurii
specialiştii necesari în procedură, în de insolvenţă.
cazul în care debitorului i se permite săşi administreze afacerea33.
Participarea creditorilor
De luat în considerare dacă procentul din Per ansamblu, valoarea creanţelor Pe termen mediu
totalul
creanţelor
necesar
pentru creditorilor privilegiaţi va fi cel mai
convocarea adunării creditorilor de către probabil mai mare decât cea a
creditor trebuie aplicat doar creditorilor creditorilor chirografari. Un procent
chirografari şi dacă da, dacă nu cumva global de 30%, aplicat nediferenţiat, este
acest procent trebuie redus (de exemplu, de natură să fie întrunit în fiecare situaţie
la 20%).
exclusiv de creditorii privilegiaţi,
permiţând
acestora
să
exercite
prerogative mai mari asupra procedurii,
în detrimentul potenţial al celorlalţi
creditori, neprivilegiaţi.
De luat în considerare dacă procentul de Per ansamblu, valoarea creanţelor Pe termen mediu
30% din totalul creanţelor, care este creditorilor privilegiaţi va fi cel mai
minimul cerut pentru cvorumul adunării probabil mai mare decât cea a
creditorilor
trebuie
aplicat
doar creditorilor chirografari. Un procent
creditorilor neprivilegiaţi şi dacă da, dacă global de 30%, aplicat nediferenţiat, este
nu cumva acest procent trebuie redus (de de natură să fie întrunit în fiecare situaţie
exemplu, la 20%).
doar de creditorii privilegiaţi, permiţând
acestora să exercite prerogative mai mari
asupra procedurii, în detrimentul
potenţial
al
celorlalţi
creditori,
neprivilegiaţi.
Reexaminarea pragului de valoare a
datoriilor de la care debitorii se califică
pentru demararea procedurii. A se vedea
art. 5, alin. (20).

32

Există unele confuzii cu privire la întrebarea dacă legea oferă sau nu efectiv această posibilitate. Este necesară consultarea
Codului Insolvenţei 2014 pentru a stabili dacă acest aspect necesită în continuare clarificare.
33
Codul Insolvenţei 2014 a clarificat faptul că onorariul cuvenit administratorul special nu va fi plătit din averea debitorului ci
mai degrabă din fondurile acţionarilor/asociaţilor. De asemenea, se consideră că rolul administratorului special este necesar
deoarece organismul de conducere existent este privat de dreptul de administrare odată cu demararea procedurii.
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Sprijinirea activităţilor întreprinderii
O atenţie specială trebuie acordată pentru
a ne asigura că acei creditori care oferă
împrumuturi
debitorului
după
deschiderea procedurii sunt suficient de
protejaţi, în vederea stimulării acestui tip
de creditare. Legea în forma sa actuală
nu este suficient de clară în ceea ce
priveşte oferirea unei creanţe exprese de
prim rang unor astfel de creditori dacă,
după executarea garanţiei deţinute de
aceştia încă li se mai datorează bani.
Creanţa prioritară pentru astfel de
creditori trebuie să fie recunoscută şi
plătită prin orice plan de reorganizare,
anterior creanţelor existente înainte de
deschiderea procedurii34.
Excepţiile privind suspendarea executării
silite trebuie regândite, mai ales cu
privire la creditorii apăruţi după
deschiderea procedurii35.

Contracte
De clarificat că un co-contractant la un
acord are o creanţă prioritară doar în ceea
ce priveşte creanţele aferente serviciilor
prestate după data deschiderii procedurii.

APRILIE 2014

Lichidităţile
sunt
vitale
pentru Urgent
reorganizarea cu succes a unui debitor
aflat în dificultate financiară. Dacă nu
sunt
implementate
măsuri
corespunzătoare de protecţie, va fi dificil
de identificat creditori dispuşi să
împrumute debitorii în procedură de
insolvenţă.

Creditorii sunt descurajaţi să apeleze la Urgent
executarea silită în detrimentul negocierii
unei
reorganizări.
Se
asigură
disponibilitatea finanţării post deschidere
procedură.
Se previne
eroziunea
principiului fundamental al insolvenţei,
şi anume, natura concursuală a acesteia.
Priorităţile
excesive
subminează Pe termen mediu
principiul
egalităţii
distribuirii,
descurajează participarea creditorilor şi
reduce încrederea în procedură. Părţile
care continuă să ofere credite unui
debitor pe parcursul procedurii trebuie
totuşi să beneficieze de un tratament
preferenţial, pentru a încuraja această
cooperare.

Tranzacţii de evitat
De confirmat dacă acţiunile pauliene pot Astfel de măsuri trebuie să fie în Pe termen mediu
fi introduse doar în cauzele de insolvenţă beneficiul
tuturor
creditorilor
şi nu doar de un creditor individual.
chirografari în caz de insolvenţă, nu doar
al unui creditor, pentru a sprijini
principiul egalităţii distribuirii.
Priorităţi
Împrumuturilor acordate după data Creditarea post-deschidere procedură Urgent
deschiderii procedurii trebuie să li se este esenţială pentru lichidităţile unui
confere o prioritate clară pentru orice creditor în dificultate care încearcă să se
porţiune care nu este garantată.
reorganizeze. Fiecare efort dedicat
asigurării fondurilor este răsplătit cu
prioritate faţă de alţi creditori, pentru a
stimula acordarea unor astfel de credite.
Prioritatea trebuie respectată atât în
reorganizare cât şi în lichidare cu
excepţia cazului în care creditorul însuşi
convine asupra altui tratament.
34

Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 prevede actualmente că prin planul de reorganizare trebuie să se
recunoască şi să se plătească aceste creanţe potrivit priorităţii acestora.
35
Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 a eliminat această excepţie privind suspendarea executării silite cu
privire la creditorii post-deschidere.
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Categoria
separată
de
„creditori
chirografari, inclusiv deţinătorii de
obligaţiuni” trebuie combinată cu cea
imediat superioară36.

Satisfacerea creanţelor
De luat în considerare raţionalizarea
continuă a procesului de satisfacere a
creanţelor prin eliminarea obligaţiei
administratorului judiciar de a confirma
legitimitatea fiecărei creanţe37.

Prelungirea termenelor în care creditorii
pot depune declaraţii de creanţe, pentru a
evita solicitările repetate adresate
instanţei de a le prelungi. Proiectul de
lege prevedea un termen minim de
notificare de doar 10 zile.
Procedura de reorganizare
Proceduri de vot – de luat în considerare
reexaminarea aspectelor legate de
categoriile de creditori şi procentele
aferente acestora în faza de reorganizare,
în vederea adaptării lor la nevoile legale
şi economice ale României.
Termenul planului – de luat în
considerare întrebarea dacă termenul
maxim al unui plan de reorganizare este
suficient de lung pentru a permite
restructurarea reală a datoriilor38.
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Deţinătorii de obligaţiuni reprezintă o Urgent
sursă importantă de fonduri de capital
pentru societăţi. În mod normal, o
creanţă rezultând din obligaţiuni este o
creanţă negarantată, plătibilă pari passu
cu alte creanţe negarantate. Această
prevedere trebuie amendată deoarece în
prezent ea subordonează aceste creanţe
majorităţii celorlalte creanţe negarantate
în insolvenţă. O astfel de prevedere tinde
să descurajeze emisiunile de obligaţiuni
în România şi încalcă totodată principiul
egalităţii distribuirilor.
Creditorii au cel mai mult de câştigat din Urgent
analiza altor creanţe şi din obiecţiunile
ridicate doar împotriva celor care sunt în
mod vădit viciate. În mod similar, o
creanţă corect documentată trebuie să fie
considerată în mod prezumtiv valabilă
până la data contestării sale de către un
creditor. Această procedură ar reduce
costurile.
Adesea, un termen foarte scurt generează Urgent
întârzieri deoarece este nerealist şi va fi
prelungit de instanţă în mod regulat.
Prelungirea termenului pe o perioadă mai
realistă este de natură să reducă numărul
de prelungiri şi să urgenteze procedura.
Categoriile de creditori ne ajută să ne Urgent
asigurăm că interesul unic al diverşilor
creditori eligibili este reprezentat în mod
imparţial. Stabilirea corectă a procentelor
de aprobare a planului în cadrul
categoriilor de creditori face ca procesul
să fie mai puţin expus riscului de
abuzuri.
Termenul maxim actual este încă prea Urgent
scurt mai ales în cazul împrumuturilor pe
termen lung cu privilegiu. El este de
asemenea impropriu deţinătorilor de
obligaţiuni care ar putea fi înclinaţi mai
degrabă să accepte o reeşalonare a
creanţelor lor decât să treacă la punerea
în întârziere pentru neplată. Termene mai
lungi trebuie prevăzute în cazul în care
categoriile de creditori le acceptă şi dacă
sunt considerate corecte de către
judecătorul care revizuieşte planul. Dacă
este necesar, pot fi prevăzute excepţii

36

Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 a rezolvat această problemă.
Am fost informaţi că acest aspect a fost soluţionat parţial prin Codul Insolvenţei 2014, care permite o prezumţie de valabilitate
a creanţei aşa cum a fost formulată.
38
Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 a prelungit termenul alocat implementării planului la trei ani, cu
posibilitatea prelungirii pentru încă un an. Este o modificare binevenită, însă tot nu răspunde pe deplin nevoii de a oferi o mai
mare flexibilitate gestionării datoriilor pe termen lung.
37
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pentru creditorii speciali (cum ar fi
autorităţile fiscale).
Organizare judecătorească
Se sugerează ca rapoartele privind stadiul
procedurii ar putea fi nenecesare şi ar fi
de dorit ca ele să fie întocmite de
administratorul
judiciar
în
orice
situaţie39.

De regulă, judecătorii sunt mai potriviţi Urgent
să se pronunţe asupra unor aspecte decât
să se ocupe de supraveghere sau
administrare, şi, întrucât ei sunt mai
mereu departe de activitatea zilnică a
debitorului şi altor persoane implicate, ei
nu sunt în poziţia cea mai bună pentru a
superviza activitatea debitorului sau
pentru a raporta progresele înregistrate
de acesta. Este de preferat ca sarcinile
administrative să fie încredinţate
administratorului judiciar.

Recomandări administrative
Recomandare-cheie
Drepturile creditorilor
Sistemul de înregistrare a proprietăţii
reale are nevoie de îmbunătăţiri
semnificative şi în acest sens se poate
acorda o mai mare atenţie modului în
care arhiva de garanţii reale mobiliare
funcţionează la nivel naţional. În
particular, preluarea înregistrărilor de
carte funciară într-o bază de date
centralizată electronică este crucială şi
poate aduce beneficii în urma urgentării.
Procesul de licitaţie trebuie întărit,
bunurile urmând să fie expuse pe deplin
segmentelor relevante de piaţă, cu
obligaţia celor care conduc licitaţia să
depună toate eforturile rezonabile pentru
obţinerea valorii de piaţă. Trebuie de
asemenea
luată
în
considerare
introducerea unor penalităţi pentru
nerespectarea acestor obligaţii.
Ar trebui înfiinţată o platformă unificată
on-line de licitaţie pentru completarea
procesului actual de anunţare a
licitaţiilor, care va oferi expunerea
optimă pe piaţă a activelor scoase la
vânzare şi va permite capitalizarea mai
bună a respectivelor bunuri.
Managementul riscului
Ar
trebui
întărite
performanţele
Birourilor de Credit. În particular, biroul
creditorului privat (care acoperă mai
mult persoane fizice) trebuie să fie
urgent
îmbunătăţit,
inclusiv prin
extinderea perioadei acoperite de
istoricul debitorului la cel puţin 5 (dar nu

Impact

Urgenţă

Cartea funciară joacă un rol semnificativ Urgent
în sistemul drepturilor creditorilor.
Eficientizarea acesteia ar reduce costurile
asociate constituirii şi intabulării
garanţiilor
reale
şi
ar
asigura
eficientizarea şi atractivitatea sporită a
unor astfel de instrumente de creditare.

Se întăreşte sistemul de satisfacere a Urgent
creanţelor şi încrederea furnizorilor de
fonduri, având drept rezultat reducerea
costurilor de creditare.

Acest lucru va întări şi mai mult sistemul Pe termen mediu
de satisfacere a creanţelor.

Permite creditorilor să-şi calculeze mai Urgent
bine riscurile iar debitorilor să obţină
credite în condiţii mai avantajoase.

39

Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 atribuie actualmente sarcina întocmirii acestor rapoarte
administratorului judiciar. Rapoartele sunt înaintate instanţei spre revizuire, dar nu necesită stabilirea unui termen.
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mai mult de 7) ani şi permiţând
participarea la sistem a creditorilor
nefinanciari, precum furnizorii de
utilităţi.
Registrul Central de Credite poate fi
îmbunătăţit inclusiv prin întocmirea în
beneficiul autorităţilor de supraveghere
bancară a unor rapoarte periodice
regulate privind valoarea supravegheată.
Cadrul insolvenţei
De luat în considerare reducerea
termenelor nenecesare şi a rapoartelor
inutile întocmite de judecător. Trebuie
acordată atenţie îndeosebi nevoii de
raportare
post-plan.
Maximizarea
utilizării tehnologiei pentru reducerea la
minim a hârţogăriei este de asemenea de
luat în considerare.
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Permite creditorilor să-şi calculeze mai Pe termen mediu
bine riscurile iar debitorilor să obţină
credite în condiţii mai avantajoase.

În general, judecătorii nu ar trebui să fie Pe termen mediu
şi administratori în cauzele de insolvenţă.
Ei au la dispoziţie prea puţine informaţii
pentru a-şi îndeplini atribuţiile bine, şi
nici nu sunt pregătiţi pentru aceste
atribuţii. Pe de altă parte, administratorii
judiciari sunt pregătiţi să preia aceste
funcţiuni. Acest lucru va permite
judecătorilor să îndeplinească la timp şi
în mod corespunzător funcţiunile
judiciare.

Recomandări privind cadrul de reglementare
Recomandare-cheie
Impact
Managementul riscului şi reorganizarea corporativă
De văzut dacă prin modificarea O supraveghere mai strictă şi controlul
Regulamentului nr. 11/2011 al BNR sau amănunţit al tratamentului NLP ar
în alt mod, Banca Naţională a României asigura urgentarea şi eficientizarea
ar trebui să urgenteze emiterea unor satisfacerii
acestora.
Îmbunătăţirea
principii suplimentare şi specifice, calităţii portofoliului va contribui de
imperative, care să soluţioneze situaţiile asemenea la sporirea profitabilităţii
în care o facilitate de creditare este băncilor şi, la rândul său, va facilita
redusă şi/sau face obiectul unei relansarea creditării sustenabile a
operaţiuni de înlocuire.
sectorului privat.
Banca Naţională a României şi Asociaţia Stimulează participarea în procedurile de
Băncilor trebuie să ia în considerare o reorganizare şi urgentează satisfacerea
promovare mai activă a documentelor de creanţelor.
creditare în format standard.
Banca Naţională a României trebuie să-şi Încurajează instituţiile financiare să
asume un rol de lider şi să încurajeze utilizeze Ghidul, ceea ce va fi benefic
instituţiile financiare implicate în pentru toate persoanele interesate. Poate
scenariile de pericol financiar multi- urgenta satisfacerea creanţelor în pericol,
creditor să utilizeze Ghidul pentru evitând intrarea în procedura prelungită
restructurarea extrajudiciară a obligaţiilor de insolvenţă.
societăţilor comerciale
Cadrul insolvenţei
Trebuie să se asigure pregătirea Administratorii judiciari joacă un rol
corespunzătoare şi supervizarea adecvată major în cadrul legii insolvenţei.
a administratorilor judiciari
Integritatea, competenţa şi onestitatea
acestora trebuie să fie asigurate. Ei
trebuie să fie remuneraţi bine dar nu
supra-remuneraţi. În mod ideal, ar trebui
înfiinţată o agenţie guvernamentală care
să stabilească şi să aplice standarde şi să
monitorizeze modul de remunerare a
acestora.

Urgenţă
Urgent

Pe termen mediu

Pe termen mediu

Pe termen mediu
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Trebuie luată urgent în considerare
întărirea Codului de conduită aplicabil
practicienilor în insolvenţă pentru a pune
în practică obligaţiile lor de independenţă
şi imparţialitate.
Comitetul creditorilor trebuie să fie mai
bine echipat juridic pentru a se putea
adresa instanţei competente în cazul în
care are motive să creadă că practicianul
în insolvenţă este implicat în acte ilegale
sau abuzuri, şi să aibă un mai mare acces
la procedura de înaintare a unei plângeri
profesionale cu costuri reduse, care este
facilitată de, dar independentă de
Uniunea Practicienilor în Insolvenţă
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Se diminuează cazurile de malpraxis se Urgent
întăreşte încrederea debitorilor şi
creditorilor în sistemul de insolvenţă; se
încurajează
utilizarea
corectă
a
procedurilor de insolvenţă.
Se întăresc mecanismele de detectare a Urgent
cazurilor de malpraxis în privinţa
practicienilor în insolvenţă; sporeşte
încrederea debitorilor şi creditorilor în
sistemul de insolvenţă, care în prezent
lipseşte.

Consolidarea competenţelor şi implementarea efectivă a legii
Recomandare-cheie
Drepturile creditorilor
Trebuie
luate
măsuri
pentru
implementarea efectivă a legii privind
întârzierile la plată în tranzacţii care
implică autorităţi locale.
Trebuire luată în considerare revizuirea
capacităţii sistemului judiciar de
implementare efectivă a Noului Cod de
procedură civilă.
Cadrul insolvenţei
Sunt necesare eforturi concertate pentru
recrutarea în categoria specialiştilor în
insolvenţă a unor persoane cu experienţa
necesară în materii juridice comerciale,
îndeosebi în insolvenţă.

Impact

Urgenţă

Contribuie la creşterea lichidităţilor Urgent
societăţilor, îndeosebi a IMM-urilor
Creşte eficienţa procesului de satisfacere Urgent
a creanţelor.

Creşte încrederea utilizatorilor în Urgent
sistemul de insolvenţă şi asigură
abordarea
corespunzătoare
şi
soluţionarea cu celeritate a disputelor
legate de insolvenţă, evitându-se
pierderile de valoare pe parcursul
procesului. Acest lucru va conduce la
maximizarea averii debitorului şi
menţinerea locurilor de muncă.
Trebuie luată în considerare creşterea Urgentează procesul de insolvenţă.
Pe termen mediu
numărului de judecători în tribunalele de
insolvenţă care sunt în prezent
supraaglomerate.
Trebuie luată în considerare sporirea Îmbunătăţeşte procedura de insolvenţă; Pe termen mediu
eficienţei
autorităţii
judecătoreşti creşte încrederea utilizatorilor în sistemul
specializate în insolvenţă prin extinderea de insolvenţă la nivelul întregii ţări;
acesteia în zonele în care nu există în sporeşte consecvenţa rezultatelor,
prezent, dar în care există o nevoie
dovedită, cu asigurarea că instanţele de
apel chemate să se pronunţe în cauze de
insolvenţă au cel puţin un judecător care
are experienţă relevantă directă în
insolvenţă, dobândită anterior.
Aspecte generale
Institutul Naţional al Magistraturii Permite judecătorilor să soluţioneze în Urgent
trebuie să ia în considerare moduri de mod eficient cauze complexe comerciale
îmbunătăţire a cursurilor oferite, care să şi de insolvenţă.
acopere cunoştinţe de bază de
24
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contabilitate, finanţe şi economie.
În măsura în care este posibil, atribuţiile
administrative îndeplinite în prezent de
judecători
trebuie
realocate
administratorilor judiciari.
Instituţiile cu atribuţii de pregătire a
avocaţilor şi magistraţilor trebuie de
asemenea să ia în considerare încurajarea
instanţelor să solicite, iar a avocaţilor
pledanţi să invoce precedente – hotărâri
ale instanţelor în speţe anterioare, care
privesc aspecte materiale similare celor
disputate în cauzele de faţă.
Trebuie luată în considerare asigurarea
publicării tuturor hotărârilor judecătoreşti
motivate (şi nu doar a celor selecţionate).

36.
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Utilizarea mai eficientă a resurselor Pe termen mediu
umane
Contribuie la creşterea gradului de Pe termen mediu
uniformizare a procesului decizional
judiciar
şi,
astfel,
la
sporirea
predictibilităţii disputelor comerciale.

Creşte transparenţa şi consecvenţa Urgent
hotărârilor;
creşte
predictibilitatea
deciziilor;
sporeşte
încrederea
creditorilor şi debitorilor în sistem.

Biroul de la Bucureşti al Băncii Mondiale şi Iniţiativa Globală a Băncii privind Insolvenţa şi
Drepturile Creditorilor/Debitorilor sunt gata să ofere asistenţă autorităţilor române pentru
implementarea recomandărilor cuprinse în acest Raport.

[3 grafice]
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ANEXA I: EVALUARE LA NIVELUL FIECĂRUI PRINCIPIU1
Nr. crt.
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14

C15
C16
C17
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

PARTEA A. CADRUL JURIDIC PRIVIND DREPTURILE CREDITORILOR
Elemente-cheie
Garanţii (imobiliare)
Garanţii (mobiliare)
Sisteme de înregistrare
Sisteme de executare silită comercială
PARTEA B. MANAGEMENTUL RISCURILOR ŞI REORGANIZARE CORPORATIVĂ
Sisteme de informare cu privire la credite
Răspunderea administratorilor şi a directorilor
Modernizarea cadrului legislativ
Reorganizare corporativă – proceduri de restructurare
Reglementarea reorganizării şi managementului riscurilor
PARTEA C. CADRUL JURIDIC ÎN MATERIA INSOLVENŢEI
Obiective şi politici cheie
Comunicare adecvată: publicitate şi informare
Deschiderea procedurii
Eligibilitate
Aplicabilitate şi accesibilitate
Măsuri provizorii şi efecte ale deschiderii procedurii
Guvernanţă corporativă
Management
Creditori şi Comitetul Creditorilor
Administrare
Colectarea, conservarea, administrarea şi acte de dispoziţie cu privire la active
Stabilizarea şi sprijinirea desfăşurării operaţiunilor comerciale
Regimul obligaţiilor contractuale
Operaţiuni ce pot fi anulate
Creanţe şi satisfacerea creanţelor
Tratamentul drepturilor şi priorităţilor părţilor interesate
Depunerea şi soluţionarea declaraţiilor de creanţă
Proceduri de reorganizare
Formularea şi analizarea planului
Votarea şi aprobarea planului
Implementare şi modificare
Descărcare şi efecte obligatorii
Revocarea planului şi clasarea cauzei
Consideraţii internaţionale
Insolvenţa grupurilor de întreprinderi naţionale
Insolvenţa grupurilor de întreprinderi internaţionale
PARTEA D. IMPLEMENTARE: CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI DE REGLEMENTARE
Consideraţii instituţionale
Rolul instanţelor
Selecţia judecătorilor, calificare, formare şi performanţe
Organizarea instanţelor
Transparenţă şi răspundere
Pronunţarea şi punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti
Integritatea sistemului (instanţe şi participanţi)
Consideraţii privind reglementarea
Rolul organismelor de reglementare sau supraveghere
Competenţa şi integritatea reprezentanţilor în insolvenţă

PARTEA A. CADRUL JURIDIC PRIVIND DREPTURILE CREDITORILOR
1

Metodologia aplicată în clasificările privind respectarea Principiilor Băncii Mondiale este următoarea. Se consideră că un
Principiu este Respectat(O) atunci când toate criteriile esenţiale sunt îndeplinite, în general, fără discrepanţe considerabile;
Respectat în mare parte (LO) atunci când apar deficienţe care împiedică respectarea în totalitate a Principiului; Nerespectat
semnificativ (MNO) atunci când legislaţia sau uzanţele contravin semnificativ Principiului; şi Nerespectat (NO) când nu există
legislaţie aplicabilă sau când aceasta sau uzanţele nu corespund deloc Principiului.
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Principiul A1

PARTEA A. CADRUL JURIDIC PRIVIND DREPTURILE CREDITORILOR
Elemente cheie

Descriere

O economie modernă, bazată pe credit, ar trebui să faciliteze accesul publicului larg la
creditare, pe bază de comisioane accesibile prin intermediul celei mai largi palete
posibile de produse de creditare (garantate şi negarantate) inspirate dintr-un sistem de
legislaţie comercială complet, integrat şi armonizat, destinat să promoveze:

mijloace sigure şi accesibile de protejare a creditelor şi reducere a riscurilor ca
acestea să devină neperformante sau să nu poată fi rambursate;

proceduri sigure care să permită furnizorilor de credit şi investitorilor să evalueze,
să gestioneze şi să soluţioneze mai eficient riscurile de neplată şi să răspundă
prompt în cazul în care o întreprindere împrumutătoare se confruntă cu situaţii de
insolvenţă;

mecanisme accesibile, transparente şi suficient de previzibile pentru executarea
creditelor garantate şi chirografare prin acţiuni individuale (ex.: scadenţă sau
executare silită) sau prin acţiuni şi proceduri colective (ex.: insolvenţă);

o viziune strategică uniformă privind accesul la creditare, protecţia creditelor,
gestionarea riscului de creditare şi recuperarea datoriilor, dar şi insolvenţa, prin
legi şi reglementări compatibile din punct de vedere procedural şi practic.
Prezentare generală a sistemului legislativ
În anul 2010, România a marcat începutul celui de-al treilea deceniu de transformări
politice semnificative ale sistemului său de guvernământ, de la sfârşitul anului 1989. În
anii 1990 s-a manifestat o perioadă de schimbări constante în organizarea politică şi
economică a ţării, marcând evoluţia acesteia de la economia de stat la cea de piaţă.
Tulburările politice, declinul economic şi instabilitatea socială au afectat semnificativ
toate sectoarele majore ale economiei, conducând la închiderea unui mare număr de
întreprinderi şi creşterea ratei şomajului.
România este o jurisdicţie de drept civil şi, timp de 150 de ani şi până foarte de curând,
sistemul său legislativ s-a bazat în mare parte pe o versiune ajustată a Codului francez al
lui Napoleon. Mai mult, a fost implementat un sistem „dual” ceea ce a făcut ca
interacţiunile dintre organizaţiile ce desfăşurau activităţi lucrative (denumite, generic,
„comercianţi”) să fie guvernate de o serie completă de reguli suplimentare, mai flexibile,
reunite în anul 1887 sub forma Codul comercial inspirat din Codice di Commercio din
Italia din anul 1882.
După anul 1989, au fost integrate treptat în cadrul legislativ din România instrumente
legislative specifice necesare pentru a susţine piaţa liberalizată, ceea ce a permis
organizarea şi funcţionarea liberă a societăţilor comerciale (Legea nr. 31/1990),
organizaţiilor de credit (Legea nr. 33/1991, în prezent abrogată), societăţilor de asigurare
(Legea nr. 32/2000) şi pieţelor financiare (Legea nr. 52/1994, în prezent abrogată).
În anul 1999, România a abandonat sistemul, vechi şi rigid, de garantare mobiliară cu
deposedare, şi a trecut la un sistem modern de garanţii reale, fără deposedare, odată cu
implementarea unei baze de date electronice, accesibile publicului, pentru înscrierea
avizelor de garantare. În paralel, au fost adoptate legi şi reglementări specifice pentru
unificarea şi modernizarea sistemului de înscriere a ipotecilor şi pentru a facilita
dezvoltarea produselor financiare de tip ipotecar şi piaţa ipotecară primară şi secundară.
De asemenea, au fost adoptate legi şi norme specifice pentru reglementarea chestiunilor
specifice în materia garanţiilor reale constituite asupra activelor financiare şi tratamentul
special al acestora în contextul insolvenţei.
În anul 1995, a fost adoptat un nou cadru de reglementare a insolvenţei societăţilor,
parţial inspirat din Codul falimentului din SUA, care a introdus, în special, conceptul de
„reorganizare”. Legile privind insolvenţa au fost ulterior modificate în mai multe rânduri
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şi înlocuite complet în anul 2006 cu o nouă lege. Ulterior, în 2009 şi 2010, au fost
adoptate mecanisme alternative menite să încurajeze procesul de restructurare, cum ar fi
normele privind acordurile voluntare şi legea mandatului ad-hoc, împreună cu un set de
metodologii neobligatorii, denumite Principii de restructurare a datoriilor societăţilor,
promovate de Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice din România
şi Ministerul Justiţiei din România.
Un Cod al insolvenţei a fost adoptat la 2 octombrie 2013 prin intermediul unei
ordonanţe de urgenţă (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013), care a intrat în
vigoare la 25 octombrie 2013. El a înglobat într-un singur act normativ, mecanismele
alternative de prevenire a insolvenţei, normele generale aplicabile procedurii de
insolvenţă, normele speciale aplicabile instituţiilor de credit, societăţilor de asigurare şi
reasigurare, şi reglementările aplicabile în materia insolvenţei trans-frontaliere.
Comentariile privind acest cod al insolvenţei sunt cuprinse în Anexa II. Ordonanţa de
urgenţă a fost declarată neconstituţională şi a încetat să fie aplicabilă de la data
publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial (1 noiembrie 2013).
Ulterior, guvernul a redactat un nou proiect de cod al insolvenţei, care să elimine
aspectele neconstituţionale şi să contribuie la perfecţionarea textului legislativ. Un nou
Cod al Insolvenţei a fost adoptat de Parlament la data de 15 aprilie 2014.
Acest raport nu constituie o analiză a noului Cod al Insolvenţei, deşi prezintă anumite
aspecte şi comentarii cu privire la aspecte (identificate în Raport) care par să fi fost
preluate în noua normă. Pentru uşurinţa sistematizării, în tot cuprinsul acestui raport,
legea care a fost aprobată prin ordonanţă de urgenţă şi care a fost ulterior declarată
neconstituţională, va fi denumită „Proiectul Legii Insolvenţei din 2013”, comentariile
cuprinse în Anexa II fiind formulate cu referire la un proiect al legii respective prezentat
nouă anterior adoptării prin ordonanţa de urgenţă. Codul insolvenţei adoptat la data de
15 aprilie 2014 va fi denumit în cuprinsul acestui raport „Codul Insolvenţei 2014”.
Noul Cod civil (Legea nr. 287/2009) a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011,
marcând punctul culminant al unui efort susţinut de întinerire a acestei părţi a sistemului
legislativ. Noua legislaţie, aplicabilă numai tranzacţiilor încheiate după data de 1
octombrie 2011, renunţă la vechea distincţie între „comercianţi” şi „necomercianţi” şi
întăreşte regulile „comerciale” şi practica judiciară în noul corp de lege. De asemenea, el
aduce o serie de schimbări cu privire la cadrul juridic aplicabil constituirii, perfectării şi
executării garanţiilor în materie mobiliară şi imobiliară2.
Executarea creanţelor garantate şi chirografare prin acţiune individuală este
reglementată în prezent, în principal de Noul Cod de procedură civilă şi de o serie de
acte normative suplimentare (printre cele mai de seamă numărându-se Codul român de
procedură fiscală). Majoritatea prevederilor Noului Cod de procedură civilă a intrat în
vigoare la 15 februarie 20133 (a se vedea Legea nr. 76/2012, cu modificările aduse prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 4/2013, şi Legea nr. 2/2013).
Sistemul financiar
Prezentare generală
Sistemul financiar, dominat în anii 1990 de bănci de stat, a cunoscut confruntări
spectaculoase ca urmare a unui cumul de factori ce au inclus inflaţia crescută,
2

În cuprinsul acestui Raport, toate descrierile şi referirile la instituţiile de drept au în vedere Noul Cod civil, intrat în vigoare
începând cu luna octombrie 2011. Majoritatea garanţiilor reale existente în prezent au fost constituite şi perfectate în temeiul
normelor legislative anterioare din România şi continuă să producă efecte după intrarea în vigoare a Noului Cod civil, în
principal conform vechilor norme.
3
Procedurile iniţiate înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă sunt guvernate de vechile norme.
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devalorizarea constantă şi rapidă a monedei naţionale şi o creştere fără precedent a
împrumuturilor neperformante în balanţele băncilor. Primele probleme au apărut în anul
1995, cu o serie dintre cele mai importante bănci private, Dacia Felix şi Credit Bank, şi
în 1996, cu Columna Bank. Acestea au fost izolate treptat, iar în cele din urmă au dat
faliment. Criza a culminat în anul 1999, în primă fază prin insolvenţa a două bănci
minore, Banca Albina şi Bankcoop, apoi cu probleme la două bănci de stat, Bancorex şi
Banca Agricolă, reprezentând 25% şi respectiv 20% din totalul activelor bancare.
Eforturile de salvare au constat în eliminarea din balanţele băncilor a împrumuturilor
neperformante, prin transferarea acestora către o agenţie guvernamentală proaspăt
înfiinţată, Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, transformat ulterior în
Agenţia pentru Recuperarea Creanţelor Bancare. În urma acestor măsuri, majoritatea
creanţelor performante ale Bancorex au fost dobândite în anul 1999 de o altă bancă de
stat, Banca Comercială Română, în timp ce Banca Agricolă a fost achiziţionată în anul
2001 de un grup bancar austriac, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich.
În prezent, sistemul bancar este sincronizat cu acei corespondenţi ai săi din alte state
membre ale Uniunii Europene („UE”). El este format din instituţii de creditare înfiinţate
la nivel naţional şi sucursale ale unor instituţii de credit înfiinţate în străinătate, din
cadrul UE sau din afara UE. Pe lângă instituţiile de credit, autorizate sa furnizeze
întregul pachet de servicii de creditare, există, de asemenea, o întreagă serie de „instituţii
financiare nebancare”, care asigură servicii similare, dar care nu pot accepta depozite.
Gama instrumentelor de creditare
Aspecte de reglementare
Conform legii române, activitatea de creditare generală poate fi desfăşurată în România
în mod profesional numai de entităţile autorizate legal fie ca „instituţii de credit”,
„instituţii financiare” sau „instituţii financiare nebancare”4. Aceste denumiri aparent
restrictive creează confuzii cu privire la posibilitatea fondurilor de capital privat, a
firmelor de investiţii în insolvenţă şi a entităţilor similare care nu îndeplinesc, stricto
sensu, condiţiile pentru a fi încadrate drept „instituţii financiare”, de a acorda finanţare
în România prin instrumente de debit sau hibride. De asemenea, ele ridică o serie de
întrebări juridice cu privire la posibilitatea grupurilor de societăţi de a acorda finanţare
în interiorul grupului către membrii din grupul propriu.
Creditarea societăţilor
Instrumentele de credit destinate împrumutătorilor societăţi comerciale includ
împrumuturi sindicalizate, linii de credit, finanţare pentru activitate, factoring, leasing şi
scrisori de garanţie bancară/acreditive. Un procent semnificativ din finanţările pe termen
lung acordate în România sunt înscrise conform standardelor Asociaţiei Pieţelor de
Credit (Loan Market Association, „LMA”), fiind de multe ori reglementate conform
legislaţiei din New York sau dreptului englez. Cu toate acestea, din ce în ce mai multe
instrumente de acest fel intră sub incidenţa legislaţiilor din Germania, Franţa sau
Austria, sau chiar a celei din România. Băncile şi casele de avocatură din România au
încercat să elaboreze formulare şi precedente pe modelul celor LMA, adaptate legii
române. Deoarece litigiile referitoare la aspecte privind creditarea bancară a societăţilor
nu au fost numeroase înainte de 2008, un mare număr de aspecte juridice rămân
nesoluţionate, iar practica judecătoreasca este fragmentată sau chiar lipseşte. În special,
nu este clar dacă instrumentele LMA au trecut vreodată proba instanţelor judecătoreşti
din România.

4

Definit în art. 2 din Legea nr. 93/2009.
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Credite de consum
Creditele de consum au cunoscut o expansiune rapidă în anii 2000, odată cu dezvoltarea
cărţilor de credit, cărţilor de credit pentru cumpărături, finanţarea de automobile,
împrumuturilor personale, împrumuturilor de consum şi ipotecilor. O legislaţie specifică
a fost adoptată pentru a reglementa nevoile tot mai mari şi caracterul complicat al
finanţării ipotecare pentru locuinţe5. Cu toate acestea, piaţa creditelor din România ca şi
industria construcţiilor de locuinţe au fost grav afectate de criza financiară din 2008,
care a avut un impact nefavorabil asupra numărului de credite pentru societăţi sau de
consum.
Pentru a contracara declinul rapid al creditării, executivul român a încercat să ajute
consolidarea pieţei locuinţelor din România, pentru a menţine fluxul la creditorii
ipotecari şi pentru a sprijini achiziţia de locuinţe la preţuri accesibile prin dezvoltarea
unui program naţional de împrumuturi ipotecare pentru locuinţe, denumit Prima Casă.
Programul de credite ipotecare pentru locuinţe Prima Casă reprezintă un format destinat
în special celor care achiziţionează pentru prima oară o locuinţă, cu venituri medii şi
mici şi care beneficiază de garantare din partea Guvernului României, printr-un fond de
stat, şi anume, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii („Fondul”)6. Structura programului, particularităţile acestuia şi relaţia specifică
dintre Fond şi organizaţiile de creditare selectate acceptate în program sunt reglementate
de un cadru juridic special conceput, ce include o serie de statute, norme şi
reglementări7. Cadrul juridic diferă, în aspecte relevante, de cadrul legislativ general
aplicabil creditelor ipotecare pentru locuinţe din România, îndeosebi în ceea ce priveşte
cesionarea şi comercializarea respectivelor credite ipotecare pentru locuinţe. Anumite
restricţii se aplică pentru cesionarea şi comercializarea tipurilor relevante de credite
acordate prin acest program, ceea ce limitează interesul posibililor investitori iniţiali faţă
de aceste credite şi posibilitatea apariţiei unei pieţe secundare pentru portofoliile
respectivelor credite8.
Împrumuturile fără regres nu au fost niciodată un produs tradiţional în portofoliul
băncilor din România. Întrucât creditele de consum s-au dezvoltat în principal într-o
perioadă limitată, de la începutul anilor 2000 până în 2008 şi din cauza reglementărilor
de creditare destul de stricte emise de Banca Naţională a României, în practică, băncile
acordă numai împrumuturi cu regres. Totuşi, Noul Cod civil deschide uşa către
împrumuturi fără regres ca formă specială de credit de consum9.

5

A se vedea Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României
nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificările ulterioare; A se vedea şi Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat;
Legea nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, Legea nr. 33/2006 privind băncile de credit ipotecar.
6
Programul Prima Casă a fost structurat în mai multe etape şi a acumulat deja patru etape. În primele trei etape, garanţia de stat a
fost de 100% pentru creditele ipotecare aferente, iar în etapa a patra (ultima) garanţia de la stat este de numai 50%.
7
Lista statutelor şi reglementărilor aplicabile programului Prima Casă include: (i) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima Casă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
381 din 4 iunie 2009, cu modificările ulterioare („Legea privind Prima Casă”); (ii) Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind
aprobarea normelor de implementare a programului „Prima Casă” şi criteriile de eligibilitate pentru creditorii şi debitorii din
programul Prima Casă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările ulterioare; (iii)
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 2225/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului Prima Casă şi a
Convenţiei de garantare, şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 469 din 7 iulie 2009, cu modificările ulterioare.
8
Conform art. 1 (32) din Legea privind Prima Casă, introdus abia în aprilie 2011, creditorii eligibili care participă la program pot
cesiona creanţele provenite din împrumuturi ipotecare acordate în cadrul programului numai altor creditori eligibili. Această
regulă se pare că reprezintă o dispoziţie de politică publică, care nu constituie o modificare contractuală. Prin urmare, un creditor
neeligibil nu se califică pentru un transfer direct al creanţelor respective. Cu toate acestea, în lipsa oricăror restricţii similare cu
privire la constituirea de garanţii reale asupra respectivelor creanţe, un investitor neeligibil s-ar putea totuşi califica pentru a
prelua o garanţie reală asupra creanţelor în cauză, sub condiţia, totuşi, ca în măsura în care investitorul respectiv ar executa o
garanţie colaterală, el nu poate dobândi titlul asupra creanţelor prin executare propriu-zisă sau printr-un alt mecanism.
9
A se vedea Noul Cod Civil, art. 2.325.
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Tranzacţii garantate
Prezentare generală
În temeiul legilor din România, creditorii pot accepta garanţii mobiliare sau imobiliare,
în baza unui contract, prin efectul legii, sub formă de compensaţie acordată în instanţă,
sau ca obligaţie fiscală10. Un creditor poate, în acelaşi timp, să beneficieze de
mecanisme de cvasi-garantare care îndeplinesc o funcţie similară.
Garanţia contractuală
Consideraţii generale
Ca principiu general în legislaţia din România, obligaţiile personale ale debitorului sunt
garantate cu integritatea patrimoniului său, prezent şi viitor, mobiliar şi imobiliar, cu
excepţia doar a patrimoniului declarat inalienabil prin lege11. În orice moment,
beneficiul acestei „garanţii” variabile aparţine pari passu tuturor creditorilor chirografari
ai debitorului, fiind denumit gajul general al creditorilor chirografari.
Pe lângă acest „gaj” nominativ, creditorii pot beneficia, indivizibil, de garanţia mobiliară
sau imobiliară acordată de debitorul lor sau de terţi. Garanţia mobiliară şi imobiliară este
reglementată, în principal, de Volumul V din Noul Cod civil, Titlul X (Garanţie
mobiliară) şi de Titlul XI (Drepturi de preferinţă şi garanţia reală).
În principiu, garanţia mobiliară sau imobiliară şi instrumentele juridice prin care aceasta
este constituită depind juridic de obligaţia subiacentă care este garantată, cu excepţia
garanţiilor independente12. Astfel, în principiu, încetarea unei obligaţii garantate printr-o
garanţie reală stinge garanţia aferentă, cu excepţia situaţiei în care părţile stipulează
altceva13.
Conform legii din România, nu este clar încă dacă garanţia mobiliară poate fi acordată
unilateral de garant prin intermediul unui instrument la care garantul este singura parte.
Nu este clar nici dacă garanţia poate fi acordată prin testament.
Pe de altă parte, o garanţie imobiliară poate fi acordată numai prin contract sau prin
exercitarea dreptului, prin efectul legii14.
În general, părţile beneficiază de mare libertate în alegerea jurisdicţiei căreia i se va
supune contractul de garantare, având, în acelaşi timp, libertatea de a decide, ulterior
încheierii contractului, schimbarea jurisdicţiei respective15. Prin urmare, părţile pot alege
legea materială a unei jurisdicţii diferite de cea din România drept lege aplicabilă
contractului de garantare pe care l-au încheiat16. Mai mult decât atât, părţile pot alege ca
lege aplicabilă oricare dintre legislaţiile statelor membre UE, sau legea unei jurisdicţii
din afara UE (cum ar fi legea federală din SUA sau pe cea a Statului New York)17.

10

Pentru facilitarea referinţei, cu excepţia unor indicaţii specifice contrare, acest document se referă atât la garanţiile mobiliare,
cât şi imobiliare ca „garanţii” şi la toate instrumentele prin care „garanţia” este constituită ca fiind acorduri de garantare.
11
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.324.
12
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.321 şi art. 2.344.
13
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.288.
14
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.349 alin. (2).
15
A se vedea Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea
aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) (cunoscut şi sub denumirea de Regulamentul Roma I), Jurnalul Oficial L 177,
04/07/2008 P. 0006 – 0016, art. 3 alin.1 (ce prevede principiul libertăţii de alegere). În calitate de stat membru al Uniunii
Europene, cadrul legislativ din România include dispoziţiile Regulamentului Roma I.
16
Ibid.
17
Ibid., art. 2 (Aplicabilitate universală), cu următorul conţinut: „Orice lege menţionată de prezentul Regulament se va aplica,
indiferent dacă este sau nu legea unui Stat Membru.”
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Legea aplicabilă poate fi importantă în contextul contractelor de garantare prin care se
constituie garanţii reale asupra imobilelor aflate în România, costurile acestora putând fi
considerabile, în practică, dacă sunt guvernate de legea din România, din cauza taxelor
de înscriere a ipotecii şi a onorariilor notariale. Dacă, pentru raţiuni ce ţin de costuri,
părţile înţeleg să aleagă ca lege aplicabilă contractului de garantare legea unei jurisdicţii
din străinătate, valabilitatea acestei alegeri a legii nu ar trebui să pună probleme speciale,
teoretic. Totuşi, în practică, se pare că părţile aleg invariabil legea din România ca lege
aplicabilă contractelor de garantare încheiate.
Garanţie mobiliară
Principalele categorii de garanţii mobiliare recunoscute de legea din România sunt (i)
fidejusiunea; şi (ii) garanţia independentă. De asemenea, legea recunoaşte o formă de
cvasi-garanţie, denumită „scrisoare de confort”.
Fidejusiunea sau cauţiunea opune garanţia pentru o altă persoană, deja ţinută prin
garanţie, total sau parţial, cu privire la datoria, culpa sau neîndeplinirea altei persoane.
Prin fidejusiune nu se aduc(e) unul sau mai multe bunuri specifice în garanţie, ci, mai
curând, se asumă responsabilitatea pentru obligaţia de a plăti datoria debitorului
principal, atunci când respectivul debitor principal nu îşi îndeplineşte obligaţiile.
Garanţiile independente, cunoscute şi sub denumirea de garanţii la cerere sau autonome,
sunt instrumente dezvoltate de practica bancară şi incorporate recent în Noul Cod Civil,
ce constituie promisiuni independente şi necondiţionale de plată, ce trebuie plătite la
prima solicitare scrisă a beneficiarului, fără a formula nicio apărare cu privire la nicio
altă tranzacţie subiacentă. Nu este necesară dovedirea culpei, iar asigurătorii nu se
preocupă de contractul subiacent, şi nici nu pot formula nicio apărare aflată la dispoziţia
părţii contractante subiacente, cu excepţia fraudei sau abuzului evidente.
Garanţie reală18
Legea din România recunoaşte mai multe forme de garanţie reală:

garanţia reală imobiliară sau mobiliară, numită ipotecă, care poate reprezenta fie:
o
ipotecă imobiliară19;
o
o garanţie reală (predominant) fără deposedare asupra bunurilor mobiliare
denumită ipotecă mobiliară, acceptabilă anterior în principal sub formă de
gaj cu deposedare sau amanet, introdusă de Legea nr. 99/1999 privind unele
măsuri pentru accelerarea reformei economice, titlul VI („Legea
garanţiilor colaterale”)20, şi menţinută de Noul Cod civil; şi
o
o garanţie cu deposedare asupra bunurilor mobiliare corporale sau
instrumentelor cu titlu negociabil, denumită gaj21, şi

garanţia financiară22, căreia i se aplică norme separate adoptate în vederea
implementării Directivei 2002/47/CE privind acordurile de garantare financiară
(„Directiva Garanţiilor Financiare”)23.

18

Din moment ce o proporţie considerabilă a normelor se aplică în egală măsură garanţiilor reale asupra bunurilor mobile şi
imobile, prezenta secţiune conţine o prezentare generală a respectivelor norme. Normele care se aplică în mod specific sau
distinct garanţiilor reale mobiliare sau imobiliare vor fi analizate separat la secţiunile corespunzătoare de mai jos.
19
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.377 şi urm.; A se vedea şi Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii
imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificările ulterioare.
20
A se vedea Legea nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 236 din 27 mai 1999, Titlul VI, cu modificările
ulterioare. Legea garanţiilor a fost abrogată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Noul
Cod civil; A se vedea şi Noul Cod civil, art. 2.387 şi urm.
21
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.480 şi urm.
22
A se vedea Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 22 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 78, din 30 ianuarie 2004, cu
modificările ulterioare.
23
A se vedea Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/47/EC, 2002 J.O. (L168), p. 43, cu modificările
ulterioare.
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Aplicabilitatea garanţiei
Ca regulă generală, legea din România permite constituirea garanţiilor reale asupra
oricărui tip de patrimoniu, cu excepţia patrimoniului considerat inalienabil. Aceste
situaţii de inalienabilitate îşi au, de obicei, originea în consideraţii de ordin public.
Patrimoniul tradiţional inalienabil constă din patrimoniul public şi anume, patrimoniu ce
aparţine domeniului public (naţional sau local) şi prin urmare nu poate fi transferat,
grevat, gajat sau supus normelor de deposedare24. Consecinţa obişnuită a unui transfer ce
încalcă aceste restricţii este că respectivul transfer este considerat nul şi supus
rezoluţiunii, la fel cum va fi şi constituirea unei garanţii reale asupra acestei categorii de
patrimoniu25.
Alte situaţii în care patrimoniul poate fi considerat ca inalienabil implică o lipsă
personală de capacitate juridică a unei anumite persoane fizice sau juridice, sau a unui
grup de persoane fizice sau juridice, de a face acte de dispoziţie sau de a dobândi titlul
legal asupra unui anumit tip de patrimoniu. De exemplu, anumitor cetăţeni străini le este
interzis (total sau parţial) sa dobândească titlul deplin de proprietate asupra anumitor
categorii de teren din România26. Anumitor categorii de persoane fizice sau juridice le
este interzisă dobândirea titlului legal asupra anumitor elemente de patrimoniu provenite
de la anumite categorii de cedenţi (indiferent de naţionalitatea părţilor şi uneori
indiferent dacă dobândirea se face cu titlu gratuit sau oneros).
Consecinţa obişnuită a unui transfer ce încalcă aceste restricţii este că transferul în cauză
este considerat fie nul, fie anulabil (în funcţie de natura interesului protejat de lege şi
anume, ordine publică sau interes privat) şi face obiectul rezoluţiunii. Cu toate acestea,
constituirea unei garanţii reale asupra unui element de patrimoniu într-o situaţie ce
comportă asemenea împrejurări este, de obicei, permisă şi numai dobândirea ulterioară a
unui titlu asupra respectivului patrimoniu prin executare silită propriu-zisă sau licitare
pentru credit este interzisă sau supusă unor reguli speciale.
O a doua categorie de situaţii care atrag inalienabilitatea este reprezentată de clauze
contractuale de inalienabilitate27. Presupunând că respectivele clauze trec testul de
valabilitate conform legilor din România, patrimoniul cu privire la care există obligaţia
de inalienabilitate depinde de constituirea garanţiei reale asupra acestuia. Totuşi, într-o
asemenea situaţie, garanţia reală este considerată garanţie viitoare şi anume, va profita
deţinătorului său la momentul la care clauza de inalienabilitate devine inaplicabilă (prin
trecerea timpului sau în alt fel)28.
O garanţie reală poate fi constituită asupra unei mari diversităţi de patrimonii, corporale
sau necorporale, prezente sau viitoare şi se poate referi la proprietăţi individuale sau
universalităţi de bunuri (aşa-numitele universitas bonorum) şi anume, o acumulare de
active investite cu un anumit scop (fie prin efectul legii fie de către deţinătorul legal al
acestora)29.
Un contract de garanţie reală trebuie să conţină o serie de elemente obligatorii şi
anume30:

părţile la contract, mai exact, debitorul ipotecar şi creditorul ipotecar;

sursa obligaţiei garantate;
24

A se vedea Constituţia României, art. 136, alin. 4, Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (în prezent
abrogată) şi art. 861 din Noul Cod civil.
25
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.351 alin. (1).
26
Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi,
precum şi de către persoanele juridice străine.
27
Termenul de aplicabilitate al clauzei de inalienabilitate este limitat la 49 de ani; A se vedea Noul Cod civil, art. 627 alin. (1).
28
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.351 alin. (2).
29
A se vedea Noul Cod civil, art. 541, art. 2.357 şi art. 2.368.
30
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.372.
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o descriere suficient de relevantă a bunului ipotecat31; şi
suma garantată prin ipotecă ar trebui stabilită sau să poată fi stabilită în mod
rezonabil prin contract.

Garanţie fixă şi variabilă
Conceptul de garanţie variabilă a apărut în legislaţia din România în anul 1999 în Legea
garanţiilor colaterale, care a combinat raţionamentul art. 9 din Codul Comercial Uniform
al SUA cu anumite concepte dezvoltate prin Convenţia privind garanţiile internaţionale
în materie de echipamente mobile UNIDROIT 200132.
Până la adoptarea Legii garanţiilor colaterale, acceptarea unei garanţii reale asupra
întregului fond de comerţ era singura posibilitate permisă de Codul comercial din
România care se apropia cât de cât de conceptul sarcinii variabile. Jurisprudenţa oferea
puţine exemple, iar utilitatea unui asemenea dispozitiv juridic fusese adeseori pusă la
îndoială.
Spre deosebire de garanţia constituită asupra elementelor individuale ale patrimoniului,
mult mai populară în practica din România, Legea garanţiilor colaterale permitea
creditorului să îşi garanteze creanţa prin acceptarea unei garanţii reale asupra
universalităţii bunurilor mobiliare, prezente şi viitoare, ale unui debitor.
Noutatea conceptului şi lipsa de cunoaştere a instanţelor judecătoreşti din România a
jurisprudenţei relevante din cauzele din Anglia sau SUA au condus, însă, la dezbateri
semnificative cu privire la limitele exacte ale drepturilor garantate printr-o sarcină
variabilă conform legislaţiei din România. Aceste dezbateri au inclus aspecte precum:

acceptarea cristalizării ca eveniment ce ar imobiliza conţinutul universalităţii de
bunuri şi consecinţele exacte ale unui asemenea eveniment;

rangul unei sarcini variabile faţa de un creditor concurent ulterior ce deţine o
garanţie reală fixă constituită asupra unui element individual de patrimoniu, în
special în cazurile în care debitorul face obiectul procedurii de insolvenţă;

limita controlului de către deţinătorul unei sarcini variabile asupra bunurilor şi
activităţii debitorului în perioada de valabilitate a sarcinii variabile;

prescripţia sau restricţiile ce ar putea apărea, dacă sarcinile variabile sunt
constituite de persoane fizice asupra universalităţii bunurilor proprii;

formalităţile la nivel corporativ pentru constituirea unei sarcini variabile asupra
universalităţii bunurilor societăţii; şi

aspecte de reglementare bancară şi de concurenţă care pot apărea ca urmare a
acceptării unei sarcini variabile asupra bunurilor unei societăţi.
Noul Cod civil (care a abrogat Legea garanţiilor colaterale) oferă, aparent, o serie de
răspunsuri legale la unele dintre aceste chestiuni. O garanţie reală asupra unei
universalităţi de bunuri poate fi acordată numai cu privire la proprietatea unei societăţi,
indiferent de forma de desfăşurare a activităţii33. O garanţie reală asupra unei
universalităţi de bunuri subzistă asupra universalităţii chiar dacă un bun individual iese
din universalitate sau încetează să existe. Totuşi, legea condiţionează continuarea
existenţei garanţiei reale asupra respectivei universalităţi de înlocuirea activelor
existente într-un termen rezonabil34. Prin existenţa universalităţii, un bun nu mai face
31

A se vedea Noul Cod civil, art. 2.372 alin. 2 şi art. 2.391. O ipotecă asupra unui cont bancar trebuie să precizeze cu claritate
contul bancar. O declaraţie ce atestă faptul că garanţia reală este constituită asupra tuturor bunurilor debitorului ipotecar, sau
asupra tuturor bunurilor prezente şi viitoare ale acestuia, nu reprezintă o descriere suficientă în acest sens. Această cerinţă diferă
de Legea garanţiilor colaterale, care permitea descrierea generală de acest fel.
32
A se vedea Legea garanţiilor colaterale, art. 10(3).
33
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.368. Prin urmare, un contract de garantare având drept obiect constituirea unei garanţii reale
asupra unei universalităţi de bunuri prezente şi viitoare deţinute de o persoană fizică ar putea fi considerat ilegal şi nul.
34
A se vedea Noul Cod civil, art. 541 şi art. 2.357 alin. (2). Nu este clar de ce legea impune o asemenea condiţie, dar cel mai
probabil părţile la contractul de garantare pot modifica această regulă viciată, prin contract.
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obiectul garanţiei reale; cu toate acestea, un creditor prejudiciat poate contesta transferul
bunului individual prin acţiune revocatorie sau pauliană, bazată pe fraudă (efectivă sau
potenţială)35. Legea stabileşte reguli de prioritate între garanţiile reale constituite asupra
bunurilor individuale, pe de o parte, şi asupra universalităţii ce conţine bunurile în
cauză, pe de altă parte36.
De asemenea, dacă o „activitate comercială” include proprietăţi imobiliare, acceptarea
unei garanţii reale asupra „activităţii comerciale” trebuie să includă acceptarea unei
ipoteci imobiliare asupra respectivelor imobile.
Aplicabilitatea obligaţiilor garantate
Orice tip de obligaţii legale, prezente sau viitoare, pot fi garantate în temeiul legii
române. De asemenea, pot fi garantate obligaţiile naturale, cum ar fi cele care nu pot fi
executate ca urmare a expirării termenului relevant de prescripţie, sau prin lipsa de
capacitate a garantului37.
Garanţie legală
Privilegii (sarcinile sau garanţiile constituite prin efectul legii în vederea garantării
anumitor pretenţii)
De asemenea, garanţia poate fi constituită în favoarea anumitor categorii de creditori
prin efectul legii (şi anume, în mod automat, de drept). O astfel de garanţie este
denumită drept de retenţie sau ipotecă legală şi se naşte din natura unei anumite
obligaţii.
În prezent, garanţiile legale presupun, în principal, imobile (de tipul pct. (i) – (iv) de mai
jos) sau bunuri mobiliare şi imobiliare (pct. (v) de mai jos):
(i)
dreptul de garanţie al vânzătorului neplătit asupra terenului pentru preţul de
cumpărare;
(ii) dreptul de garanţie al deţinătorului unei opţiuni de cumpărare a unei părţi din
bunul imobiliar asupra respectivei părţi, pentru acea parte din preţul de cumpărare
care a fost avansată vânzătorului;
(iii) dreptul de garanţie al creditorului asupra unei părţi din imobil, pentru cumpărarea
căruia creditorul a acordat finanţare;
(iv) dreptul de garanţie al vânzătorului asupra terenului, în cazul în care preţul de
vânzare constă din obligaţia cumpărătorului de a asigura întreţinere
vânzătorului38; şi
(v) drepturile fiscale de garanţie (denumite şi bugetare).
Drepturi de retenţie cu deposedare
Dreptul de retenţie cu deposedare reprezintă un alt tip de garanţie legală conferită
anumitor categorii de creditori, prin prisma naturii specifice a raporturilor acestora cu
cealaltă parte la contract, şi reprezintă un drept pasiv de a reţine (dar nu de a vinde)
patrimoniul până la stingerea datoriei sau a unei alte obligaţii39. Se referă la o formă de
garanţie reală cu deposedare propriu-zisă; în cazul în care se pierde posesia asupra
bunurilor altfel decât prin utilizare ilegală a forţei, dreptul se stinge40.
35

A se vedea Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Noul Cod civil, cu modificările
ulterioare, art. 160 şi Noul cod Civil, art. 1562-1565. Transferul poate fi de asemenea atacat prin Legea Insolvenţei, de către un
administrator de insolvenţă sau, în lipsa acţiunii administratorului, de comitetul creditorilor în insolvenţă.
36
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.424.
37
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.288.
38
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.386.
39
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.495 alin. (1).
40
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.499.
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Prin natura sa posesorie, o garanţie cu deposedare este perfectată pur şi simplu prin
menţinerea posesiei asupra garanţiei colaterale. Titularul unei garanţii nu poate contesta
o executare începută de un creditor concurent cu privire la patrimoniul în cauză, dar
titularul dreptului de garanţie participă la distribuirea veniturilor, în funcţie de rangul
deţinut la momentul la care a început deposedarea.
Garanţii judiciare
Este posibil, în conformitate cu legea din România, ca instanţele judecătoreşti să impună
unei părţi obligaţia de a prezenta o garanţie mobiliară sau o garanţie reală pentru a
garanta anumite obligaţii ce revin respectivei părţi41.
Drepturi de retenţie fiscale
În general, pretenţiile fiscale sau aferente acestora nu sunt garantate. Cu toate acestea,
datoria poate deveni garantată prin obţinerea, de către deţinătorul acestora, a unei
proceduri speciale punitive împotriva unor anumite imobile sau bunuri aparţinând
debitorilor fiscali, similară popririi bunurilor42.
Cvasi-garanţia
Consideraţii generale
Conform legislaţiei din România, părţile pot alege să structureze o anumită tranzacţie
astfel încât să ofere garanţie creditorului, totuşi fără constituirea unei garanţii reale în
sens tradiţional. Acest mecanism de cvasi-garanţie ar include: (a) rezerva proprietăţii;
(b) vânzarea cu pact de răscumpărare sau acord repo; şi (c) cesiunea de creanţă cu titlu
de garanţie.
Prin asemenea contracte de garantare, posesia fizică asupra patrimoniului ce face
obiectul transferului dreptului juridic asupra respectivului bun, este transmisă
cesionarului, cedentul (sau cesionarul, după caz) urmând să păstreze totuşi, contractual,
un interes asupra respectivului patrimoniu.
Pentru perfectarea tranzacţiei, în special faţă de posibile interese concurente ale terţilor
asupra aceluiaşi patrimoniu, legea impune înscrierea notificării intereselor subiective în
bazele de date publice corespunzătoare (cum ar fi cartea funciară sau Arhiva Electronică
de Garanţii Reale Mobiliare)43.
Rezerva proprietăţii
De regulă, transferul bunurilor are loc, conform legii din România, la încheierea
contractului între părţi. Cu toate acestea, părţile pot conveni ca transferul proprietăţii să
se producă numai după plata integrală sau parţială a preţului de cumpărare. În practică,
rezervarea proprietăţii este mai potrivită contractelor de furnizare şi mai puţin în cazul
transferului de imobile.
Din punct de vedere practic, totuşi, nici chiar rezervarea proprietăţii asupra bunurilor
mobile nu ar putea împiedica vânzătorul să piardă dreptul asupra bunului vândut. Din
41

A se vedea, de ex., Noul Cod civil, art. 898 (care stabileşte posibilitatea ca instanţele să oblige un administrator să acorde
fidejusiune sau garanţie reală), art. 2.281 (care stipulează o bază juridică generală pentru ca instanţele să oblige o parte la
fidejusiune).
42
A se vedea Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 (Codul de procedură fiscală), aprobat ulterior prin statut, cu modificările
ulterioare, art. 154 alin. 6 şi urm. De notat că există o întreagă serie de norme aplicabile tratamentului fiscal, conform legii din
România, a căror descriere nu face, totuşi, obiectul prezentului material.
43
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.347.
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moment ce cumpărătorul poate face acte de dispoziţie cu privire la bunuri către un terţ
cumpărător de bună-credinţă, acesta din urmă poate beneficia de o alocare legală a
riscurilor care favorizează respectivii cumpărători în detrimentul vânzătorilor. În acest
caz, este posibil ca vânzătorul să nu aibă posibilitate de regres împotriva respectivului
terţ cumpărător, pentru a reintra în posesia bunului44.
Leasing
Leasingul a fost reglementat începând cu anul 1997, prin adoptarea Ordonanţei
Guvernului nr. 51/1997 („Legea leasingului”), iar finanţarea operaţiunilor de leasing a
fost reglementată expres prin Ordonanţa Guvernului nr. 28/200645. Tranzacţiile de
leasing sunt definite ca tranzacţii în care „creditorul”, în calitate de proprietar, transferă
dreptul de folosinţă asupra unui anumit bun „debitorului” pe o perioadă specificată de
timp, de cel puţin un an şi în schimbul plăţii unor rate periodice. La împlinirea perioadei
de leasing, debitorul are opţiunea de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de
leasing, sau de a-l înceta. De asemenea, debitorul poate cumpăra bunul luat în leasing în
timpul perioadei de leasing, în măsura în care părţile ajung la o înţelegere şi debitorul îşi
îndeplineşte toate obligaţiile. Contractele de leasing şi contractele auxiliare de garantare
au forţă de titluri executorii (a se vedea Principiul A5, de mai jos). Pentru asigurarea
priorităţii, contractele de leasing trebuie înregistrate în registrele tranzacţiilor cu terenuri
sau bunuri mobile (a se vedea Principiul A4, de mai jos).
Legea leasingului reglementează leasingul financiar şi operaţional. Leasingul financiar
presupune una dintre următoarele variante: (i) riscurile şi beneficiile dreptului de
proprietate revin chiriaşului începând cu data contractului de leasing; (ii) contractul de
leasing prevede în mod expres ca dreptul de proprietate să fie transferat chiriaşului la
încetarea contractului de leasing; (iii) chiriaşul dispune de opţiunea de a cumpăra bunul,
la expirarea contractului de leasing, la un preţ ce reprezintă acelaşi procent din valoarea
bunului de la începutul contractului ca şi diferenţa dintre perioada normală maximă de
folosinţă a bunului şi perioada leasingului calculată din perioada normală maximă de
folosinţă a bunului; (iv) durata leasingului depăşeşte 80% din durata standard de viaţă a
activului; şi (v) valoarea cumulată a ratelor de leasing din care se scad cheltuielile
justificate este egală cu sau mai mare decât valoarea bunului la începutul contractului.
Leasingul operaţional se defineşte ca tranzacţia de leasing ce nu îndeplineşte niciuna
dintre aceste condiţii.
Instituţiile financiare nebancare sunt autorizate să se angajeze în activităţi de leasing
financiar şi operaţional (în condiţii foarte restrictive) (Legea nr. 93/2009).
Legea stipulează norme speciale vamale şi fiscale aplicabile tranzacţiilor de leasing.
Taxele vamale pe bunurile importate/exportate sunt calculate în funcţie de valoarea
reziduală, care, în acest sens, nu va fi mai mică de 20% din valoarea iniţială a bunului 46.
Plata ratelor se supune TVA. Chiriaşul din leasingul financiar şi proprietarul din
leasingul operaţional sunt consideraţi proprietari, în scop fiscal. Provizioanele constituite
44

S-a sugerat că respectiva clauză subînţeleasă privind interdicţia înstrăinării bunului, cuprinsă în însuşi actul de proprietate, se
notează automat în cartea funciară la data efectuării formalităţilor de publicitate imobiliară. Prin urmare, se poate invoca faptul că
susţinerea de bună credinţă a unui terţ împotriva unei clauze privind rezervarea proprietăţii nu mai poate produce efecte, astfel
încât orice înstrăinare neautorizată a proprietăţii reale către terţul respectiv nu ar mai putea fi posibilă. Dacă însă clauza privind
rezervarea proprietăţii este notată corespunzător în registrele publice şi este suficient de clară în ceea ce priveşte interzicerea
înstrăinării, atunci este mai puţin probabil ca această problemă să intervină ulterior. Răspunsul depinde în parte de hotărârile
instanţelor.
45
Alte legi şi reglementări aplicabile includ Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), coroborat cu Normele de aplicare a Codului
fiscal (HG nr. 44/2004) şi Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare.
46
Începând cu data de 1 ianuarie 2013, reglementările referitoare la TVA au fost amendate astfel încât ajustarea deducerilor de
TVA nu se mai efectuează cu privire la activele ce fac obiectul unor contracte de leasing încetate dacă societatea de leasing nu a
preluat posesia asupra bunului, în măsura în care face dovada că a iniţiat şi efectuat demersuri în acest sens, chiar dacă acestea nu
sunt finalizate. A se vedea HG nr. 84/2013, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal.
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pentru acoperirea tranzacţiilor de leasing reprezintă impozit pe venit deductibil.
Compensare
Prezentare generală
Operaţiunile de compensaţie şi netting reprezintă instrumente juridice ce pot oferi un
anumit nivel de garantare participanţilor la tranzacţii bilaterale sau multilaterale.
Complexitatea regimului juridic ce reglementează dreptul de compensaţie nu face
obiectul acestui document şi este prezentat aici pe scurt, doar în scopul omogenităţii.
Există două situaţii în care apar în mod specific operaţiuni de compensaţie sau netting,
inclusiv compensaţia într-un context legat de insolvenţă. Prima situaţie presupune
compensarea obligaţiilor reciproce a două sau mai multe părţi într-un scenariu clasic
contractual sau necontractual. A doua situaţie se referă la operaţiuni de compensare şi
netting cu privire la obligaţiile financiare a două sau mai multe părţi la un acord
financiar, după cum este acesta definit în Directiva garanţiilor financiare şi în normele
de transpunere a acesteia din România (analizate pe larg în Principiul C10, de mai
jos)47.
Compensare legală, contractuală şi judiciară
Numai efectele compensării legale sunt recunoscute expres prin Proiectul Legii
Insolvenţei din 2013. În general, legislaţia din România consideră compensaţia legală a
fi un dispozitiv automat şi implicit ce funcţionează exclusiv în legătură cu acele creanţe
apărute anterior insolvenţei şi numai cu privire la cele care sunt (i) certe, (ii) exigibile şi
(iii) lichide48.
Celelalte două tipuri de compensare şi anume, compensarea contractuală şi compensarea
judiciară, care apar atunci când nu sunt întrunite exigenţele compensării legale, sunt
puse sub semnul întrebării din perspectiva admisibilităţii legale într-un scenariu ce
exclude pretenţii concurente garantate suprapuse ale altor creditori faţă de acelaşi
debitor în afara contextului insolvenţei.
Executare
Executarea individuală a creanţelor
Executarea individuală a creanţelor în România este reglementată printr-o reţea
legislativă complexă49. Normele generale ce conturează procesul executării îşi au sediul
în Noul Cod de procedură civilă, care a intrat în vigoare la 15 februarie 2013 (Codul a
fost promulgat prin Legea nr. 134/2010).
Noul Cod de procedură civilă stabileşte proceduri aplicabile pentru executarea
creanţelor garantate şi negarantate printr-un proces adecvat, cunoscut în general ca
executare silită şi oferă instrucţiuni pentru mecanisme folosite adeseori în coroborare cu
procesul de executare, inclusiv măsuri provizorii de natură punitivă (poprirea bunurilor,
poprire pe conturi şi salarii, ordonanţe preşedinţiale).
47

A se vedea Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară („Legea garanţiilor financiare”).
Efectele operaţiunilor de compensare şi planificare conform Directivei garanţiilor financiare sunt detaliate în continuare în art. 20
(Contracte exceptate total sau parţial de la normele privind insolvenţa).
48
A se vedea Noul Codul civil, art. 1.617, şi Noul Cod de procedură civilă, art. 662.
49
În sensul acestui document, ne vom referi numai la legislaţia şi practica în legătură cu executarea creanţelor rezultate din
tranzacţii comerciale, fără a analiza executarea altor tipuri de Creanţe, cum ar fi executarea hotărârilor judecătoreşti în cauze
matrimoniale şi de responsabilitatea parentală, reglementate prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2201/2003 din 27 noiembrie
2003, sau executarea hotărârilor judecătoreşti privind cauze civile cu privire la obligaţiile de întreţinere, reglementate prin
Regulamentul (CE) nr. 4/2009 din 18 decembrie 2008.
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Executarea colectivă a creanţelor
Executarea creanţelor prin acţiuni concursuale reprezenta domeniul exclusiv al
procedurilor de insolvenţă. Aceste proceduri pot avea caracter general50 sau pot fi
proprii unor domenii specifice de activitate (cum ar fi instituţii de credit sau participanţi
pe piaţa de capital)51. Pentru executarea creanţelor în contextul unei insolvenţe cu
element de extraneitate, cadrul legislativ este completat cu dispoziţii aplicabile
suplimentare52.
În prezent, Noul Cod de procedură civilă prevede de asemenea în art. 59 şi urm.
posibilitatea acţiunilor colective în baza normelor de procedură civilă, pentru executarea
creanţelor colective.
Întârzieri la plată
Normele UE privind întârzierile de plată au fost incorporate în legislaţia din România53.
Opinie
România are un sector financiar relativ restrâns, dar sofisticat, ce se străduieşte să vină
în întâmpinarea nevoilor de creditare ale economiei. Aproximativ 41 de bănci au fost
înfiinţate la nivel naţional. Sectorul financiar numără de asemenea 40 de societăţi de
asigurare, peste 5.000 instituţii financiare nebancare a căror activitate predominantă este
activitatea de leasing, precum şi fonduri şi brokeri de investiţii şi pensii.
Aproximativ 92% din activele bancare sunt datorate în sistemul privat iar 91% dintre
acestea aparţin unor filiale deţinute integral de bănci străine (îndeosebi din Grecia,
Austria şi Olanda). Peste 220 de bănci străine îşi exercită libertatea de a furniza servicii
pe teritoriul României fără să fi înfiinţat filiale aici. Creanţele bancare reprezintă 74%
din PIB, împrumuturile reprezintă 40,3% din PIB iar depozitele reprezintă 34,4% din
PIB. Prin comparaţie, cifrele comparabile ale mediei europene sunt 351%, 120,2% şi,
respectiv, 114,4%. Aproximativ 37,3% dintre societăţi şi-au finanţat investiţiile cu
ajutorul creditelor bancare începând cu 200954. Prima de risc de creditare (dobânda
practicată de bănci la împrumuturile acordate consumatorilor premium din sectorul
privat, minus rata dobânzii de trezorerie) a fost de 5,1% în 2012, a urcat de la 4,8% în
2011 şi a coborât din nou de la 6,9% în 2012. Ecartul ratei dobânzii (rata practicată de
bănci pentru clienţi premium minus rata plătită la depozite), raportată ca fiind 5,8% în
2012, a rămas neschimbată faţă de anul anterior.
Cea mai mare rată NPL (credite neperformante) a fost de 21% în iulie 2013, în creştere
de la 17,3% la nivelul aceleiaşi luni a anului anterior. Ratele NPL în rândul
împrumutaţilor micro-întreprinderi sunt de două ori mai mari decât ratele NPL la nivelul
societăţilor.
Numai „instituţiile de credit”, „instituţiile financiare” şi „instituţiile financiare
nebancare” se pot angaja în activităţi de creditare pe teritoriul ţării. Participanţii la piaţă
sunt de părere că aceasta dă naştere unei îndoieli cu privire la posibilitatea altor entităţi
50

A se vedea Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
A se vedea Legea privind insolvenţa instituţiilor de credit (Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de
credit, aprobată prin statut şi modificată) şi Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, art. 170 şi urm.
52
A se vedea Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei,
Titlul II din Legea privind insolvenţa instituţiilor de credit şi Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000 privind insolvenţa, cu
modificările ulterioare, aplicabil direct în România.
53
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată
rezultate din contracte între profesionişti, aprobată, cu modificările ulterioare, pentru transpunerea Directivei 2011/7/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile
comerciale.
54
Index de dezvoltare la nivel mondial (Banca Mondială, 2011).
51
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financiare, cum ar fi fondurile de capital privat şi de investiţii în insolvenţă, care nu
îndeplinesc criteriile necesare pentru a fi incluse în niciuna dintre aceste categorii, de a
acorda finanţare prin instrumente de îndatorare sau hibride. Îndoieli similare sunt
manifestate şi cu privire la activităţile membrilor grupurilor de societăţi ce acordă
finanţare în cadrul grupului.
În cele două decenii de la momentul înscrierii pe drumul economiei de piaţă şi fără a lua
în calcul dificultăţile politice şi economice semnificative cu care s-au confruntat,
autorităţile române au înregistrat progrese remarcabile în elaborarea unui cadru juridic şi
de reglementare cuprinzător pentru creditarea întreprinderilor. Iar acest lucru a fost
posibil şi prin înglobarea elementelor relevante ale legislaţiei europene. Legea sprijină
utilizarea unei game extrem de variate de instrumente de creditare, inclusiv a garanţiilor
personale şi garanţiilor asupra patrimoniului cu deposedare sau fără deposedare, fie
„fixe” fie „variabile”, asupra unui set complet de bunuri mobiliare şi imobiliare, inclusiv
asupra întregului patrimoniu al unei întreprinderi. Garanţiile reale pot fi constituite prin
contract sau pot lua naştere prin efectul legii, pentru a garanta obligaţiile curente,
viitoare, acumulate sau exigibile. Registrele de carte funciară şi bunuri imobiliare
adeseori nu corespund aşteptărilor legitime ale participanţilor la piaţă, care afirmă că nu
se pot baza pe istoricul generat de registre ca fiind istoricul real al titlurilor notate acolo
(a se vedea Principiul B4 de mai jos). Pe de altă parte, există un sistem funcţional pentru
înscrierea publică a garanţiilor mobiliare. Legea permite compensaţii legale,
contractuale şi judiciare şi a pus în aplicare regimul UE de reglementare a garanţiilor
financiare.
Reacţiile la Noul Cod civil, recent promulgat, în rândul grupurilor de creditori şi al
consultanţilor acestora nu au fost dintre cele mai entuziaste. Codul este privit de aceştia
ca înclinând prea tare balanţa în favoarea debitorului, spre exemplu prin invalidarea
clauzelor de impreviziune şi acordarea unor puteri sporite de renegociere a contractelor
chiar şi din simple raţiuni economice. Normele concepute iniţial să protejeze
consumatorii (acele părţi care nu se încadrau în categoria „comercianţi” potrivit
reglementării anterioare) sunt actualmente aplicabile şi marilor întreprinderi comerciale,
care ar fi putut influenţa într-o mai mare măsură clauzele contractelor lor. Rezultatul cel
mai probabil îl reprezintă incertitudinea sistemului şi costuri contractuale mai mari.
Poziţia privind clauzele de rezervare a proprietăţii nu este clară. În timp ce legea prevede
că părţile pot impune, prin contract, ca una dintre ele să reţină titlul de proprietate asupra
anumitor bunuri, dar să transfere posesiunea celeilalte, în practică, se pare că vânzarea în
continuare către un cumpărător terţ de bună-credinţă ar avea câştig de cauză în transferul
dreptului. Prin urmare, se naşte confuzie cu privire la eficienţa rezervării proprietăţii în
caz de insolvenţă a părţii ce are posesia. Rezervarea efectivă a proprietăţii joacă un rol
foarte util în a conferi securitate comercială tranzacţiilor unde ar fi nepractic sau extrem
de costisitor să se constituie o garanţie reală propriu-zisă, sub rezerva notării
corespunzătoare în registrele publice a existenţei unei clauze de rezervare a
proprietăţii55.
În general, există un cadru adecvat atât pentru leasingul financiar cât şi pentru cel
operaţional, inclusiv pentru tratamentul fiscal aplicabil acestora, dar participanţii cu
experienţă pe piaţă semnalează următoarele aspecte: (i) În practică, a apărut confuzie cu
privire la implicaţiile prevederii ca taxa vamală calculată prin raportare la valoarea
reziduală a bunului în leasing (valoarea la care poate fi cumpărat de către chiriaş la
sfârşitul perioadei de leasing) trebuie plătită atâta timp cât nu este mai mică de 20% din
valoarea iniţială. Unii participanţi la piaţă sunt de părere că această regulă impune ca în
55

Din informaţiile primite, Codul Insolvenţei 2014 cuprinde actualmente o prevedere conform căreia, în esenţă, vânzătorul care
şi-a rezervat titlul de proprietate şi a efectuat formalităţile de publicitate corespunzătoare, este considerat un creditor garantat în
cadrul procedurii de insolvenţă a debitorului. De asemenea, potrivit aceleiaşi prevederi, proprietatea se consideră ca aparţinând
patrimoniului de insolvenţă al debitorului. A se vedea de asemenea nota de subsol nr. 44 de mai sus.
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contractul de leasing să se menţioneze o valoare reziduală de cel puţin 20% din valoarea
iniţială. (ii) Se susţine că reglementarea consecinţelor încetării contractului de leasing
este improprie. De exemplu, în cazul încălcării contractului de leasing de către chiriaş,
instanţele nu admit compensarea cu rate viitoare. De asemenea, Noul Cod civil se pare
că elimină dreptul de a promova acţiune în instanţă cu privire la un contract de leasing la
şase luni de la încetarea acestuia, ceea ce se consideră de asemenea impropriu. Ca ultim
exemplu, există obiecţiuni în sensul că în cazul în care chiriaşul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile şi contractul încetează, dar chiriaşul nu poate recupera bunurile în termen de
o lună, creditorul trebuie să plătească TVA la ratele care nu au fost niciodată plătite. (iii)
Au existat, de asemenea, probleme cu privire la daunele suferite de bunul în leasing,
organele de poliţie refuzând să recunoască dreptul proprietarului de a face plângere.
Procesul de executare a creanţelor este reglementat în detaliu, dar în practică, este lung
şi anevoios, poate fi incert şi poate conduce la scăderea valorii. Noul Cod de procedură
civilă, care a intrat în vigoare la 15 februarie 2013, nu a trecut testul practic. Observatori
experimentaţi şi credibili ai practicii judiciare opinează că Noul Cod va complica
procedurile şi va genera confuzie în instanţă în anii ce vin, , îndeosebi din cauza aplicării
sale neunitare de către instanţe. Implementarea acestuia a fost, se pare, accelerată, dar
mare parte din acesta nu poate fi aplicat în practică din cauza infrastructurii
necorespunzătoare din sistemul judecătoresc existent (număr insuficient de judecători şi
personal adiacent, spaţiu neadecvat de desfăşurare a şedinţelor de judecată şi pentru
arhive) şi pregătirea insuficientă a judecătorilor în aspecte legate de implementarea în
practică a Noului Cod de procedură civilă.

Comentariu

S-a susţinut că integrarea reglementărilor comunitare cu privire la întârzierile la plată au
avut efect benefic asupra lichidităţilor întreprinderilor mici în special, cu toate că
sectorul autorităţilor locale a rămas în urmă la acest capitol, existând societăţi care încă
aşteaptă să-şi primească banii pentru serviciile prestate în 2009.
Ar trebui avută în vedere amendarea reglementărilor relevante pentru a clarifica
aspectele privind capacitatea unor entităţi, altele decât „instituţiile de credit”, „instituţiile
financiare” şi „instituţiile financiare nebancare”, cum ar fi fondurile de acoperire
(hedging) şi de creditare în insolvenţă precum şi membrii grupurilor de societăţi care
acordă împrumuturi la nivelul grupului, de a se angaja în activităţi de creditare.
Ar trebui avută în vedere identificarea normelor de protecţie din Noul Cod civil care ar
trebui să se aplice corespunzător numai în tranzacţiile între consumatori sau în alte
contexte în care este probabilă existenţa unei discrepanţe semnificative a puterii de
negociere. În tranzacţiile în care nu apare o asemenea diferenţă semnificativă, se susţine
că normele respective nu ar trebui să se aplice.
Legea aplicabilă în materia leasing-urilor ar trebui clarificată în mai multe privinţe,
îndeosebi cu privire la consecinţele încetării anticipate a contractului de leasing. Ea ar
trebui să abordeze expres chestiuni precum posibilitatea proprietarului să recupereze
daunele în legătură cu ratele viitoare, în cazul în care contractul încetează din culpa
chiriaşului. Trebuie reconsiderată adecvarea termenului de prescriere de şase luni de la
încetarea contractului de leasing, în care se poate promova acţiune în instanţă. În cazul
în care contractul încetează din culpa chiriaşului, dar proprietarul nu îşi poate recupera
bunurile, legea ar trebui să clarifice, în acord cu reglementările comunitare aplicabile,
răspunderea proprietarului pentru plata TVA cu privire la ratele neplătite. În sfârşit,
autorităţile abilitate, inclusiv poliţia, ar trebui informate mai bine cu privire la drepturile
şi obligaţiile respective ale chiriaşilor şi proprietarilor în cazul în care bunurile în leasing
fac obiectul unor daune penale, sau în care proprietarul doreşte să recapete posesia.
Ar trebui avută în vedere reanalizarea de urgenţă a capacităţii sistemului judecătoresc de
a implementa eficient Noul Cod de procedură civilă.
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Principiul A2

Descriere

Ar trebui întreprinse demersuri pentru implementarea eficientă a legii privind întârzierile
la plată cu privire la tranzacţii în care sunt implicate autorităţi locale.
Garanţii (imobiliare)
Unul dintre pilonii economiei moderne bazate pe creditare este posibilitatea de a deţine
şi a transfera în mod liber drepturi de proprietate asupra terenurilor şi drepturi de
folosinţă a terenurilor şi de a constitui garanţii reale (cum ar fi ipotecile sau sarcinile) în
favoarea furnizorilor de credit în legătură cu respectivele drepturi şi interese, ca un
mijloc de a obţine acces la credit la preţuri permisive. Reperele tipice ale unui sistem
ipotecar modern includ următoarele caracteristici:

definirea clară a normelor şi procedurilor pentru acordarea, prin contract sau
efectul legii, a garanţiilor reale (ipoteci, sarcini etc.) asupra tuturor tipurilor de
drepturi asupra imobilelor;

garanţiile reale aferente oricăreia sau tuturor obligaţiilor unui debitor faţă de
creditor, prezente sau viitoare, şi între toate tipurile de persoane;

norme clare privind proprietatea şi prioritatea ce guvernează creanţe sau drepturi
concurente asupra aceloraşi bunuri, prin eliminarea sau reducerea, pe cât posibil, a
priorităţilor asupra garanţiilor reale;

metode de notificare, inclusiv un sistem de registru, care să facă suficientă
publicitate existenţei garanţiei reale faţă de creditori, cumpărători şi public în
general, la cel mai scăzut cost posibil.
O discuţie a principiilor generale aplicabile garanţiilor reale asupra imobilelor se
regăseşte la Principiul A1 de mai sus.
Aplicabilitatea ipotecilor imobiliare
Conform legii române, o ipotecă imobiliară este, în esenţă, o garanţie reală fără
deposedare asupra unor imobile, constituită în favoarea unui creditor ipotecar de către
un debitor ipotecar (proprietarul imobilelor) în vederea garantării obligaţiilor financiare
sau de altă natură, scadente sau viitoare, efective sau condiţionate56.
Imobilele includ acele drepturi asupra bunurilor imobiliare ce cuprind drepturi reale
principale, a căror formă cea mai completă este dreptul de proprietate simplu, adică tipul
absolut şi exclusiv de proprietate ce conferă deţinătorului său atributele de posesiune,
folosinţă şi dispoziţie ale dreptului de proprietate.
Conform legii din România, există o varietate limitată a altor drepturi, ce trebuie
confirmate prin lege, care sunt mai puţin complete decât dreptul de proprietate simplu şi
care sunt denumite dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. Acestea cuprind:
(1) uzufructul/uzufructul viager;
(2) dreptul de uz sau dreptul de abitaţie;
(3) dreptul de superficie;
(4) dreptul de administrare;
(5) dreptul de concesiune;
(6) dreptul de folosinţă; şi
(7) dreptul de servitute.
Toate drepturile pot fi deţinute în comun, sub formă de proprietate comună şi/sau
proprietate periodică.
În analiza tradiţională, drepturile incomplete sunt asociate drepturilor viitoare, cum ar fi

56

În sensul acestui capitol, imobile, proprietatea reală sau bunurile imobile reprezintă teoretic orice drept de proprietate asupra
unui bun imobiliar, considerată ca una sau mai multe bucăţi de teren şi/sau apă (împreună cu coloana verticală de aer de deasupra
şi subsolul de sub suprafaţă şi orice edificări, îmbunătăţiri (cum ar fi clădiri sau alte categorii de construcţii edificate pe şi/sau
dedesubt) sau amenajări aferente, sau universalitatea tuturor acestor bunuri imobile, existente sau care vor fi dobândite în viitor,
analizate ca universitas bonorum, care pot fi înstrăinate liber în baza legii.
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dreptul de regres sau rest, care, în baza legii române, este cunoscut sub denumirea de
nudă proprietate.
O ipotecă imobiliară poate fi constituită asupra următoarelor drepturi imobiliare şi
drepturi viitoare aferente bunurilor imobiliare ce nu fac parte din domeniul public:
(1) dreptul de proprietate;
(2) uzufructul/uzufructul viager;
(3) dreptul de superficie;
(4) proprietatea comună şi proprietatea periodică;
(5) nuda proprietate; şi
(6) câştigurile prezente şi viitoare generate de imobile şi beneficiile rezultate din
acestea, cum ar fi veniturile din asigurare.
O ipotecă imobiliară va include automat, cu excepţia unui acord contrar, orice
construcţii, îmbunătăţiri şi anexe ulterioare57. Ea va include câştigurile sau alte beneficii
generate de imobilele ipotecate după notarea unei executări silite sau a unei notificări
privind deschiderea procedurii de insolvenţă în cartea funciară58.
Constituirea, perfectarea şi prioritatea
Prezentare generală
Aspectele esenţiale ale garanţiei reale în general şi ale ipotecii imobiliare în special, se
referă la constituirea, perfectarea şi prioritatea respectivului drept.
Conform legii din România, perfectarea se referă la orice demersuri necesare pentru a
asigura că garanţia reală este opozabilă terţilor.
Prioritate se referă la ordonarea şi prioritizarea intereselor concurente (garantate şi
negarantate) asupra aceluiaşi bun, în special în contextul executării silite în acţiune
individuală sau colectivă.
Constituirea ipotecilor imobiliare
Principalele norme ce reglementează constituirea de ipoteci imobiliare îşi au în prezent
sediul în două acte normative şi anume Noul Cod civil şi Legea nr. 190/1999 privind
împrumuturile ipotecare pentru investiţii imobiliare („Legea Creditelor Ipotecare”)59.
Teoretic, un debitor ipotecar constituie o garanţie reală asupra unor imobile, pe care o
transferă creditorului ipotecar, în timp ce dreptul legal asupra respectivului imobil
rămâne la debitorul ipotecar, de obicei împreună cu posesia acestuia.
Distincţia majoră între ipotecile imobiliare constituite în baza fiecăreia dintre cele două
legi este prezentată în tabelul de mai jos:
Categorii de ipotecă

Noul Cod Civil

Legea Creditelor

57

A se vedea Noul Cod civil, art. 2.382.
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.383 alin. (1).
59
A se vedea Legea nr. 190 din 9 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificările
ulterioare. Principalul obiectiv al Legii creditelor ipotecare fost de a încuraja dezvoltarea pieţei locuinţelor prin finanţare pe bază
de ipotecă imobiliară. Legea a introdus o serie de noi particularităţi pentru practica imobiliară: (1) o ipotecă asupra unei clădiri
sau unităţi rezidenţiale neconstruite a fost permisă expres, spre deosebire de dispoziţiile vechiului Cod civil, care erau considerate
în practică a fi restrictive în această privinţă; (2) un aviz de înscriere a ipotecii este valabil şi nu necesită reînnoirea după 15 ani,
aşa cum impunea vechiul Cod civil; şi (3) clauzele de inalienabilitate sunt permise în mod expres şi reprezintă, practic, o barieră
absolută faţă de transferul dreptului, sau constituirea unei garanţii reale ulterioare sau a altor drepturi asupra, respectivului bun,
fără acordul prealabil scris al primului creditor ipotecar. Un alt pachet legislativ a fost adoptat în 2005 pentru a completa cadrul
legislativ în această materie şi pentru a permite utilizarea unor structuri financiare mai sofisticate, cum ar fi obligaţiunile
ipotecare şi garanţiile imobiliare.
58

18

Banca Mondială ICR ROSC pentru România – aprilie 2014
– ROSC final –

3

Cine
poate
deţine
beneficiul garanţiei reale?
Sunt permise ipotecile
asupra
clădirilor
neconstruite?
Există restricţii cu privire
la transferul bunurilor
ipotecate
până
la
rambursarea integrală sau
stingerea în alt fel a
creditului ipotecar?

4

Obligaţii ipotecare

5

Securitizare

1
2

Ipotecare
Instituţiile de credit
autorizate
Permise, dar numai sub Permise
condiţia înregistrării în cartea
funciară.
Restricţia nu este valabilă Valabil, prin efectul
faţă de terţi dobânditori ai legii; orice achiziţie
bunului, cu bună-credinţă sau realizată cu încălcarea
rea-credinţă şi indiferent acestei
restricţii
dacă se face în baza unei privind transferul este
notificări sau nu; debitorul automat nulă.
ipotecar răspunde exclusiv
pentru daune.
Nu sunt permise.
Permise cu anumite
condiţii.
Aparent
permisă
numai Permisă.
pentru titluri ipotecare, altele
decât obligaţiuni.
Orice persoană.

O ipotecă imobiliară poate fi acordată numai în baza unui contract sau de drept, prin
efectul legii60.
Ipoteci imobiliare acordate prin contract
În prezent, o ipotecă imobiliară contractuală poate fi valabil constituită prin contract
dacă este acordată şi consemnată printr-un act autentic şi înregistrat legal la registrul de
carte funciară competent în care este intabulat dreptul aferent imobilului ce face obiectul
ipotecii61.
Astfel, o ipotecă imobiliară nu este constituită pe deplin decât în măsura şi în momentul
în care este înscrisă în cartea funciară. Aceasta reprezintă diferenţa semnificativă faţă de
legea anterioară, care impunea doar ca, constituirea ipotecii imobiliare să fie atestată
printr-un act autentic, în timp ce doar perfectarea ipotecii impunea notarea acesteia în
cartea funciară62. Nu este foarte clar modul în care Noul Cod civil se suprapune peste
legea referitoare la intabularea ipotecilor în cartea funciară.
O ipotecă imobiliară acordată asupra universalităţii de bunuri imobile va opera numai
după înscrierea ipotecii asupra fiecărui lot de teren din respectiva universalitate63.
Ipoteci imobiliare subordonate
Acordarea de ipoteci ulterioare asupra bunului care face deja obiectul unei ipoteci
imobiliare depinde de normele specifice ce guvernează acordarea primei ipoteci.
Conform Noului Cod civil, acordarea ipotecilor ulterioare este pe deplin permisă,
indiferent dacă prin contractul de garantare în baza căruia s-a constituit ipoteca iniţială
se interzice acordarea unei alte ipoteci (fără acordul prealabil scris al creditorului
ipotecar supraordonat) şi indiferent dacă creditorul ipotecar subordonat are cunoştinţă
(efectivă sau potenţială) despre existenţa unei asemenea interdicţii64.
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A se vedea Noul Cod civil, art. 2.349 alin. (2).
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.377 alin. (1) şi art. 2.378 alin. (2).
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A se vedea Legea nr. 71/2011, privind suspendarea punerii în aplicare a Legii nr. 287/2009 (intabularea unui drept de ipotecă în
cartea funciară nu este constitutivă de drepturi).
63
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.377 alin. (2).
64
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.376 şi art. 2.384.
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Prin contrast, Legea Creditelor Ipotecare lasă loc interpretării în sensul că acordarea
unor ipoteci ulterioare fără acordul prealabil scris al creditorului ipotecar supraordonat
este interzisă65.
Ipoteci imobiliare constituite prin efectul legii
Anumite situaţii comportă obligaţii contractuale sau legale ce beneficiază de o situaţie
garantată prin acordarea automată a unei ipoteci legale, cu excepţia cazului în care
beneficiarul vizat renunţă la aceste drepturi. Aceste ipoteci legale cuprind:
o
dreptul de retenţie al vânzătorului neplătit, asupra terenului, pentru preţul de
cumpărare;
o
dreptul de retenţie al deţinătorului unei opţiuni de cumpărare a unei părţi din
bunul imobiliar, asupra respectivei părţi, pentru acea parte din preţul de
cumpărare avansat vânzătorului;
o
dreptul de retenţie al creditorului asupra imobilului pentru cumpărarea căruia
creditorul a acordat finanţare;
o
dreptul de retenţie al vânzătorului asupra terenului, atunci când preţul de vânzare
constă în obligaţia cumpărătorului de a asigura întreţinere vânzătorului 66; şi
o
drepturi de retenţie fiscală.
Cu toate că sunt constituite de drept (cu excepţia situaţiei în care beneficiarul renunţă la
aceste drepturi), constituirea şi perfectarea acestor drepturi nu este finalizată înainte de
înregistrarea în cartea funciară67.
Perfectarea ipotecilor imobiliare
Perfectarea ipotecilor imobiliare are loc în conformitate cu legea din România prin
înscrierea corespunzătoare a unui aviz privind ipoteca imobiliară în cartea funciară
corespunzătoare în care este intabulat lotul de teren ce face obiectul ipotecii68. Prin
urmare, se pare că momentul constituirii şi perfectării ipotecilor imobiliare coincid
conform legii din România.
Reguli de prioritate
Reguli generale de prioritate
Ca principiu general, o creanţă garantată printr-o ipotecă imobiliară care este perfectată,
are prioritate asupra unei creanţe negarantate69. Perfectarea ipotecilor imobiliare are loc
prin înscrierea în cartea funciară corespunzătoare a ipotecilor constituite în mod valabil.
Data perfectării este considerată a fi data la care cererea de perfectare a fost depusă
corespunzător la cartea financiară competentă.
Reguli de prioritate între ipoteci
O creanţă garantată printr-o ipotecă imobiliară care este perfectată are prioritate asupra
unei creanţe garantate printr-o ipotecă imobiliară care nu este perfectată, indiferent dacă
ipoteca perfectată a fost acordată la o dată ulterioară70.
Odată perfectată, prioritatea este stabilită prin regula cel ce a obţinut primul dreptul,
exercită primul dreptul, sub condiţia, totuşi, că ipotecile imobiliare perfectate în aceeaşi
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A se vedea Legea Creditelor Ipotecare, art. 5 alin. (1) şi (2).
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.386.
67
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.377 alin. (1).
68
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.377 alin. (1) şi art. 2.378 alin. (2).
69
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.345 alin. (2).
70
Ibid. A se vedea, de asemenea, Noul Cod civil, art. 2.420 alin. (2).
66

20

Banca Mondială ICR ROSC pentru România – aprilie 2014
– ROSC final –

zi vor avea aceeaşi prioritate71.
În cazul în care anumite imobile (şi, în special, bunuri fixe) fac obiectul ipotecilor
imobiliare şi mobiliare, se va aplica de asemenea regula cel ce a obţinut primul dreptul,
exercită primul dreptul, sub condiţia, totuşi, că dacă ipotecile sunt perfectate în aceeaşi
zi, ipoteca imobiliară are prioritate asupra ipotecii mobiliare72.
Reguli de prioritate între creditorii ipotecari, pe de o parte şi, deţinătorii de drepturi
sau alte interese asupra bunului ipotecat, pe de altă parte
În cazul în care bunul imobil face simultan obiectul unor ipoteci imobiliare şi altor
drepturi sau interese, se va aplica de asemenea regula cel ce a obţinut primul dreptul,
exercită primul dreptul.
Metode de notificare
În conformitate cu legea română, notificarea pentru ipoteca imobiliară şi pentru alte
mijloace, drepturi şi alte interese cvasi-garanţie asupra imobilului vizat sau lis pendens
în legătură cu acesta se va face numai prin aviz înregistrat (şi anume, înregistrarea unui
aviz cu privire la interesul sau litigiul respectiv în cartea funciară în care a fost intabulat
imobilul vizat)73.
Opinie
În timp ce dispoziţiile Noului Cod Civil abia încep sa treacă testul practic şi, ca orice act
normativ nou, dau naştere unui anumit grad de nesiguranţă, legea pare totuşi să ofere o
precizie suficientă cu privire la aplicabilitatea, constituirea, perfectarea şi înscrierea
garanţiilor reale asupra imobilelor. Ipotecile pot fi constituite asupra unui mare număr de
drepturi ataşate bunurilor imobile, inclusiv dreptul de proprietate, uzufruct, drept de
superficie şi câştiguri şi beneficii efective şi viitoare rezultate din acestea. Constituirea
este finalizată numai după înscrierea ipotecii în cartea funciară, iar o ipotecă asupra unei
universalităţi de imobile produce efecte numai după înscrierea fiecărui bun (facem
menţiunea că, dată fiind natura incompletă a cadastrului funciar, acest aspect al
procesului de constituire a ipotecii reglementat prin Noul Cod civil nu funcţionează
peste tot în ţară.) De asemenea, există reguli clare de prioritate, care este stabilită de
regulă, începând cu data depunerii la cartea funciară a cererii de înscriere, deşi cererile
depuse în aceeaşi zi au acelaşi rang.
În plus faţă de Noul Cod civil, o ipotecă asupra unui bun imobil poate fi constituită şi în
baza Legii Creditelor Ipotecare. Cu toate acestea, în timp ce potrivit Noului Cod civil
ipotecile pot fi constituite în favoarea oricărei persoane, ipotecile constituite în temeiul
Legii Creditelor Ipotecare pot fi constituite numai în favoarea instituţiilor de credit
autorizate. Legea Creditelor Ipotecare oferă o protecţie superioară creditorilor, în special
în situaţiile în care garanţiile sunt dobândite de un terţ cu încălcarea clauzelor
contractului de ipotecă. Prin Noul Cod civil, un asemenea transfer este valabil, indiferent
de orice dispoziţie a contractului de ipotecă, în ciuda faptului că dreptul cesionarului
asupra bunului face în continuare obiectul ipotecii. În legătură cu încălcarea condiţiei ce
interzice transferul din contractul de ipotecă, creditorul ipotecar are dreptul de a solicita
daune de la debitorul ipotecar, fapt lipsit de utilitate în situaţia destul de frecventă în
care debitorul ipotecar nu poate fi dat în judecată sau localizat. Problema se agravează
atunci când bunul este transferat de la o persoana fizică la una juridică, ceea ce ar putea
atrage debitorul ipotecar în procesul de insolvenţă a unei societăţi, fapt ce ar putea
contraveni considerentelor luate în calcul la luarea deciziei de creditare. Acest neajuns al
protecţiei acordate creditorului ipotecar este de natură să sporească nesiguranţa în
71

A se vedea Noul Cod civil, art. 2.421.
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.422.
73
De asemenea, în cazul unei dispute cu privire la garanţia reală notată în cartea funciară, aceasta poate fi înscrisă la rândul său în
cartea funciară la cererea părţii care a promovat litigiul.
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tranzacţiile ipotecare.
Pe de altă parte, încercările de transferare a garanţiilor cu încălcarea contractului
încheiat în baza Legii Creditelor Ipotecare sunt nule, ceea ce ar putea reprezenta o
modalitate disproporţionată de protejare a intereselor legitime ale creditorului ipotecar.

Comentariu
Principiul A3

Descriere

Aspectele legate de înscriere, inclusiv costurile notariale, sunt analizate la Principiul
A4, iar aplicabilitatea la Principiul A5.
Trebuie luată în considerare întărirea protecţiei acordate creditorilor ipotecari prin Noul
Cod civil.
Garanţii (mobiliare)
O economie modernă bazată pe creditare ar trebui să susţină la scară largă toate tipurile
de forme moderne de tranzacţii şi structuri de împrumut şi creditare, în legătură cu
utilizarea bunurilor mobiliare ca mijloc de asigurare a protecţiei de creditare pentru
reducerea costurilor de creditare. Un sistem matur de tranzacţii garantate permite
părţilor să acorde o garanţie reală mobiliară, ale cărei principalele caracteristici includ:

definirea clară a regulilor şi procedurilor de constituire, recunoaştere şi executare
a garanţiilor reale mobiliare, născute prin contract sau prin efectul legii;

permiterea constituirii garanţiilor reale asupra tuturor tipurilor de bunuri
mobiliare, corporale sau necorporale (ex.: echipamente, stocuri, conturi bancare,
titluri de valoare, creanţe, bunuri în tranzit; drepturi de proprietate intelectuală şi
venituri rezultate din acestea, produse derivate şi mutaţii); inclusiv bunuri
prezente, cumpărate ulterior sau viitoare (inclusiv bunuri care vor fi produse sau
cumpărate); indiferent de locaţie şi la nivel global; şi născute din drepturi cu sau
fără deposedare;

garanţii reale cu privire la toate şi oricare dintre obligaţiile debitorului faţă de
creditor, prezente sau viitoare şi între toate tipurile de persoane;

căi de notificare (inclusiv un sistem de înscriere) care să ofere publicitate
suficientă cu privire la existenţa garanţiilor reale faţă de creditori, cumpărători şi
publicul larg, la cel mai mic cost posibil; şi

reguli clare de prioritate care să reglementeze creanţele sau interesele concurente
asupra aceloraşi bunuri, cu eliminarea sau reducerea, pe cât posibil, a priorităţilor
asupra garanţiilor reale.
O analiză a principiilor generale aplicabile garanţiilor reale asupra bunurilor mobiliare a
fost făcută în cadrul Principiului A1, mai sus.
Categorii de garanţii reale mobiliare
În funcţie de natura bunurilor afectate garanţiei şi de implicaţiile pe care garanţiile reale
le au asupra posesiunii (şi anume, cu sau fără deposedare), în prezent există trei categorii
principale de garanţii reale mobiliare în conformitate cu legislaţia din România şi
anume:
o
Ipoteca mobiliară, care reprezintă principala garanţie reală fără deposedare asupra
cvasi-totalităţii proprietăţilor mobiliare, cu excepţia numerarului şi a
instrumentelor financiare;
o
Gajul, care reprezintă o acţiune cu deposedare asupra bunurilor corporale sau a
instrumentelor negociabile neînregistrate;
o
Garanţia financiară, care reprezintă o acţiune cu deposedare asupra conturilor,
instrumentelor financiare şi a altor bunuri necorporale de acelaşi fel.
Fiecare dintre categoriile de garanţii reale enumerate mai sus beneficiază de propriile
reguli de constituire, perfectare, notificare şi prioritate, precum şi de executare.
Ipoteci mobiliare
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Aplicabilitatea ipotecilor mobiliare
În conformitate cu legea din România, o ipotecă mobiliară reprezintă o garanţie reală
fără deposedare asupra proprietăţii mobiliare (individuală sau universitas bonorum)
acordate în vederea garantării unei mari diversităţi de tipuri de obligaţii financiare sau de
altă natură, scadente sau viitoare, efective sau condiţionale.
Teoretic, aproape orice fel de proprietate mobiliară, tangibilă sau intangibilă, prezentă
sau viitoare, care nu este declarată prin lege inalienabilă, se poate încadra în categoria
ipotecilor mobiliare, inclusiv:
o
Creanţe, drepturi contractuale, poliţe de asigurare şi alte drepturi de creditare;
o
Instrumente negociabile (la purtător, nominative sau la ordin);
o
Documente de titlu, cum ar fi bonuri de depozit, conosamente şi instrumente
similare;
o
Solduri de credit în conturi de depozit, conturi de economii sau depozite la termen
în instituţii bancare sau alte instituţii financiare;
o
Acţiuni sau părţi sociale în societăţi, capital propriu, datorii sau valori mobiliare
hibride ce pot fi tranzacţionate pe burse şi alte instrumente financiare;
o
Drepturi rezultate din brevete, mărci, drepturi de autor, toate celelalte drepturi
născute din proprietate intelectuală şi industrială şi alte active necorporale
generale;
o
Minerale şi hidrocarburi care urmează a fi extrase;
o
Inventar viu;
o
Lemn pe picior, recolta produselor agricole, utilaje fixate în teren şi sau după
extracţie; şi
o
echipamente, dispozitive, inventar, materii prime74.
O ipotecă mobiliară se va prelungi automat, în absenţa unui acord contrar, asupra
veniturilor realizate din valorificarea bunul ipotecat. Termenul venituri include orice
bun, primit de debitorul ipotecar în urma vânzării, schimbului, încasării, despăgubirii
sau altei forme de act de administrare sau de dispoziţie cu privire la bunul ipotecat, orice
folosinţă ordinară sau extraordinară (acestea din urmă incluzând consumul obiectului
propriu-zis al bunului) şi profituri aduse de bun, precum şi veniturile veniturilor75.
Constituirea ipotecilor mobiliare
Ipotecile mobiliare pot fi constituite prin contract sau prin efectul legii.
Reguli generale
Un contract de ipotecă mobiliară trebuie consemnat în scris, fie sub forma unui contract
semnat de debitorul ipotecar şi creditorul ipotecar sau de reprezentanţii autorizaţi ai
acestora, fie sub forma unui contract autentificat în faţa notarului public76.
În cazul în care o ipotecă mobiliară se referă la un bun viitor, ipoteca mobiliară ia
naştere (şi anume, este anexată) la momentul la care debitorul dobândeşte un drept de
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A se vedea Noul Cod civil, art. 2.389. Menţionăm ca, în conformitate cu Noul Cod civil, legea separă bunurile în două
categorii: (1) imobiliare; şi (2) mobiliare sau personale, categorie ce include toate bunurile pe care legea nu le clasifică drept
imobiliare. A se vedea Noul Cod civil, art. 536-542.
75
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.392. Aceste venituri includ dreptul asupra veniturilor din cererile de despăgubiri din asigurare
sau asupra beneficiilor aferente bunului ipotecat, sau care vor fi primite cu titlu de despăgubire în orice situaţie de expropriere
pentru cauză publică.
76
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.388.
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proprietate asupra bunului ce corespunde descrierii bunului mobiliar prezentat în
contractul de ipotecă mobiliară respectiv77.
În măsura în care o ipotecă mobiliară garantează o obligaţie viitoare, ipoteca respectivă
ia naştere la momentul la care creditorul ipotecar sau o altă parte transferă fondurile sau
realizează acţiunea prin care ia naştere datoria sau obligaţia garantată, îndeplinind
condiţia existenţei obligaţiei principale garantate78.
Spre deosebire de gajul cu deposedare, ipoteca mobiliară este constituită prin contract
fără necesitatea deposedării debitorului ipotecar. O ipotecă mobiliară conferă titularului
garanţiei puterea de a vinde bunul la încălcarea obligaţiilor şi, în general, nu necesită ca
titularul garanţiei să deţină posesia asupra bunului pentru a „perfecta” garanţia reală.
Reguli speciale privind constituirea ipotecii mobiliare asupra acţiunilor sau părţilor
sociale ale societăţilor şi ale altor asociaţii comerciale
Potrivit legii române, constituirea valabilă a ipotecilor asupra acestei categorii de bunuri
necesită semnarea unui contract de ipotecă79. În cazul acţiunilor la purtător şi
nominative, legea prevede o cerinţă suplimentară privind înscrierea unei menţiuni
privind contractul de ipotecă mobiliară pe certificatele aferente respectivelor acţiuni80. În
cazul ipotecilor asupra acţiunilor sau părţilor sociale înregistrate, legea impune
înscrierea unei menţiuni cu privire la ipotecă în registrul acţiunilor sau părţilor sociale
ţinut de asociaţia comercială în cauză (în măsura în care legea impune ţinerea unor
asemenea registre)81.
Reguli speciale privind constituirea ipotecii mobiliare asupra instrumentelor financiare
Constituirea unei ipoteci mobiliare asupra instrumentelor financiare necesită, pe lângă
semnarea unui contract scris de garantare, depunerea unui aviz cu privire la respectivul
contract de garantare în secţiunea corespunzătoare a bazei de date electronice ţinute de
Depozitarul Central din România, în calitatea sa de depozitar autorizat al informaţiilor
referitoare la emitenţii de instrumente financiare admişi la tranzacţionare pe Bursa de
Valori din România82.
Ipoteci mobiliare subordonate
În conformitate cu legea română, este permisă în mod expres constituirea de ipoteci
mobiliare sau altor garanţii reale asupra bunurilor mobiliare care au făcut deja obiectul
unei ipoteci mobiliare, indiferent dacă acel contract de garantare prin care se constituie
ipoteca iniţială interzice acordarea unei alte ipoteci (fără acordul prealabil scris al
creditorului ipotecar supraordonat) şi indiferent dacă creditorul ipotecar subordonat are
cunoştinţă (efectivă sau potenţială) de existenţa unei asemenea interdicţii83.
Ipoteci mobiliare acordate prin efectul legii
În situaţiile referitoare la garanţii mobiliare, legea indică mai puţine exemple în care
obligaţiile contractuale sau legale beneficiază de o poziţie garantată prin acordarea
automată a unui drept legal asupra proprietăţii mobiliare. În prezent, ipotecile legale ce
pot fi acordate asupra proprietăţii mobiliare prin efectul legii includ drepturi fiscale, care
77

A se vedea Noul Cod civil, art. 2.387.
Ibid.
79
A se vedea Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, reformulată, art. 991 alin. (1).
80
Ibid.
81
A se vedea Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, reformulată, art. 991 alin. (2) şi art. 198 alin.
(1).
82
A se vedea Legea pieţelor de capital nr. 297/2004, art. 151, Regulamentul CNVM nr. 13/2005, art. 96.
83
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.396 alin. (3).
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sunt constituite conform unor reguli specifice din Codul de procedură fiscală.
Perfectarea ipotecii mobiliare
De regulă, perfectarea ipotecii mobiliare are loc prin depunerea valabilă a avizului de
ipotecă mobiliară la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, care reprezintă un
depozit electronic centralizat de informaţii84.
Reguli speciale privind perfectarea ipotecii mobiliare asupra aeronavelor şi
ambarcaţiunilor
Garanţiile reale constituite asupra anumitor categorii de bunuri mobiliare (cum ar fi
aeronave şi ambarcaţiuni civile înregistrate sub pavilion românesc) sunt perfectate prin
înregistrarea unui aviz de garantare la registrele abilitate ţinute de autorităţile
guvernamentale sau alte autorităţi de reglementare (cum ar fi Autoritatea Aeronautică
Civilă din România în cazul aeronavelor şi pieselor acestora85, şi la Autoritatea Navală
Română, pentru ambarcaţiuni86). Cu toate acestea, cea mai bună practică este în prezent
depunerea unui aviz suplimentar de ipotecă mobiliară la Arhiva Electronică de Garanţii
Reale Mobiliare.
Reguli speciale privind perfectarea ipotecii mobiliare asupra conturilor bancare
In situaţia conturilor bancare, legea din România prevede două alternative pentru
perfectare: (1) prin depunerea avizului necesar la Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare; sau (2) prin controlul contului bancar relevant de către creditorul ipotecar 87.
Legea stabileşte trei alternative pentru ca un creditor ipotecar să preia controlul asupra
unui cont bancar, indiferent dacă debitorul ipotecar păstrează sau nu dreptul de a opera
cu respectivul cont bancar şi anume:
o
automat, în cazul în care creditorul ipotecar este instituţia de credit unde este
deschis contul bancar în cauză;
o
în cazul în toate cele trei părţi implicate (debitorul ipotecar, creditorul ipotecar şi
instituţia de credit unde este deschis contul bancar) convin în scris asupra faptului
că unicul autorizat să dea dispoziţii discreţionare instituţiei de credit cu privire la
numerarul din respectivul cont bancar este creditorul ipotecar, fără nicio
intervenţie din partea debitorului ipotecar; sau
o
în cazul în care contul bancar în cauză şi numerarul din acesta este re-înregistrat
în numele creditorului ipotecar88.
Reguli speciale privind perfectarea ipotecii mobiliare asupra instrumentelor financiare
In cazul instrumentelor financiare, perfectarea unei ipoteci mobiliare asupra acestei
categorii de bunuri are loc prin depunerea unui aviz referitor la respectivul contract de
garantare în secţiunea corespunzătoare din baza de date electronică ţinută de Depozitarul
Central din România89. Constituirea şi, respectiv, perfectarea unei asemenea ipoteci
mobiliare coincid.
Reguli speciale privind perfectarea ipotecii mobiliare asupra creanţelor
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A se vedea Noul Cod civil, art. 2.409 alin. (2) şi art. 2.413 alin. (1).
A se vedea Codul aerian civil al României, art. 22.
86
A se vedea HG nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind
transportul naval, art. 29 şi 31.
87
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.410.
88
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.410.
89
A se vedea Legea privind piaţa de capital nr. 297/2004, art. 151 alin. (4) şi (6), Regulamentul CNVM nr. 13/2005, art. 96 alin.
(1)-(2).
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Cu toate că legea română nu prevede cu destulă claritate dacă ipoteca mobiliară asupra
creanţelor necesită ca o notificare specială să fie transmisă debitorului, sau constituirea
ipotecii să fie confirmată în scris de debitor, ea condiţionează totuşi dreptul unui creditor
garantat de a solicita plata aferentă creanţei garantate de debitor, de îndeplinirea
oricăreia dintre aceste formalităţi90. Aceasta sugerează că o ipotecă mobiliară asupra
creanţelor este pe deplin perfectată cu privire la debitori numai atunci când respectivii
debitori iau cunoştinţă efectiv despre ipotecă în oricare dintre modalităţile specificate
mai sus.
Reguli speciale privind perfectarea ipotecii mobiliare asupra drepturilor de proprietate
intelectuală
De asemenea, există reguli speciale care se aplică în cazul cerinţelor de perfectare pentru
ipotecile mobiliare asupra drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială (brevete,
mărci, drepturi de autor şi orice drepturi derivative din acestea).
În ceea ce priveşte ipotecile asupra drepturilor de proprietate industrială, perfectarea are
loc la momentul (1) înregistrării unui aviz special în bazele de date separate ţinute de
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru fiecare categorie de proprietate industrială
şi (2) publicării avizului respectiv în secţiunea relevantă din Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială91. În prezent, cea mai bună practică este depunerea unui aviz
suplimentar cu privire la ipoteca mobiliară la Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare.
Ipotecile asupra drepturilor de autor sunt perfectate prin depunerea unui aviz de ipotecă
mobiliară la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu respectarea regulii
generale de perfectare prevăzute de Noul Cod civil.
În plus, în situaţiile în care ipoteca mobiliară este constituită asupra bunurilor
necorporale de tipul redevenţelor sau a altor drepturi asupra câştigurilor în legătură cu
utilizarea drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală, este necesară transmiterea
unui aviz de ipotecă debitorului, sau ca respectivul debitor să confirme în scris existenţa
ipotecii, ca în toate celelalte cazuri referitoare la ipoteci asupra creanţelor.
Reguli de prioritate
Reguli generale de prioritate
În general, o creanţă garantată printr-o ipotecă mobiliară care este perfectată are
prioritate asupra unei creanţe negarantate92. Data perfectării este considerată data la care
notificarea de perfectare a fost depusă valabil la orice bază de date în care sunt
înregistrate respectivele notificări sau, în cazul în care perfectarea are loc prin preluarea
de către creditorul garantat a controlului asupra bunului ipotecat, la data transferului
controlului către creditor.

Reguli de prioritate între creditorii ipotecari
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A se vedea Noul Cod civil, art. 2.400.
A se vedea Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, art. 40-42; A se vedea şi Regulamentele din 21 mai 2005
pentru implementarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele, art. 86.
92
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.345 alin. (2).
91
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O creanţă garantată printr-o ipotecă mobiliară care este perfectată are prioritate faţă de o
creanţă garantată printr-o ipotecă mobiliară care nu este perfectată, indiferent dacă
ipoteca perfectată a fost acordată la o dată ulterioară93.
După perfectare, prioritatea este stabilită de regula cel ce a obţinut primul dreptul,
exercită primul dreptul94. Aceeaşi regulă se aplică şi la confruntarea a două ipoteci
mobiliare, dintre care una a fost acordată asupra unui bun individual, iar cealaltă asupra
universalităţii de bunuri95.
Legea prevede anumite excepţii de la regulile implicite de mai sus. Astfel, o ipotecă
mobiliară cumpărată cu numerar are prioritate asupra unei ipoteci mobiliare sau sarcini
perfectate anterior în cazul în care, înainte de dobândirea de către cumpărătorul-debitor a
posesiei asupra bunului ipotecat, a fost depus un aviz de ipotecă mobiliară la Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, iar creditorul ipotecar-vânzător sau creditorul
ipotecar-împrumutător notifică creditorul garantat anterior cu privire la vânzarea şi
depunerea avizului de ipotecă mobiliară96.
La fel, dacă şi la momentul înregistrării în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare, o ipotecă mobiliară asupra recoltelor sau a veniturilor acestora acordate la
valoare pentru a permite unui debitor să obţină recolte, sau acordate în timp ce recoltele
cresc sau în decursul perioadei de şase luni imediat premergătoare momentului la care
recoltele încep să crească, are prioritate asupra oricărei alte ipoteci mobiliare sau sarcini
asupra aceluiaşi bun acordate de acelaşi debitor97.
O excepţie de aceeaşi natură se aplică în legătură cu ipoteca mobiliară asupra păsărilor,
vitelor, cabalinelor, ovinelor, porcinelor sau peştilor sau a veniturilor acestora, acordate
la valoare pentru a permite debitorului să cumpere nutreţ, medicamente sau hormoni
pentru a hrăni sau trata animalele sau peştii. În acest caz, dacă şi atunci când este
înscrisă la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, ipoteca respectivă are
prioritate asupra oricărei alte ipoteci mobiliare sau sarcini asupra aceluiaşi bun sau a
veniturilor acestuia, cu excepţia ipotecii mobiliare a vânzătorului de nutreţ,
medicamente sau hormoni98.
De notat că o ipotecă mobiliară asupra unui cont bancar, perfectată prin preluarea de
către creditor a controlului asupra contului bancar, are prioritate asupra unei ipoteci
mobiliare asupra aceluiaşi cont bancar care este perfectată prin depunerea unui aviz la
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, indiferent de data perfectării99. Această
alegere a priorităţii în funcţie de statut înclină aparent balanţa decisiv în favoarea
creditorului ce controlează contul şi se poate anticipa în mod rezonabil că utilizarea
perfectării prin depunerea realizată cu privire la respectivul bun necorporal va dispărea
treptat în viitor, din raţiuni practice.
Dacă anumite imobile (şi, în special, bunuri fixe) fac obiectul ipotecilor mobiliare şi
imobiliare, se va aplica de asemenea regula de mai sus conform căreia cel ce a obţinut
primul dreptul, exercită primul dreptul, sub condiţia, totuşi, că dacă ipotecile sunt
perfectate în aceeaşi zi, ipoteca imobiliară are prioritate asupra ipotecii mobiliare100.
Reguli de prioritate între creditori ipotecari, pe de o parte şi, titulari ai unor drepturi
93

Ibid. A se vedea şi Noul Cod civil, art. 2.420 alin. (2).
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.420.
95
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.424.
96
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.425 alin. (1).
97
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.425 alin. (2).
98
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.425 alin. (3).
99
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.426.
100
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.422.
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sau alte interese asupra bunului ipotecat, pe de altă parte
Dacă bunul mobiliar face obiectul unei ipoteci mobiliare şi concomitent al unor drepturi
speciale, legea va conferi prioritate titularilor respectivelor drepturi speciale în
detrimentul titularului unei ipoteci mobiliare ipotecate dacă şi numai dacă a fost depus la
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare un aviz cu privire la drepturile
respective, înainte de momentul la care a fost perfectată ipoteca mobiliară101.
Căi de notificare
În conformitate cu legea română, o notificare corespunzătoare cu privire la ipoteca
mobiliară şi alte instrumente, drepturi sau alte interese cvasi-garanţie asupra bunului
mobiliar vizat sau lis pendens cu privire la acestea, va fi transmisă terţilor, în principiu,
prin aceeaşi metodă impusă pentru perfectarea respectivului drept. Prin urmare, dacă
pentru perfectare este necesară depunerea unui aviz, depunerea respectivului aviz
reprezintă dovada acestuia (şi anume, înregistrarea unui aviz cu privire la respectivul
drept sau litigiu în baza de date competentă).
Cu toate acestea, dacă este necesar control pentru perfectare, notificarea se bazează pe
preluarea controlului asupra bunului relevant iar controlul respectiv asigură notificarea
efectivă sau potenţială privind existenţa ipotecii mobiliare asupra bunului.
Gajuri
Prezentare generală
O altă formă de garanţie mobiliară este gajul tradiţional, care poate fi constituit numai
asupra bunurilor corporale (inclusiv numerar) şi asupra instrumentelor negociabile
neînregistrate102.
Constituirea gajurilor
Gajul este valabil constituit fie prin transferarea posesiei, fie prin obţinerea în alt fel a
controlului asupra bunului gajat103. În ceea ce priveşte instrumentele la purtător sau
nominative, transferul posesiei în scopul garantării este suficient, în timp ce
instrumentele negociabile la ordin necesită, în plus, andosarea respectivelor instrumente
în scop de garantare104.
Deşi legea nu stipulează în mod expres încheierea în scris a contractelor de gaj, cel mai
probabil bunele practici în materie vor continua această tradiţie anterioară, în special în
vederea perfectării.
Perfectarea gajului
Având în vedere că gajul este o acţiune cu deposedare, perfectarea gajului asupra
activelor corporale are loc, în principiu, prin transferul posesiei asupra bunului afectat
gajului către creditorul garantat sau altă persoană indicată de acesta105. Pentru gajuri pe
numerar, transferul posesiei este singura metodă acceptabilă de perfectare în baza legii
din România106. Alternativ, gajul asupra bunurilor (cu excepţia numerarului) poate fi

101

A se vedea Noul Cod Civil, art. 2.342 alin. (2).
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.480. Există trei categorii de instrumente negociabile: (i) instrumente la purtător; (ii)
instrumente nominative; şi (iii) instrumente la ordin.
103
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.481.
104
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.481 alin. 2.
105
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.482 alin. 1.
106
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.482 alin. 2.
102
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perfectat prin înscrierea unui aviz de gaj la Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare107.
Dacă perfectarea presupune preluarea posesiei, legea impune ca, în vederea menţinerii
perfectării, posesia trebuie să fie deschisă, cunoscută şi continuă108.
Perfectarea instrumentelor negociabile (cu excepţia instrumentelor la ordin) are loc prin
transferul posesiei, în timp ce perfectarea instrumentelor la ordin este obţinută prin
andosarea acestora în vederea garantării109.
Reguli de prioritate
Reguli de prioritate între gajuri
Potrivit legislaţiei actuale, creditorii gajaţi intră în competiţie numai în două situaţii:
o
dacă doi creditori gajaţi şi-au perfectat consecutiv respectivele garanţii reale
asupra aceloraşi bunuri corporale prin înregistrarea unui aviz la Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; în această situaţie, se va aplica regula
implicită cel ce a obţinut primul dreptul, exercită primul dreptul; şi
o
în cazul în care doi creditori gajaţi consecutivi şi-au perfectat respectivele garanţii
reale asupra aceloraşi bunuri corporale în mod diferit şi anume, prin preluarea
posesiei asupra bunurilor vizate şi, respectiv, prin înregistrarea unui aviz de
ipotecă mobiliară la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; în acest caz,
gajul perfectat prin înregistrarea avizului are prioritate asupra celui realizat prin
preluarea posesiei asupra bunurilor, indiferent care dintre cele două a fost
perfectat primul110.
Garanţii financiare
Prezentare generală
Regimul juridic aplicabil garanţiilor financiare îşi are sediul în Legea Garanţiilor
Financiare111, care integrează în legea din România normele Directivei privind garanţiile
financiare112. Garanţiile financiare sunt acordate de o parte (furnizorul garanţiei) altei
părţi (beneficiarul garanţiei) pentru reducerea riscului de pierderi financiare asumat de
beneficiarul garanţiei în situaţia neîndeplinirii de către furnizorul garanţiei a obligaţiilor
financiare asumate de acesta faţă de beneficiarul garanţiei. Regulile stipulate prin Legea
Garanţiilor Financiare au scopul, printre altele, de: (i) a elimina teoretic toate cerinţele
formale impuse în mod tradiţional cu privire la constituirea, perfectarea şi executarea
acordurilor de garanţii financiare; (ii) a asigura protecţie pentru acordurile de garanţii
financiare faţă de acţiuni de revocare (sau risc de revocare) conform regulilor de
insolvenţă ce există într-o formă sau alta (cum ar fi regulile „orei zero” sau ipso-facto şi
regulile ce interzic transferuri preferenţiale şi tranzacţii subevaluate); şi (iii) a soluţiona
conflictul normelor juridice aplicabile deţinerii şi transferului garanţiilor financiare sub
formă de garanţii intermediare.
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A se vedea Noul Cod Civil, art. 2.482 alin. 1.
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.483.
109
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.482 alin. 2.
110
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.494 şi art. 2.423.
111
OG nr. 9/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 78, din 30 ianuarie 2004, aprobată ulterior prin lege, cu
modificările ulterioare.
112
Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanţie financiară, cu
modificările ulterioare.
108
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Aplicabilitatea garanţiilor financiare şi natura obligaţiilor garantate
Garanţia financiară reprezintă un tip special de garanţie, aplicabil unei clase limitate de
bunuri mobiliare: (i) numerar (şi anume, conturi bancare şi câteva alte bunuri asimilate
acestora, inclusiv cereri similare de rambursare a numerarului, cum ar fi depozitele de pe
piaţa de numerar); (ii) instrumente financiare; şi (iii) cereri de rambursare a creditului
(definite ca pretenţii pecuniare născute dintr-un acord în care o instituţie de credit acordă
credit sub formă de creanţe private), folosite pentru garantarea unui anumit tip de
obligaţii (denumite obligaţii financiare garantate). Obligaţiile financiare reprezintă
obligaţii contractuale pentru plata de numerar sau predarea de instrumente financiare.
Caracterul specific al garanţiei financiare rezidă în trei elemente esenţiale: (1) natura
obligaţiilor garantate; (2) natura garanţiei; şi (3) eligibilitatea părţilor la contractul de
garantare.
Garanţiile financiare se pot constitui numai printr-un tip special de contract, adică, un
contract de garanţie financiară. În conformitate cu legea din România, un contract de
garanţie financiară reprezintă un contract de garantare încheiat între două părţi (ce
acţionează ca „furnizorul garanţiei” şi, respectiv, „beneficiarul garanţiei”) în vederea
acordării unei categorii particulare de garanţii (şi anume, garanţia financiară) drept
garanţie pentru obligaţiile financiare ale acestora113. Numai o anumită categorie de
persoane, inclusiv instituţiile financiare, băncile centrale, structurile centrale şi
autorităţile publice, sunt eligibile să devină părţi la un contract de garanţie financiară în
baza legii din România114.
Constituirea şi perfectarea garanţiilor financiare
Conform legii, constituirea, valabilitatea, perfectarea, aplicabilitatea sau admisibilitatea
ca probă a contractelor de garanţie financiară sau acordarea garanţiilor financiare în baza
unui contract de garanţie financiară nu depind de îndeplinirea vreunei formalităţi, cum ar
fi semnarea vreunui document într-un anumit format sau într-un anumit fel, depunerea
vreunei cereri în acest sens la un organism oficial sau public sau înscrierea într-un
registru public, anunţ într-un ziar sau jurnal, într-un registru oficial sau publicaţie sau în
orice alt fel, notificarea unui funcţionar public sau prezentarea vreunei probe într-o
anumită formă cu privire la data semnării unui document sau instrument, suma
obligaţiilor financiare aferente sau în orice alt fel115.
Cu toate acestea, pentru a evita frauda şi a proteja interesele terţilor, legea se aplică unui
contract de garanţie financiară dacă şi numai dacă:(i) respectivul contract de garanţie
financiară este redactat în scris sau într-o formă echivalentă din punct de vedere legal; şi
(ii) furnizorul garanţiei „furnizează” beneficiarului garanţiei respectiva garanţie
financiară (şi anume, garanţia trebuie predată, transferată, deţinută, înregistrată sau alt
fel desemnată a fi în posesia sau sub controlul beneficiarului garanţiei sau a unei
persoane ce acţionează pe seama beneficiarului garanţiei)116.
Conform Legii Garanţiilor Financiare, controlul este indicat (i) în cazul instrumentelor
financiare, prin înregistrarea respectivei garanţii financiare în registrul ţinut de emitentul
respectivelor instrumente financiare; (ii) în cazul numerarului din conturi bancare sau
bunuri similare, prin blocarea contului bancar în care sunt depuşi banii117, şi (iii) în cazul
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OG nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, cu modificările ulterioare („Legea Garanţiilor Financiare”), art.
2 alin. (1) lit. k), n), alin. 2 şi art. 3.
114
A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 1 şi 3.
115
A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 5 alin.(1)
116
A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 4 alin.(1).
117
A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 4 alin.(3).
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cererilor de rambursare a creditelor, prin transmiterea către beneficiarul garanţiei a unei
liste cu respectivele cereri118.
Garanţia financiară poate fi constituită fie prin contract de garanţie financiară cu transfer
de titlu (inclusiv contract repo) fie prin contract de garanţie financiară cu garantare, care
poate include o clauză de netting (efectele acesteia sunt în esenţă cele prevăzute prin
Legea Insolvenţei instituţiilor de credit)119.
Un contrat de garanţie financiară cu transfer de titlu este un contract prin care furnizorul
garanţiei transferă întregul drept de proprietate asupra garanţiei financiare către
beneficiarul garanţiei în vederea garantării sau acoperirii în alt fel a obligaţiilor
financiare relevante (ex.: repo, repo inverse, acorduri de susţinere credit etc.)120.
Dimpotrivă, un contract de garanţie financiară cu garantare este un contract prin care
furnizorul garanţiei acordă garanţie financiară printr-o garanţie în favoarea, sau oferită,
unui beneficiar al garanţiei şi în care întregul drept de proprietate asupra garanţiei
financiare rămâne la furnizorul garanţiei la momentul constituirii dreptului de
garanţie121.
O caracteristică specială care face probabil diferenţa între garanţia financiară şi celelalte
tipuri de garanţii reale este dreptul de folosinţă contractual al beneficiarului garanţiei cu
privire la respectiva garanţie122. Un drept de folosinţă reprezintă un drept convenit
contractual în favoarea beneficiarului garanţiei (el este implicit, cu excepţia cazului în
care părţile renunţă la el) de a utiliza garanţia financiară furnizată prin contractul de
garanţie financiară cu garantare ca şi când beneficiarul garanţiei ar fi deţinătorul deplin
al garanţiei în cauză123. Prerogativele rezultate dintr-un drept de folosinţă pot include
capacitatea de vânzare, închiriere, sau constituire de garanţii reale asupra respectivei
garanţii.
O serie de consecinţe derivă din exercitarea unui drept de folosinţă:
o
beneficiarul garanţiei are obligaţia de a remite garanţia bancară echivalentă
furnizorului garanţiei;
o
garanţia echivalentă transferată va fi considerată ca şi când ar fi garanţia
financiară iniţială (şi în caz de insolvenţă); şi
o
obligaţia poate intra sub incidenţa unei clauze de netting la închidere124.
Reguli de prioritate
Regulile specifice ipotecii mobiliare din Noul Cod Civil nu se aplică garanţiilor
financiare acordate prin Legea Garanţiilor Financiare, conform acesteia din urmă 125. Din
moment ce Legea Garanţiilor Financiare rămâne o opţiune mai curând restrictivă,
singura situaţie în care cele două Legi s-ar putea suprapune ar fi cazul în care o ipotecă
mobiliară şi o garanţie financiară ar fi constituite asupra unui cont bancar sau unei cereri
de rambursare a creditului.
În cazul conturilor bancare, chiar Noul Cod Civil arată că, creditorul care deţine control
asupra unui cont afectat unei garanţii reale are prioritate faţă de cel care nu deţine
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A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 4 alin.(21).
A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 2 alin. (1) lit. c) şi d).
120
A se vedea Legea Garanţiilor Financiare,art. 2 alin. (1) lit. e).
121
A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 2 alin. (1) lit. f).
122
A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 7 alin. (1).
123
Ibid.
124
A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 7.
125
A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 5 alin. (2).
119
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asemenea control (la fel ca în cazul în care o ipotecă mobiliară asupra unui astfel de cont
este perfectată prin înscriere la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare)126.
Cât priveşte cererile de rambursare a creditului, situaţia este ambiguă, deoarece o
persoană care este eligibilă să acorde garanţii financiare ar putea, teoretic, să constituie
şi o ipotecă mobiliară asupra aceloraşi bunuri şi să perfecteze ambele garanţii reale (prin
transmiterea unei liste a cererilor relevante către beneficiarul garanţiei din contractul de
garanţie financiară şi, respectiv, prin înscrierea unui aviz de ipotecă mobiliară la Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi notificarea debitorului cererii cu privire la
existenţa respectivei ipoteci mobiliare conform contractului de ipotecă mobiliară) 127.
Ambele categorii de garanţii reale sunt perfectate din perspectiva reglementărilor care le
guvernează. Cu toate că beneficiarul garanţiei din contractul de garanţie financiară poate
invoca inaplicabilitatea Noului Cod civil, cel mai probabil într-o asemenea situaţie
instanţele ar fi mai predispuse să stabilească prioritatea pe baza regulii generale
implicite cel ce a obţinut primul dreptul, exercită primul dreptul. Este evident faptul că
într-o asemenea competiţie, un creditor ipotecar în temeiul unui contract de ipotecă
mobiliară şi-ar asuma un risc mai mare decât potenţialul său concurent, beneficiarul
garanţiei dintr-un contract de garanţie financiară, deoarece notificarea prin înscriere
produce, probabil, mai multe efecte decât orice altă formă de notificare potenţială.
Opinie
Există un cadru complex pentru constituirea şi reglementarea unei mari diversităţi de
tranzacţii de împrumut şi creditare, inclusiv ipoteci fără deposedare, gajuri cu
deposedare şi un regim special ce pune în aplicare Directiva Europeană privind
Garanţiile Financiare.
Ipotecile pot fi constituite teoretic asupra oricărui tip de bun alienabil, prezent, viitor şi
condiţional, inclusiv asupra instrumentelor negociabile, creanţelor şi drepturilor de
proprietate intelectuală. O ipotecă asupra unui bun include şi veniturile acestuia, cu
excepţia unor înţelegeri contrare. Un contract de ipotecă trebuie consemnat în scris şi
poate fi autentificat. Ipotecile asupra bunurilor viitoare iau naştere la momentul la care
respectivul bun intră în proprietatea debitorului ipotecar. Acestea pot fi constituite
asupra întregului patrimoniu al unei întreprinderi. Perfectarea are loc prin depunerea
unui aviz la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. La fel ca în cazul ipotecilor
perfectate, se aplică principiul cel ce a obţinut primul dreptul, exercită primul dreptul.
Se aplică norme speciale în cazul acţiunilor, instrumentelor financiare, conturilor
bancare, drepturilor de proprietate industrială, aeronave şi ambarcaţiuni.
Gajul se constituie şi este perfectat prin transferul posesiei sau controlului.
Înscrierea este analizată la Principiul A4, de mai jos, iar aplicarea la Principiul A5.
Comentariu
Principiul A4

Sisteme de înregistrare
Ar trebui să existe un sistem de înregistrare eficient, transparent şi ieftin din punct de
vedere al costurilor, cu privire la drepturile de proprietate şi garanţiile reale asupra
bunurilor imobile ale împrumutatului. Ar trebui să existe un mijloc eficient, transparent
şi ieftin din punct de vedere al costurilor privind transmiterea notificărilor legate de
posibila existenţă a garanţiilor reale cu privire la bunurile mobile ale împrumutatului,
înregistrarea reprezentând, în majoritatea cazurilor, metoda principală şi preferată, cu
unele excepţii. Sistemul de înregistrare ar trebui să fie integrat, uşor accesibil şi ieftin
din perspectiva cerinţelor de înregistrare şi a căutărilor în registru şi ar trebui să fie
sigur.
A4.1

126
127

Registrele de carte funciară şi ipoteci. Registrele aferente terenurilor (sau

A se vedea Noul Cod civil, art. 2.426.
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.400.
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drepturilor de folosinţă ale terenurilor) şi ipotecilor sunt înfiinţate de regulă numai în
scopul înscrierii drepturilor de această natură, deşi bunurile fixe şi accesoriile
permanente ale terenului pot fi considerate a face obiectul înregistrării la locul
intabulării proprietăţii imobiliare aferente. Registrele de carte funciară şi ipoteci sunt
înfiinţate, de obicei, în funcţie de jurisdicţia, regiunea sau autoritatea locală unde se află
proprietatea şi, în mod ideal, ar trebui să ofere facilităţi de căutare integrate,
computerizate.
A4.2 Registrele de sarcini. Registrele aferente bunurilor mobile ale societăţilor ar
trebui integrate şi înfiinţate la nivel naţional, notările urmând să se realizeze în funcţie
de denumirea întreprinderii sau a societăţii, de preferat într-un registru centralizat,
computerizat aflat în jurisdicţia sau localitatea unde a fost înfiinţată întreprinderea sau
societatea sau unde a fost înregistrat sediul principal al acestora.

Descriere

A4.3 Registre specializate. Registrele speciale sunt utile în cazul unor anumite tipuri
de bunuri, cum ar fi aeronavele, ambarcaţiunile, autovehiculele şi anumite tipuri de
drepturi de proprietate intelectuală (de ex.: mărci, drepturi de autor etc.).
Registrul de carte funciară – ipoteci, drepturi de retenţie şi alte drepturi asupra
imobilelor
Publicitate şi costuri
Aproape toate drepturile asupra imobilelor trebuie perfectate printr-un proces de
înregistrare publică – şi anume, prin înregistrarea drepturilor respective în cartea
funciară a judeţului respectiv128. Conform legislaţiei actuale din România, intabularea
este necesară pentru a asigura constituirea, perfectarea şi prioritatea/opozabilitatea unui
anumit drept asupra imobilului faţă de terţi, şi anume, creditori chirografari, dobânditori
ulteriori sau titulari ai garanţiilor reale sau ai altor drepturi de retenţie asupra bunului
respectiv.
În prezent cartea funciară trece printr-un proces de automatizare, deşi mare parte din
evidenţele sale sunt ţinute exclusiv în format tipărit şi procesul de înregistrare este
relativ anevoios şi necesită timp. Cu toate acestea, începând din luna ianuarie 2012,
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a finalizat integrarea
unui sistem electronic în toate oficiile sale, permiţând astfel o înregistrare mai eficientă
în cartea funciară. ANCPI organizează şi administrează bazele de date ale cadastrului şi
publicităţii imobiliare.
În ceea ce priveşte costurile de intabulare, taxele percepute pentru înscrierea unui aviz
de ipotecă imobiliară sunt de 100 RON plus 0,1% din creanţa garantată. Există anumite
scutiri de la taxa de înscriere a avizelor cu privire la ipotecile legale.
Dată fiind metoda de evaluare a taxelor de timbru pentru ipoteci, cerinţa imperativă de
autentificare cu privire la contractele de ipotecă poate avea implicaţii considerabile în
ceea ce priveşte costurile129. Costurile de autentificare pentru constituirea ipotecilor au o
componentă fixă şi una variabilă. Componenta variabilă variază între 0,07% şi 0,65%
din valoarea datoriei garantate, cu excepţia ipotecilor constituite prin programul Prima
Casă, la care operează numai partea fixă.

Accesibilitate
128

Procesul este reglementat de câteva legi şi regulamente, dintre care cea mai importantă este Legea nr. 7/1996 privind cadastrul
şi publicitatea imobiliară („Legea Cadastrului”).
129
A se vedea Ordinul nr. 39/2009 al Ministrului Administraţiei şi Internelor privind taxele percepute de Agenţia Naţională de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ordinul nr. 46/2011 al Ministrului Justiţiei cu privire la Normele referitoare la onorariile
notarilor publici.
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Informaţiile din cartea funciară sunt, teoretic, disponibile public130. Înainte de iulie 2010,
legea acorda acces numai părţilor interesate dar nu şi publicului larg. În practică,
conceptul de părţi interesate a fost adeseori interpretat în sensul că registrul „era
accesibil numai pentru titularii drepturilor de proprietate asupra bunurilor sau
reprezentanţii autorizaţi ai acestora.” Astfel, terţii nu aveau drept de acces la cartea
funciară, cu toate că, în anumite cazuri, le era permis să cerceteze înregistrările, în
funcţie de practici arbitrare bazate pe bunul plac al funcţionarului. In practică, creditorii
îşi obligă prin contract debitorii să le furnizeze un extras din cartea funciară
corespunzătoare (care să conţină un nivel minim de informaţii), împreună cu o copie
legalizată a paginilor relevante din cartea funciară în cauză.
In ceea ce priveşte costurile de acces, taxa actuală pentru obţinerea extraselor de carte
funciară este de 20 RON (aprox. 4,5 EUR).
Eficienţă
Un set recent de modificări aduse Legii Cărţii Funciare a introdus mai multe dispoziţii
ce ar putea reprezenta impedimente pentru funcţionarea normală a cărţilor funciare şi
protejarea corectă a părţilor ce deţin drepturi asupra imobilelor.
Astfel, având în vedere cerinţa de autentificare obligatorie pentru orice contract prin care
se constituie sau se transferă drepturi asupra imobilelor, în practică notarii solicită un
„extras de autentificare” din cartea funciară, care se presupune că oferă o imagine statică
a tuturor drepturilor ce au fost înscrise cu privire la imobilul în cauză în cartea funciară.
Informaţiile din extras sunt valabile timp de zece zile consecutive, iar procesul de
autentificare ar trebui finalizat înainte de acest termen. Totuşi, legea a dat naştere unei
practici potrivit căreia în acest interval funcţionarii nu pot realiza nicio altă înscriere în
cartea funciară, cu excepţia tranzacţiei în vederea căreia a fost eliberat extrasul 131. Mai
mult, dacă în acest interval sunt depuse alte cereri de înscriere a unor avize, fără legătură
cu prima, acestea vor fi luate în calcul numai după expirarea perioadei de zece zile132.
Această practică protejează cu siguranţă creditorul garantat în tranzacţia pentru care a
fost eliberat extrasul de carte funciară pentru autentificare, dar creează în acelaşi timp
posibile dificultăţi pentru alte părţi interesate, inclusiv creditorii prin hotărâre
judecătorească ce doresc să execute imobilul; sau titularii de ipoteci legale, cu
deposedare sau fiscale, ce doresc să îşi perfecteze drepturile pentru a-şi proteja poziţiile.
Registre pentru ipoteci, drepturi de retenţie şi alte drepturi mobiliare
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
Înscriere şi costuri
Perfectarea ipotecilor mobiliare, a drepturilor de retenţie şi a altor drepturi mobiliare este
realizată în general prin depunerea unui aviz de garanţie la baza de date electronică,
accesibilă public on-line, gratuit, adică Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
(„AGERM”).
AEGRM este organizată ca un sistem electronic de bază de date şi este actualizată prin
servere interconectate. Ministerul Justiţiei şi operatorii special autorizaţi sunt cele două
organisme responsabile pentru funcţionarea bazei de date. In general, Ministerul Justiţiei
este responsabil cu administrarea generală, menţinerea unui back-up al bazei de date şi
cu autorizarea şi supravegherea operatorilor, în timp ce principalele funcţii ale
130

A se vedea Legea Cărţii Funciare, cu modificările şi completările ulterioare, art. 68 alin. (1).
A se vedea Legea Cărţii Funciare, art. 54 alin.11.
132
A se vedea Legea Cărţii Funciare, art. 54 alin.12.
131
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operatorilor autorizaţi includ înscrierea garanţiilor reale (prin introducerea datelor în
sistem) şi asigurarea accesului public.
Înscrierea se face pe baza unor formulare tip pentru principala categorie de avize (iniţial,
de modificare, de stingere etc.). Operatorii pot stabili proceduri proprii pentru primirea
cererilor de înscriere şi conţinutul formularului. În cazul în care informaţiile sunt
prezentate în forma adecvată, operatorul nu are dreptul de a verifica exactitatea sau
legalitatea acestora, ci trebuie doar să le înscrie în baza de date prin reproducerea
conţinutului. Solicitantul este răspunzător pentru orice daune rezultate din înregistrare,
ca urmare a informaţiilor inexacte din respectivul formular.
Înscrierea este valabilă timp de cinci ani şi înnoirea acesteia este obligatorie dacă
obligaţia principală garantată impune astfel, iar înnoirea se va realiza înaintea scurgerii
perioadei de cinci ani. În caz contrar, înregistrarea iniţială expiră la încheierea
termenului de cinci ani.
Există un sistem deschis şi competitiv pentru certificarea operatorilor iar operatorii şi
agenţii acestora îşi pot stabili propriile onorarii, dar există praguri maxime sau minime.
In practică, taxa este minimă şi de obicei ajunge la mai puţin de 100 RON (aprox. 20
EUR). Pe lângă taxa de înscriere, există şi o taxă ce diferă, în funcţie de tipul de aviz
(între 100 şi 300 RON – aprox. 20-70 EUR); taxele respective devin venituri extrabugetare în conturile Ministerului Justiţiei.
Acces
AEGRM este disponibilă public pe Internet şi este nelimitată, necondiţionată şi gratuită.
Software-ul existent permite realizarea de căutări în AEGRM pe baza denumirii şi
identităţii debitorului, denumirii şi identităţii creditorului, tipului de bun sau înregistrării
IDEM. Criteriile de căutare după bun sunt clasificate în trei categorii diferite: (a)
automobile; (b) bunuri fixe, inclusiv recolte care cresc sau urmează să crească, lemn de
tăiat sau minerale, în care debitorul este proprietarul terenului şi al bunului fix; şi (c)
altele. Debitorii şi creditorii sunt clasificaţi după persoane fizice şi societăţi.
Eficienţă
Cu toate că AEGRM este mult mai eficientă decât Cartea Funciară iar accesul se
realizează centralizat indiferent unde a fost depus avizul în ţară, parametrii de căutare
on-line ar putea fi îmbunătăţiţi pentru a reduce timpul necesar pentru obţinerea
informaţiilor şi pentru a îmbunătăţi fiabilitatea căutării.
Registre specializate
Aşa cum am arătat la Principiul A3, mai sus, perfectarea garanţiei şi a altor drepturi
asupra anumitor categorii de bunuri necesită înregistrarea avizelor corespunzătoare în
registre de bunuri separate. Acestea includ Depozitarul Central (pentru instrumente
financiare), Autoritatea Aeronautică Civilă şi Autoritatea Navală Română (pentru
aeronave şi, respectiv, ambarcaţiuni) şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (pentru
drepturi de proprietate industrială).
Cu privire la aproape toate aceste registre specializate profesioniştii locali consideră ca
cea mai bună practică este şi înscrierea la AEGRM.
Opinie
Cartea funciară, care îndeplineşte un rol esenţial în cadrul sistemului de creditare,
necesită îmbunătăţiri. Toate drepturile imobiliare trebuie constituite şi perfectate prin
înscriere. Cadastrul are 135 de birouri (birouri locale) şi 42 de oficii cadastrale
(judeţene). Un proces de automatizare a fost demarat în 2012, astfel că aproximativ 40%
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dintre evidenţe au fost convertite până în prezent în format electronic. Celelalte sunt în
continuare păstrate în format scriptic în birourile locale. Delimitarea cadastrală a
limitelor terenurilor nu este întotdeauna precisă, în special în zonele agricole rurale, şi
sunt frecvente situaţiile în care diverse proprietăţi se suprapun.
Înscrierea unui bun imobil necesită aproximativ 8 proceduri, durează 26 de zile şi costă
1,2% din valoarea proprietăţii133. O cercetare costă 20 RON. Taxele pentru înscrierea
unui aviz de ipotecă sunt de 100 RON plus 0,1% din creanţa garantată.
Cu toate acestea autentificarea obligatorie poate costa încă 0,65% din valoarea creanţei
garantate, preţ pe care participanţii la piaţă îl consideră exagerat. De asemenea, sunt
semnalate dificultăţi ce pot apărea la solicitarea făcută de notar pentru un „extras de
autentificare”, care ilustrează situaţia cadastrală pentru o perioadă de 10 zile de la
emitere, dar care, în acelaşi timp, împiedică funcţionarii să realizez sau chiar să ia în
considerare orice alte notări în această perioadă. Acest lucru poate avea efecte negative
inutile pentru creditori desemnaţi în baza unei hotărâri judecătoreşti şi titularii
drepturilor legale sau fiscale.
Stricto sensu, accesul la registru nu a fost public până în iulie 2010 şi, până în prezent,
informaţiile cheie pot fi obţinute doar prin cooperarea proprietarului intabulat. O mare
parte din evidenţe sunt ţinute încă în format scriptic, ceea ce înseamnă că nu se pot
efectua căutări după denumirea persoanei fizice sau juridice, ci numai după numărul de
referinţă al unui anumit teren sau alt imobil. Aceasta diminuează considerabil eficienţa
registrului. Probleme şi mai mari apar atunci când hotărârile judecătoreşti şi actele
executorilor publici nu indică numărul de referinţă al imobilului în cauză.
În plus, se pare că simpla notare în registru nu este constitutivă de drepturi. În loc să se
bazeze pur şi simplu pe înregistrările existente, anumiţi împrumutători, cel puţin,
cercetează istoricul de proprietate până în urmă cu 30 de ani.
Există o procedură administrativă de rectificare a erorilor materiale, condusă de
registratorul şef, a cărui decizie face obiectul controlului judiciar. Răspunderea legală
pentru comiterea unei erori va aparţine fie oficiului de cadastru fie operatorului
individual care a comis-o, potrivit Codului civil. În cazul în care consecinţele actului
prejudiciator sunt îndepărtate prin acţiune judiciară cererile de despăgubiri se vor
respinge.
Registrul pentru drepturile reale mobiliare funcţionează corespunzător. Înregistrarea
garanţiilor mobiliare este necesară pentru a obţine prioritatea şi opozabilitatea faţă de
terţi. Noul Cod Civil permite înscrierea unei liste de clauze contractuale cu privire la
garanţii. Registrul şi-a început funcţionarea pe data de 15 decembrie 2000. Este unitar,
ţinut în formă electronică, înregistrările sunt efectuate de persoane juridice autorizate la
nivelul întregii ţări. Fie creditorul, fie debitorul pot face înregistrarea iniţială, dar numai
creditorul garantat înregistrat poate face modificări ulterioare. Autorităţile fiscale sunt
operatori autorizaţi şi înscriu confiscările de bunuri. Înregistrările expiră după cinci ani
dacă nu sunt prelungite. Căutările sunt publice şi gratuite şi pot fi realizate în funcţie de
debitor, creditor, sau numărul de identificare al bunului, deşi unele părţi interesate sunt
de părere că funcţiile de căutare ar putea fi îmbunătăţite. Registrul în sine nu oferă
acţiune de regres pentru erorile de înregistrare, deşi funcţionarul poartă răspunderea
personală pentru orice asemenea erori. În plus, Ministerul Justiţiei, autoritatea de
supraveghere a registrului, poate dispune rectificări în registru în circumstanţe limitate.
Comentariu

Cartea funciară ar trebui îmbunătăţită din mai multe perspective: (i) procesul preluării
evidenţelor într-o bază de date centrală, electronică este crucial şi ar putea fi accelerat;

133

Doing Business 2013 (Banca Mondială). Prin comparaţie, pentru o tranzacţie similară ar fi necesare 4 etape în Ungaria şi 3
etape în Republica Cehă, ar dura 17 zile în Ungaria şi 25 de zile în Republica Cehă şi ar costa 5% şi, respectiv, 3% în aceste ţări.
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(ii) ar trebui avută în vedere în continuare creşterea competitivităţii în rândul notarilor,
fapt ce ar putea avea un efect salutar pentru costurile de autentificare; (iii) atunci când se
emite un „extras de autentificare” cu privire la un bun şi alte înscrieri în legătură cu
acesta se suspendă timp de 10 zile, registrul ar trebui să primească în continuare şi să
dateze – ştampileze noile cereri134; la înscrierea tranzacţiei pentru care a fost emis
extrasul, înscrierea ar trebui datată cu data la care a fost emis extrasul de autentificare iar
aceasta ar trebui urmată de înscrierea altor tranzacţii în ordinea în care acestea au fost
primite în intervalul de 10 zile; (iv) magistraţii şi executorii publici ar trebui instruiţi mai
bine pentru a asigura că dispoziţiile şi titlurile cu privire la bunurile imobile descriu
respectivele active prin numărul de referinţă; (v) ar trebui întreprinse demersuri pentru
creşterea fiabilităţii registrului, în vederea conformităţii depline cu „principiul oglinzii”
adică, înscrierea în registru să fie concludentă pentru situaţia titlului; şi (vi) ar trebui
avută în vedere înfiinţarea unui fond din care să fie despăgubiţi cei care au suferit
pierderi pentru că s-au bazat cu bună-credinţă pe o înregistrare eronată făcută în registru;
în alte jurisdicţii, un asemenea fond este finanţat integral sau parţial printr-un procent
din taxa de înscriere.

Principiul A5

Ar trebui avută în vedere intensificarea funcţiilor de căutare după care să poată fi
efectuate căutări în registrul drepturilor mobiliare.
Sistem de executare comercială
A5.1 Executarea creanţelor chirografare. Un sistem de creditare funcţional trebuie
să fie susţinut de mecanisme şi proceduri ce asigură metode eficiente, transparente şi
fiabile de satisfacere a drepturilor creditorilor prin acţiuni judecătoreşti sau proceduri de
soluţionare a litigiilor pe căi nejudiciare. În limita posibilă, sistemul juridic al unei ţări ar
trebui să asigure proceduri executive sau scurte pentru satisfacerea creanţelor135.

Descriere

A5.2 Executarea creanţelor garantate. Sistemele de executare ar trebui să asigure
metode eficiente, profitabile, transparente şi fiabile (extra-judiciare şi judiciare) de
executare a garanţiei reale asupra bunurilor. Procedurile de executare vor asigura
satisfacerea imediată a drepturilor obţinute asupra bunurilor garantate, menite să permită
recuperarea maximă, la valoarea de piaţă a activului.
Cadru juridic
Noul Cod de procedură civilă (intrat în vigoare la 15 februarie 2013) reprezintă
principala sursă legislativă de norme şi practici cu privire la procesul de executare.
Cadrul este completat de o serie de tratate bilaterale şi multilaterale cu privire la
asistenţa judiciară în materii civile şi comerciale la care România este semnatară136,
precum şi alte acte normative, fiecare dintre acestea servind unor obiective diferite şi
anume:
o
Codul de procedură fiscală, pentru executarea creanţelor fiscale;
o
Regulamentul privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanţele
certe137;
o
Regulamentul de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată138;

134

Potrivit ANCPI, această modificare este implementată chiar în prezent. Orice cerere depusă în perioada de suspendare este
înregistrată într-un registru general de intrări, care permite astfel ţinerea unei evidenţe a priorităţilor.
135
Executarea în sensul acestui Principiu se referă în principal la analiza procedurilor de recuperare împotriva debitorilor
persoane juridice. În situaţia în care procedurile de executare implică persoane fizice sau persoane, vor trebuie adoptate excepţii
rezonabile pentru a permite persoanelor fizice sau persoanelor să păstreze respectivele bunuri indispensabile pentru subzistenţa
debitorului şi a familiei sale. Orice asemenea excepţii ar trebui definite cu precizie şi reglementate strict.
136
A se vedea Convenţia de la Lugano din 2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie
civilă şi comercială (semnată între UE, pe de o parte şi Norvegia, Islanda şi Elveţia, pe de altă parte); A se vedea şi convenţiile
bilaterale semnate între România pe de o parte şi, pe de altă parte, de următoarele state membre non-UE: Albania, Algeria, RP
China, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Coreea de Nord, Cuba, Egipt, Federaţia Rusă, Maroc, Mongolia, RFI Macedonia,
Moldova, Serbia, Siria, Tunisia, Turcia şi Ucraina.
137
A se vedea Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004, direct aplicabil în
România, în calitate de Membru al Uniunii Europene.
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o

Regulamentul privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea
hotărârilor în materie civilă şi comercială139.

Sistem de executare
În prezent, executarea este realizată de două organisme separate de executori şi anume:
(i) executori fiscali, care sunt funcţionari civili angajaţi interni ca inspectori fiscali de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)140, şi (ii) executori judecătoreşti,
care reprezintă un organism profesional de persoane fizice autorizate legal să pună în
aplicare hotărârile judecătoreşti, dispoziţiile şi alte instrumente similare prin care legea
conferă aplicabilitate (denumite, în general, în legea română, titluri executorii)141.
Un proces general de executare desfăşurat de executorii judecătoreşti este subordonat
acţiunii de executare realizate de executorii fiscali. Prin urmare, la demararea unei
acţiuni executorii fiscale, o executare paralelă generală trebuie să înceteze şi executorul
fiscal abilitat se va alătura, ca reprezentant al creditorului, acţiunii de executare fiscală.
Se afirmă că această schemă este justificată de considerente de ordin public, şi că
acţiunile de executare fiscală pot fi contestate.
Executarea creanţelor chirografare
Prezentare generală
Cu anumite excepţii (în principiu, cu privire la legislaţia „specială” din Codul de
procedură fiscală), Noul Cod de procedură civilă şi, într-o mai mică măsură, Noul Cod
civil reprezintă principalele acte normative care consacră procedura de executare a
creanţelor chirografare în afara sistemului insolvenţei. Această procedură de bază
presupune, de obicei, două etape:
(i)
prima, creditorul trebuie să obţină un titlu executoriu, care reprezintă o hotărâre
judecătorească „definitivă” sau sentinţă arbitrală investită cu „formulă executorie”
marcată ca atare (constând, de obicei, într-o ştampilă ce conţine ordinul scris dat
de Preşedintele României şi semnată de instanţă, autorizând şi dispunând ca
organul de executare, de exemplu, executorul judecătoresc, împreună cu poliţia şi
celelalte organe de drept, să execute hotărârea judecătorească sau sentinţa
arbitrală şi să ia toate măsurile pentru susţinerea acestei realizări); şi
(ii) a doua, creditorul trebuie să transmită titlul executoriu unui executor, care este
autorizat şi i se solicită să deschidă o nouă procedură judiciară în care titlul
executoriu poate fi aplicat împotriva bunurilor debitorului, prin confiscare şi/sau
vânzare forţată142.
Aceste măsuri sunt analizate pe larg mai jos.

Obţinerea titlurilor executorii
138

A se vedea Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006, de
constituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, direct aplicabil în România, în calitate de Membru al Uniunii
Europene.
139
A se vedea Regulamentul (CE) nr. 44/2001 din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea
hotărârilor în materie civilă şi comercială, direct aplicabil în România, în calitate de Membru al Uniunii Europene.
140
A se vedea Codul de procedură fiscală, art. 138.
141
A se vedea Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 738 din 20 octombrie 2011, art. 1.
142
A doua etapă ar trebui să clarifice faptul că, în contextul exercitării drepturilor negarantate, „prin forţe proprii” nu se află, în
general, la dispoziţia creditorilor chirografari, deoarece ei trebuie să apeleze la un executor care să dea curs titlurilor lor
executorii.
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Aşa cum am observat, un titlu executoriu reprezintă o hotărâre judecătorească definitivă
sau o sentinţă arbitrală investită cu formulă executorie. Creditorul poate recurge la una
dintre cele două proceduri judiciare pentru a obţine hotărârea judecătorească necesară,
după cum creanţa este certă sau nu:
o

o

Dacă creanţa este certă, în temeiul art. 1013 şi urm. din Noul Cod de procedură
civilă, creditorul se poate adresa instanţei pentru o procedură accelerată şi
simplificată, denumită ordonanţa de plată, sub condiţia ca: (i) obligaţia pecuniară
datorată să fie certă (necontestată), lichidă şi exigibilă şi (ii) obligaţia pecuniară
datorată să rezulte dintr-un contract scris, statut, regulament sau alt document
acceptat de părţi; şi
Dacă creanţa este contestată (ex.: există un litigiu cu privire la existenţa sau
cuantumul acesteia) sau nu poate fi recuperată din alte motive prin procedura
ordonanţei de plată, creditorul trebuie să deschidă acţiune obişnuită în faţa unei
instanţe de judecată cu competenţă jurisdicţională.

Indiferent de procedura utilizată, prima instanţă va emite formula executorie imediat ce
hotărârea sa rămâne definitivă. Hotărârea definitivă şi formula executorie reprezintă,
împreună, titlul executoriu.
De menţionat că, potrivit legislaţiei din România, anumite instrumente juridice sunt
considerate de drept echivalentele unor titluri executorii sau constituie titluri executorii
per se – ceea ce înseamnă că creditorul se poate adresa direct executorului judecătoresc
pentru executare. Acestea includ: (a) contracte sau alte documente semnate (în faţa unui
notar public sau în alt fel, după caz), în măsura în care presupun obligaţii pecuniare care
sunt certe, exprimate în numerar şi exigibile; (b) facilităţi de credit acordate persoanelor
private de către instituţii de credit din România sau garantate de Ministerul Finanţelor
Publice în numele statului român; şi (c) creanţe fiscale, cum ar fi creanţele legate de
impozite, pensii publice şi asigurări de sănătate, şi amenzi de mediu şi penale.
Mai mult, împrumuturile bancare, cambiile, biletele la ordin şi cecurile sunt considerate,
de drept, echivalentele unei hotărâri judecătoreşti definitive şi, prin urmare, creditorii
trebuie doar să investească respectivele instrumente cu formulă executorie la instanţa
abilitată pentru ca acestea să poată opera ca titluri executorii.
Punerea în executare a titlurilor executorii
După ce creditorul chirografar a obţinut un titlu executoriu, el trebuie să depună la
executorul judecătoresc o cerere de încuviinţare a executării silite143.
La primire, executorul judecătoresc va transmite imediat titlul executoriu instanţei
competente să dispună deschiderea procedurii executării – care, în general, îmbracă trei
forme separate (şi anume, o acţiune pentru conturi bancare, care includ o „măsura
indisponibilizării” emisă de instanţă, o acţiune îndreptată împotriva bunurilor mobiliare
şi o acţiune împotriva bunurilor imobile). Ulterior, executorul va face demersuri pentru a
confisca şi vinde bunul debitorului144.
Vânzarea bunului debitorului se realizează, în general, prin licitaţie publică, vânzare
directă sau prin altă metodă autorizată de lege (ex.: executare silită de către creditor dacă
bunul nu se vinde la licitaţie publică). Se aplică proceduri speciale pentru licitaţiile
143

Aşa cum am arătat mai sus, anumite instrumente legale sunt echivalentul legal al titlurilor executorii sau sunt titluri executorii
per se. Astfel, creditorii ce deţin asemenea instrumente trec direct la executare prin predarea instrumentului unui executor. In
practică, aceşti creditori apelează la tipuri diferite de executori – de exemplu, cel care deţine funcţia în numele autorităţii fiscale
(executor fiscal).
144
Executorul trebuie să anunţe debitorul în scris înainte de începerea procedurii de executare, iar nerespectarea cerinţei de
notificare atrage anularea acţiunii de executare.
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publice în funcţie de obiectul licitaţiei – bunuri imobile (teren şi clădiri) sau bunuri
mobile.
Dacă un alt creditor deţine o ipotecă pe o parte din bunuri sau o garanţie reală asupra
bunului ce va fi vândut în procedura executării, respectivul creditor va primi o înştiinţare
de vânzare iar creanţa sa va fi prima satisfăcută din veniturile obţinute din vânzare (după
achitarea cheltuielilor şi costurilor administrative, care au prioritate conform legii
române). Executorul are de asemenea obligaţia să anunţe toţi creditorii garantaţi şi cu
drept de retenţie, care pot participa la executare pentru a primi veniturile din vânzare.
Eficienţă
Procesul de executare silită a creanţelor chirografare este destul de lung şi anevoios, iar
urmărirea bunurilor este problematică. Practicile de executare diferă pe teritoriul ţării.
Conform informaţiilor obţinute individual de la executori, poprirea conturilor bancare
negrevate şi valorificarea bunurilor debitorului poate dura între şase şi nouă luni, iar
executarea bunurilor imobile poate dura peste un an. Contestaţiile şi căile de atac din
diferite etape de executare pot conduce la întârzieri suplimentare de unu până la doi ani,
ducând la pierderea valorii garanţiei.
Procesul de executare poate fi şi mai mult întârziat din cauza procedurilor simultane de
executare fiscală, ce se desfăşoară în baza unui alt set de norme şi care sunt
supravegheate de executori fiscali, subordonaţi guvernului. După deschiderea
procedurilor de executare fiscală, orice proces de executare obişnuită este suspendat sau
nu se va permite deschiderea acestuia, iar creditorii nefiscali trebuie să participe la
procedura de executare fiscală.
Executarea garanţiilor reale mobiliare
Prezentare generală
Noul Cod civil, Noul Cod de procedură civilă şi alte acte normative (de ex.: Legea
Garanţiilor Financiare, Legea Societăţilor Comerciale şi Legea Pieţelor de Capital)
reglementează executarea drepturilor garantate asupra majorităţii bunurilor mobile.
In general, creditorii au la dispoziţie o diversitate de opţiuni (judiciare şi extra-judiciare)
de executare a garanţiei asupra bunurilor mobile şi pot alege între metodele de executare
permise de Noul Cod de procedură civilă şi metodele de executare prevăzute de Noul
Cod civil, care permite executarea extra-judiciară145.
Metodele de executare permise de lege depind de natura bunului executat şi anume: (i)
bunuri corporale, (ii) documente de titlu cum ar fi bonuri de depozit, conosamente şi
altele asemenea şi instrumente negociabile; şi (iii) creanţe şi conturi bancare.
Metodele de executare prevăzute de Noul Cod civil
Consideraţii preliminare
Noul Cod civil permite părţilor la un contract de ipotecă mobiliară să aleagă orice
metodă comercial rezonabilă pentru valorificarea garanţiei146. Legea indică o serie de
factori alternativi ce demonstrează că vânzarea s-a realizat într-o manieră „comercial
rezonabilă” şi anume:
o
Dacă este realizată pe pieţele reglementate, vânzarea realizată în conformitate cu
145

A se vedea, de ex., Noul Cod civil, art. 2.432).
A se vedea, de ex., Noul Cod civil, art. 2.445 alin. (4) („Părţile pot conveni prin contractul de garantare, în caz de culpă, modul
de valorificare a bunurilor grevate.”) (subl. ns).
146
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o
o

regulile pieţelor respective şi la preţuri stabilite de pieţele respective şi aplicabile
la momentul vânzării;
Dacă bunuri similare sunt comercializate în mod obişnuit de alţi comercianţi, prin
practici rezonabile din punct de vedere comercial, vânzarea realizată conform
respectivelor practici;
Dacă nu există pieţe reglementate sau practici comerciale standard pentru
vânzarea unui anumit bun, o vânzare realizată în conformitate cu instrucţiunile
prevăzute chiar în ipotecă147.

Ca principiu general, un proces de executare trebuie să respecte mai multe restricţii
obligatorii la care se pare că părţile nu pot renunţa.
Astfel, conform Noului Cod Civil, părţile la un contract de ipotecă nu pot conveni că un
creditor ipotecar îşi poate însuşi (prin executare silită în sens strict) bunul ipotecat sau să
dispună de acesta în alt fel decât prin respectarea cu stricteţe a cerinţelor impuse de lege
şi de la care nu se poate face abatere şi la care nu se poate renunţa prin contract148. De
asemenea, creditori garantaţi pot dobândi, prin oferirea de credite sau în alt fel, bunuri
care fac obiectul garanţiei lor în cursul unei vânzări deschise de aceştia (i) prin vânzare
publică (licitaţie); sau (ii) prin vânzare privată, sub condiţia, totuşi, ca respectivul bun să
fie un bun tranzacţionat curent pe pieţele reglementate149.
Mai mult, executarea poate continua atâta timp cât se bazează pe un document ce
constituie titlu executoriu şi dacă are legătură cu o sumă certă, lichidă şi exigibilă150.
Legea este permisivă cu privire la creditorul garantat subordonat, permiţând
respectivului creditor să conteste procesul de executare în măsura în care un creditor
garantat supraordonat ce deschide procesul de executare faţă de acelaşi bun ipotecat
profită de bunuri mobile ipotecate suplimentare ce sunt adecvate (şi anume, furnizează
destulă valoare prin executare pentru a stinge întreaga creanţă garantată a creditorului
supraordonat)151.
Măsuri preliminare – reintrarea în posesie
Noul Cod Civil prevede trei metode separate ce pot fi avute în vedere de părţile la un
contract de ipotecă mobiliară atât la momentul încheierii contractului cât şi ulterior, în
situaţia în care o culpă este anticipată iar garanţia ar putea fi vândută şi anume: (1) prin
vânzare; (2) prin executare silită în sens strict; şi (3) prin preluarea bunului în vederea
administrării.
In orice caz, un creditor poate viza, în primă etapă, reintrarea în posesia bunului ipotecat
pentru a împiedica ascunderea, distrugerea sau un alt eveniment care ar putea prejudicia
reuşita procesului de vânzare. Reintrarea în posesie poate fi realizată prin mijloacele
proprii ale creditorului sau, la nevoie, cu ajutorul forţelor publice (executori
judecătoreşti şi poliţie)152.

Vânzarea
147

A se vedea Noul Cod civil, art. 2.446 alin.(1). O vânzare ce are loc cu respectarea acestor norme nu va fi considerată realizată
într-un mod comercial nerezonabil, doar din simplul motiv că o altă metodă sau moment decât cele alese de creditor ar fi putut
conduce la un preţ mai mare; A se vedea Noul Cod civil, art. 2.446 alin. (2).
148
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.433.
149
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.448.
150
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.430.
151
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.434.
152
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.435 – 2.444.
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Prima etapă într-un proces de executare potrivit Noului Cod Civil în care un creditor
garantat doreşte valorificarea bunului ipotecat este ca respectivul creditor să solicite
încuviinţarea instanţei de a vinde bunul153. Analiza pentru acordarea respectivei
încuviinţări presupune cercetarea de către instanţă a contractului de ipotecă şi a
creanţelor garantate pentru a stabili, după citare şi audiere, existenţa respectivelor
creanţe, precum şi existenţa unei ipoteci mobiliare perfectate154.
În plus, cu câteva excepţii referitoare la bunuri perisabile, volatile sau tranzacţionate
curent pe burse reglementate, creditorul are obligaţia:

Să notifice intenţia de a vinde bunul ipotecat unei întregi serii de terţi, inclusiv:
(a) debitorului; (b) deţinătorului bunului ipotecat sau succesorilor şi cesionarilor
acestuia; (c) oricărui fidejusor sau terţ ce poartă răspunderea solidară şi
indivizibilă pentru obligaţia garantată; (d) oricăror altor creditori garantaţi care
deţin, la data notificării, garanţie reală asupra bunului ipotecat, ce a fost perfectată
prin înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; şi (e) oricărui
altui creditor garantat cunoscut ce deţine o garanţie reală asupra bunului în cauză,
perfectată în alte feluri permise; şi

Să depună o notificare de executare silită la Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru vânzare, încălcarea
acestora conducând la vicierea vânzării prin executare silită155.
Orice parte interesată înştiinţată ce deţine un drept prejudiciat prin vânzare poate face
contestaţie în instanţă în termen de 15 zile şi, până la soluţionarea definitivă a cauzei,
executarea silită se suspendă156.
Un creditor garantat poate alege să vândă bunul ipotecat prin vânzare publică (ex.:
licitaţie) sau vânzare privată (după negocieri directe); sub condiţia ca vânzarea să se
realizeze în condiţii comercial rezonabile157.
La finalizarea vânzării, toate garanţiile reale şi drepturile de retenţie existente asupra
bunului vândut sunt, de regulă, stinse (inclusiv cele ale creditorului ce a deschis
executarea silită), iar debitorul răspunde personal pentru orice diferenţă158.
Executarea silită în sens strict (însuşirea)
Executarea silită în sens strict este permisă în situaţii limitate şi necesită atât acordul
prealabil scris al debitorului ipotecar, care, totuşi, trebuie acordat după culpă cât şi lipsa
contestaţiilor părţilor care trebuie să primească notificare potrivit legii159. La fel ca în
cazul unei vânzări obişnuite, creditorul trebuie să anunţe părţilor propunerea de
executare silită în sens strict şi, de asemenea, să depună un anunţ de executare silită în
sens strict la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, pentru a permite
respectivelor părţi posibilitatea de a contesta vânzarea160.

La finalizarea executării silite în sens strict, toate garanţiile reale şi drepturile de retenţie
153

A se vedea Noul Cod civil, art. 2.445 alin.(1).
Idem.
155
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.449 şi 2.450.
156
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.452.
157
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.445 alin.(3).
158
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.455 alin.(1) lit. b) şi c) şi art. 2.456. A se vedea, totuşi, Noul Cod civil, art. 2.325 (ce permite
părţilor să limiteze prin contract obiectul regresului unui creditor garantat la alte bunuri ale unui debitor).
159
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.460.
160
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.461 şi 2.462.
154
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subordonate asupra bunului vândut sunt, de regulă, stinse (inclusiv cele ale creditorului
ce a deschis executarea silită)161. Totuşi, în contrast evident faţă de cazul vânzării, legea
impune două consecinţe importante pentru dobândirea, de către creditor, a bunului prin
executare silită şi anume:
(i)
Întreaga creanţă garantată a creditorului se stinge automat; şi
(ii) Debitorul este eliberat de orice altă răspundere personală pentru orice diferenţă,
iar creditorul nu mai are nicio cale de regres împotriva debitorului, indiferent dacă
valoarea creanţei sale garantate depăşeşte valoarea bunului (şi anume, creditorul
este insuficient garantat)162.
Aceste consecinţe ale executării silite în sens strict vor face probabil această metodă de
executare silită mai puţin atractivă din punctul de vedere al creditorului.
Reguli specifice pentru executarea silită a documentelor de titlu şi a instrumentelor
negociabile
Regulile executării silite private a documentelor de titlu permit aparent doar vânzarea ca
metodă de executare silită163.
Un creditor garantat ce deţine o ipotecă asupra instrumentelor negociabile poate executa
silit garanţia prin urmărirea garanţilor principali, precum şi a andosiştilor şi
avalizatorilor164.
Reguli specifice pentru executarea silită a creanţelor şi conturilor bancare
Executarea silită a creanţelor se poate realiza prin vânzare sau executare silită în sens
strict165. Cât priveşte executările silite ale conturilor bancare, dacă a fost realizată
perfectarea unei garanţii reale asupra conturilor bancare prin control exercitat de către
însăşi instituţia de credit unde este deschis contul bancar, respectiva instituţie de credit
poate proceda la executarea silită prin compensarea soldului pozitiv din contul bancar cu
valoarea creanţei garantate deţinută de bancă împotriva titularului contului bancar166.
Preluarea bunului în vederea administrării
Preluarea bunului în vederea administrării este o instituţie nou introdusă prin Noul Cod
civil. Aşa cum am arătat mai sus, cu toate că Legea Garanţiilor a fost considerată
permisivă cu privire la sarcinile variabile, au existat totuşi puţine situaţii în trecut când
sarcinile variabile s-au materializat şi bunul a fost preluat în vederea administrării.
Preluarea bunului în vederea administrării se aplică numai în situaţia în care există o
ipotecă mobiliară asupra bunurilor unei întreprinderi167. Dacă se impune prin context, se
poate institui administrarea asupra bunurilor respective şi creditorul trebuie să
îndeplinească cerinţe de notificare şi publicitate similare cu cele aplicabile regulilor
vânzării168. Administrator judiciar poate fi creditorul sau un terţ numit de creditor sau
instanţă, iar în această calitate el trebuie să respecte regulile ce reglementează
administrarea deplină a bunurilor unei alte persoane169.

161

A se vedea Noul Cod civil, art. 2.463.
A se vedea Legea nr. 71/2011, cap. VII, secţiunea 1, art. 184.
163
A se vedea Noul Cod civil, art.2.464 alin.(1).
164
A se vedea Noul Cod civil, art.2.464 alin.(2).
165
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.465 (ce prevede că vânzarea unei creanţe ar trebui să respecte normele relevante aplicabile
cesiunii de creanţe).
166
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.466 alin.(1).
167
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.468.
168
Idem.
169
A se vedea Noul Cod civil, art. 2469 şi 2.470.
162
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Cu toate că este ţinut de regulile ce reglementează raporturile fiduciare, legea nu este
clară în ceea ce priveşte persoana căreia administratorul judiciar numit în contextul
executării silite îi datorează obligaţiile fiduciare: (a) creditorului; (b) debitorului
(proprietarului întreprinderii); sau (c) ambilor170.
Un administrator judiciar cu puteri depline se bucură de libertate semnificativă de
decizie în legătură cu actele de administrare şi dispoziţie a bunurilor şi cu modul de
investire a banilor171. Cu toate acestea, legea nu este clară dacă, în contextul unei
executări silite, prerogativele unui administrator judiciar includ administrarea activităţii
întreprinderii şi dacă administratorul judiciar poate chiar decide lichidarea întreprinderii
şi vânzarea activelor sale în vederea stingerii datoriilor.
Legea indică faptul că preluarea bunurilor în vederea administrării nu încetează dacă
debitorul ale cărui bunuri au fost preluate în vederea administrării intră în lichidare de
insolvenţă, dar nu precizează alte detalii cu privire la obligaţiile conflictuale ale unui
administrator judiciar şi ale unui administrator în insolvenţă şi modul în care aceştia ar
trebui să îşi exercite aceste obligaţii conflictuale172.
Rămâne de văzut cum va evolua această instituţie în România, în special în contextul
insolvenţei privind proprietarii legali ai bunurilor preluate în vederea administrării.
Metodele prevăzute în Legea Garanţiilor Financiare
Legea Garanţiilor Financiare permite o metodă mai uşoară de executare a garanţiilor
constituite în temeiul contractelor de garanţie financiară. Aceasta corespunde
obiectivelor declarate prin Directiva privind Garanţiile Financiare şi implementarea
acesteia în alte jurisdicţii UE şi anume (a) integrarea şi eficientizarea economică a
pieţelor financiare; (b) stabilitatea sistemului financiar; şi (c) reducerea riscurilor (riscuri
juridice şi riscuri de creditare) şi a pierderilor.
În cazul apariţiei unui caz de executare, valorificarea garanţiei financiare se va realiza
prin (i) vânzare sau, dacă se convine astfel, (ii) însuşirea instrumentelor financiare şi
compensarea sumei sau folosirea acesteia pentru stingerea obligaţiei financiare în cauză.
Aşa cum am arătat, drepturile de netting close-out (în lichidare) şi compensare sunt
identificate expres prin lege ca reprezentând tehnici permise de simplificare a stingerii
datoriei între beneficiarul garanţiei şi furnizorul garanţiei, precum şi pentru a oferi
protecţie participanţilor pe pieţele financiare173.
Însuşirea garanţiilor este disponibilă în situaţiile de contracte de garanţie financiară cu
garantare, sub condiţia, totuşi, ca părţile să convină prin aceste contracte că însuşirea
reprezintă o metodă acceptată de executare şi să convină, simultan, asupra evaluării
garanţiei174.
În principiu, evaluarea şi executarea garanţiei financiare trebuie realizată întotdeauna
într-o manieră comercial rezonabilă, conform înţelegerii dintre părţi175. Cu toate acestea,
cu excepţia unor prevederi contrare cuprinse în contractul de garanţie financiară,
executarea nu depinde de îndeplinirea anumitor cerinţe, cum ar fi:
o
Notificarea prealabilă a intenţiei de executare a garanţiei;
o
Aprobarea prealabilă a executării de o autoritate judecătorească sau
administrativă;
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A se vedea Noul Cod civil, art. 803 şi urm.
A se vedea Noul Cod civil, art. 800 şi 801.
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A se vedea Noul Cod civil, art. 2.472.
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A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 6.
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A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 6 alin. (2).
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A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 6 alin. (4).
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o
o

Notificarea prealabilă obligatorie;
Vânzarea publică obligatorie176.

Metodele prevăzute prin Noul Cod de procedură civilă
În cazul în care nu se urmăreşte reparaţia „prin mijloace proprii” sau dacă aceasta nu
poate fi invocată, creditorul garantat poate, de regulă, evita litigiul în faţa unei instanţe
comerciale şi poate apela direct la un executor (deoarece contractul de ipotecă mobiliară
este echivalentul unui titlu executoriu), care este autorizat şi căruia i se impune prin lege
să deschidă şi să deruleze procedura de executare judiciară, care include puterea de a
confisca şi vine bunul mobil în cauză. Cu toate că procedura de executare este teoretic o
procedură de executare judiciară, procesul în sine comportă intervenţie judiciară
minimă, care, la rândul său, este relativ fluidizată.
Debitorul, creditorii care înregistrează garanţia asupra aceluiaşi bun şi proprietarul
bunului ce face obiectul garanţiei reale (dacă acesta este diferit de debitor) trebuie
notificaţi cu toţii cu privire la procedura de executare. Executorul are de asemenea
obligaţia de a anunţa toţi creditorii bugetari şi echivalenţi celor bugetari (care ar putea
formula pretenţii asupra veniturilor din vânzare).
Vânzare/alocare
Vânzarea bunului debitorului se realizează, în general prin licitaţie publică, vânzare
directă sau prin altă metodă autorizată legal (de ex.: executarea silită de către creditor
dacă bunul nu este vândut în licitaţia publică). Părţile interesate pot contesta vânzarea în
termen de 15 zile de la primirea notificării, iar instanţa trebuie să soluţioneze opoziţia în
termen de cinci zile (cale supusă apelului, ce nu suspendă automat procedura de
executare silită).
În situaţia unei vânzări, noul cumpărător va dobândi bunul liber de orice sarcini. Ordinea
alocării veniturilor este următoarea: (1) cheltuielile pentru întreţinerea, conservarea şi
preluarea bunului; şi (2) plata creanţelor garantate (inclusiv dobânzile şi costurile),
începând cu prima prioritate şi continuând astfel până la plata integrală a tuturor
creanţelor garantate177.
În cazul în care suma veniturilor din vânzare nu este suficientă pentru satisfacerea
întregii creanţe garantate a creditorului, debitorul nu este liberat, diferenţa fiind în
schimb considerată creanţă negarantată, creditorul putând urmări soldul faţă de bunurile
debitorului sau ale oricărui garant178, cu menţiunea, totuşi, că o astfel de reparaţi depinde
de faptul dacă creditorul are un drept de regres sau nu179.
Durată şi costuri
În ceea ce priveşte durata şi costurile aferente executării titlurilor în legătură cu bunuri
mobile, perioada medie este de aproximativ şase luni, iar taxele maxime ce pot fi
percepute sunt stabilite de Ministerul Justiţiei (Ordinul nr. 2550/2006), în funcţie de
tipul de serviciu. Taxele pentru executarea titlului comportă o componentă variabilă
(variind între 10% din valoarea creanţei recuperate în fapt, pentru sume mai mici de
50.000 RON (aprox. 10.000 EUR) şi 1% pentru sume mai mari de 100.000 RON (aprox.
20.000 EUR)).
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A se vedea Legea Garanţiilor Financiare, art. 6 alin. (3).
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.459.
178
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.456.
179
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.325.
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Executarea garanţiei reale imobiliare
Prezentare generală
Ipotecile sunt constituite şi recunoscute în conformitate cu Noul Cod civil şi Legea
Cărţii Funciare, iar Noul Cod de procedură civilă reglementează executarea acestora. Un
creditor ipotecar poate de asemenea confisca şi executa silit alte imobile ale debitorului
care nu sunt ipotecate, dar numai în măsura în care valoarea bunurilor ipotecate nu
ajunge pentru stingerea creanţei180.
Metode de executare
Executarea silită judiciară a ipotecilor imobiliare
Noul Cod de procedură civilă reglementează executarea silită judiciară asupra
imobilelor, inclusiv a bunurilor ipotecate. De regulă, numai executorii judecătoreşti
desfăşoară procedura de executare silită în baza Codului de procedură civilă.
Începerea procedurii de executare silită
În general, contractele de ipotecă imobiliară sunt considerate titluri executorii181, ceea ce
înseamnă că nu este necesară obţinerea unui titlu executoriu de la o instanţă pentru a
proceda la executare.
Aprobarea instanţei pentru executarea silită
Pentru a începe procedura de executare silită asupra unui bun ipotecat, un creditor
garantat trebuie să depună o cerere de încuviinţare a executării silite, împreună cu titlul
executoriu, la executorul judecătoresc cu competenţă jurisdicţională182. La primirea
cererii, executorul judecătoresc trebuie să deschidă o acţiune ex parte pentru a obţine
încuviinţarea instanţei cu privire la executarea silită183.
Proces-verbal cu privire la situaţia bunului ipotecat
Imediat după obţinerea încuviinţării instanţei pentru executarea silită, executorul
judecătoresc trebuie să se deplaseze la bunul ipotecat şi să întocmească un proces-verbal
cu privire la starea imobilului, prin care să identifice şi să descrie în detaliu imobilul
ipotecat184.
Somaţia de plată
După semnarea procesului-verbal privind starea imobilului ipotecat, executorul
judecătoresc trebuie să transmită debitorului o somaţie de plată, împreună cu hotărârea
judecătorească de încuviinţare a executării silite185.
Înscrierea somaţiei la cartea funciară
Somaţia trebuie înscrisă în cartea funciară. Orice chirii sau cesionări de creanţe realizate
de un debitor după înscrierea somaţiei de plată nu va fi opozabilă creditorului sau unui
alt dobânditor al imobilului ipotecat.
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A se vedea Noul Cod civil, art. 2.478.
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.431.
182
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 818.
183
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 665.
184
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 828.
185
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 666.
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În cazul în care debitorul nu plăteşte restanţa în termen de 15 zile de la primirea
somaţiei, executorul judecătoresc poate proceda la vânzarea imobilului ipotecat186.
Vânzarea bunului ipotecat
Potrivit Noului Cod de procedură civilă, în situaţia executării silite a unui bun ipotecat,
executorul judecătoresc trebuie să vândă bunul prin licitaţie publică187.
Licitaţie
Stabilirea preţului
La expirarea perioadei de 15 zile de la primirea somaţiei de plată, executorul
judecătoresc va stabili valoarea bunului imobil188. La cererea părţilor interesate, sau în
cazul în care executorul judecătoresc nu poate stabili el însuşi valoarea, executorul
judecătoresc poate solicita o expertiză. În general, bunul imobil trebuie evaluat la
valoarea sa de piaţă189. Pe lângă preţul bunului ipotecat, executorul judecătoresc trebuie
să stabilească (prin expertiză) şi valoarea oricăror drepturi reale înregistrate după
înscrierea ipotecii190.
Anunţ de vânzare
În termen de cinci zile de la stabilirea preţului bunului ipotecat, executorul judecătoresc
va posta un anunţ de vânzare care va cuprinde informaţii cu privire la identificarea
bunului, preţ, detaliile titlului executoriu şi data, ora şi locul vânzării bunului191.
Anunţul de vânzare trebuie afişat la sediul executorului judecătoresc, la instanţă şi la
primărie, precum şi la adresa de vânzare şi la amplasamentul bunului. În plus, la
solicitarea unei părţi interesate, anunţul de vânzare poate fi publicat într-un ziar de largă
circulaţie192. Executorul judecătoresc trebuie să anunţe debitorul cu privire la data, ora şi
locul vânzării bunului ipotecat.
Creditorul trebuie să avanseze sumele necesare pentru cheltuielile efectuate în legătură
cu publicarea anunţului de vânzare în ziar şi va avea drept de regres împotriva
debitorului cu privire la acestea193.
Termen limită pentru vânzare
Data vânzării bunului ipotecat trebuie stabilită între 20 şi 40 de zile de la data afişării
anunţului de vânzare la adresa unde va avea loc licitaţia194.
Condiţii de participare la licitaţie cu vânzare
Orice persoană (cu excepţia creditorilor garantaţi cu rang valabil) care doreşte să
participe la licitaţia cu vânzare trebuie să depună o garanţie de 10% din preţul de
vânzare a imobilului la licitaţie195.
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A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 834.
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 841.
188
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 835.
189
Ibid. şi art. 836 din Noul Cod de procedură civilă.
190
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 835.
191
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 837.
192
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 838.
193
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 838 alin. (5).
194
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 837 alin. (2).
195
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 838 alin. (1) lit. l) şi art. 843.
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Procesul de licitaţie cu vânzare
Licitaţia trebuie să fie publică196. Ea începe prin citirea ofertelor primite, după care
executorul judecătoresc va oferi bunul ipotecat spre vânzare prin citarea preţului celei
mai bune oferte, sau, dacă nu s-au primit oferte, la preţul stabilit iniţial de executorul
respectiv sau prin expertiză. Dacă nu se primeşte nicio ofertă la a treia strigare,
executorul judecătoresc trebuie să organizeze o altă licitaţie în maxim 30 de zile197.
Anunţul referitor la noua licitaţie trebuie publicat în ziar. Preţul de pornire pentru noua
licitaţie va fi stabilit la 75% din preţul evaluat iniţial. Dacă nu se primeşte nicio ofertă
pentru acest preţ, executorul judecătoresc va vinde bunul participantului care oferă cel
mai bun preţ, dar nu şi dacă preţul astfel oferit reprezintă mai puţin de 30% din preţul
iniţial de pornire. Dacă şi a doua licitaţie eşuează, o a treia licitaţie poate fi organizată la
un preţ reprezentând 30% din preţul iniţial de pornire. Dacă nici acest preţ nu este oferit,
dar există cel puţin doi ofertanţi, atunci proprietatea va fi vândută celui care oferă mai
mult. Vânzarea poate avea loc chiar şi în prezenţa unui singur participant, sub condiţia
ca oferta acestuia să fie egală cu preţul de pornire198.
Persoana (cu excepţia creditorului garantat) care a fost declarată câştigătoare la licitaţia
cu vânzare trebuie să transfere preţul oferit într-un cont specificat de executorul
judecătoresc în termen de maxim 30 de zile de la data licitaţiei199. La cererea ofertantului
câştigător, executorul judecătoresc poate permite plata preţului în rate.
Transferul titlului
După plata preţului (sau a unui avans, dacă s-a convenit astfel cu executorul
judecătoresc) executorul judecătoresc trebuie să semneze actul de adjudecare şi să
predea un exemplar original al respectivului act ofertantului câştigător, care îl poate apoi
înscrie la cartea funciară200.
În cazul în care bunul ipotecat a fost vândut cu plata preţului în rate, drepturile de
garanţie constituite asupra proprietăţii vor rămâne intabulate până la achitarea integrală a
preţului, iar ofertantul câştigător nu va putea vinde sau greva proprietatea fără acordul
prealabil al creditorilor garantaţi201.
Înscrierea titlului de proprietate în cartea funciară permite ofertantului câştigător să aibă
un drept de dispoziţie asupra proprietăţii, conform regulilor de carte funciară202.
Ofertarea de către creditor
Creditorii garantaţi sau alte părţi interesate de procedură nu pot dobândi proprietatea la
un preţ mai mic de 75% din preţul de pornire al primei licitaţii203. Un creditor garantat
care doreşte să participe la o licitaţie cu vânzare nu trebuie să depună nicio garanţie204.
Creditorul garantat care dobândeşte bunul ipotecat poate solicita compensarea între
preţul oferit şi dreptul de creanţă, caz în care va plăti numai diferenţa, dacă este cazul205.
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A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 845.
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 845.
198
Ibid.
199
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 848.
200
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 852.
201
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 856.
202
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 856 alin. (2).
203
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 842 alin. (5).
204
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 843 alin. (2).
205
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 848 alin. (2).
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Numirea unui administrator judiciar
După predarea somaţiei de plată, executorul judecătoresc (la solicitarea creditorului
garantat sau din oficiu) poate numi un administrator judiciar care să administreze
imobilul ipotecat. În principiu, executorul judecătoresc poate numi chiar pe creditorul
garantat drept administrator judiciar al imobilului ipotecat. Administratorul judiciar
trebuie să încaseze orice venituri provenite din bunul ipotecat, să le depună într-un cont
bancar şi să predea executorului judecătoresc toate recipisele de depozit206.
Drept de răscumpărare
Noul Cod civil stipulează că debitorul ipotecar dispune de dreptul de a răscumpăra bunul
ipotecat până la finalizarea procedurilor de executare207. Cu toate acestea, această regulă
pare să contravină acelei prevederi a Noului Cod de procedură civilă, conform căreia un
debitor poate solicita în instanţă, numai în termen de 10 zile de la primirea somaţiei de
plată, aprobarea plăţii integrale a datoriei restante (inclusiv dobânzilor şi cheltuielilor)
dacă poate dovedi că veniturile rezultate din bunul ipotecat pentru următoarele şase luni
pot acoperi restanţa208. Mai mult decât atât, Codul de procedură civilă prevede că
debitorului supus unei proceduri de executare silită îi este interzisă participarea la
licitaţie şi dobândirea bunului ipotecat vândut în cadrul licitaţiei209.
În principiu, un debitor nu beneficiază de dreptul legal de răscumpărare pentru bunul
ipotecat după vânzarea acestuia în cadrul procedurii de executare silită.
Contestarea executării silite
Potrivit Noului Cod de procedură civilă, orice parte interesată (inclusiv debitorul sau un
terţ interesat) poate contesta deschiderea procedurii de executare silită sau orice act făcut
în baza acestei proceduri210. În cazul în care titlul executoriu nu a fost emis de o instanţă
(de ex.: contract de ipotecă), debitorul sau terţul pot formula anumite apărări care impun
cercetarea fondului cauzei de către instanţă211. De exemplu, un debitor poate invoca
faptul că nu se află în culpă cu privire la suma rămasă de plată şi că, prin urmare,
creditorul nu are dreptul de a deschide executarea silită faţă de bunul ipotecat.
De regulă, acţiunea în contestarea deschiderii procedurii de executare silită sau a
oricăror acte de executare emanând din aceasta trebuie depusă în termen de (i) 15 zile de
la data la care debitorul sau altă parte interesată a luat cunoştinţă de actul de executare
silită212 sau (ii) zece zile de la data la care debitorul a fost notificat cu privire la
înscrierea somaţiei de plată în cartea funciară213.
La solicitarea debitorului sau a unei alte părţi interesate şi sub condiţia depunerii unei
cauţiuni în suma fixată de instanţă, procedura de executare silită poate fi suspendată
până la soluţionarea acţiunii în instanţă214.
Prioritate
În situaţia confiscării imobiliare concomitente, creditorul ipotecar cu cel mai mare rang
va avea prioritate asupra tuturor celorlalţi creditori, inclusiv asupra creditorilor ipotecari
206

A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 830 şi art. 831.
A se vedea Noul Cod civil, art. 2.473.
208
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 823.
209
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 841 alin. (2).
210
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 711 şi urm.
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A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 711 şi urm.
212
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 711 şi urm.
213
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 816 alin. (3).
214
A se vedea Noul Cod de procedură civilă, art. 718.
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şi creditorilor preferenţiali de rang inferior, la alocarea veniturilor din vânzare, cu
excepţia anumitor creditori privilegiaţi.
Durată şi costuri
Principalele avantaje ale ipotecii imobiliare constau în faptul că permite confiscarea mai
facilă a bunului ipotecat şi conferă prioritate asupra altor creditori. Totuşi, satisfacerea
creanţelor durează relativ mult, iar creditorii ipotecari de rang inferior sunt expuşi
riscului ca debitorul sau garantul să intre în insolvenţă.
Opinie
Executarea creanţelor chirografare
Executarea creanţelor chirografare reprezintă un proces îndelungat şi anevoios care, de
cele mai multe ori, aduce creditorului venituri mici sau nu aduce venituri deloc. Nu
există nicio reparaţie prin mijloace proprii în legătură cu executarea cererilor de
rambursare negarantate. Procesul presupune, de regulă, două etape: obţinerea unui titlu
executoriu şi încuviinţarea executării titlului printr-un executor.
Un titlu executoriu având ca obiect o creanţă certă, lichidă şi exigibilă rezultată dintr-un
contract scris sau prin efectul legii poate fi obţinut prin procesul expeditiv al „somaţiei
de plată”. În cazul în care creanţa nu îndeplineşte una sau mai multe dintre aceste
condiţii, atunci creditorul trebuie să deschidă acţiune judecătorească ordinară. Anumite
documente, inclusiv contractele autentificate ce prevăd obligaţii certe, lichide şi
exigibile sunt considerate echivalente ale titlurilor executorii, cum ar fi creanţele fiscale,
iar acestea pot fi executate direct.
Valorificarea bunurilor se face de regulă prin licitaţie publică, în care creditorii garantaţi
deţin drept de preferinţă asupra veniturilor. Acest proces este mare consumator de
resurse şi timp, el putând dura până la un an în cazul executării de bunuri reale şi între
şase şi nouă luni pentru celelalte tipuri de bunuri, fără a ţine cont de numeroasele
opoziţii şi căi de atac disponibile, precum şi posibilele suspendări ale procedurii
acordate de instanţă, ce pot face ca întregul proces să treneze. În plus, procedurile de
executare fiscală beneficiază de prioritate şi odată deschise, suspendă celelalte procese.
Deşi nu este disponibilă nicio dovadă sistematică directă în legătură cu executarea
creanţelor chirografare, studiile arată că executarea unei creanţe contractuale durează
512 zile, costă 29% din valoarea creanţei şi necesită 32 de proceduri215.
Executarea creanţelor garantate prin bunuri mobile
Cu excepţia situaţiei în care este dificilă localizarea garanţiei, se consideră că executarea
creanţelor garantate prin bunuri mobile se desfăşoară bine. Noul Cod civil stipulează
vânzarea, executarea silită în sens strict sau preluarea bunului în vederea administrării, şi
permite inserarea în contractul de garantare a oricărei metode de executare comercial
rezonabilă. În cazul în care contractul de ipotecă este echivalentul unui titlu executoriu,
creditorul poate, în conformitate cu Noul Cod de procedură civilă, evita acţiunea
litigioasă şi poate apela direct la un executor (a se vedea analiza de mai sus). Etapele
componente ale procesului de executare pot fi contestate în instanţă, dar, în general,
asemenea contestaţii nu atrag suspendarea procesului. Taxa de executare este cuprinsă
între 10% din valoarea creanţei, dacă aceasta este de până la 50.000 RON, şi 1% din
valoarea creanţei, dacă aceasta este mai mare de 100.000 RON.
Executarea creanţelor garantate prin imobile
215

Doing Business 2013 (Banca Mondială). Prin comparaţie, o pretenţie contractuală similară ar putea fi pusă în executare în
Ungaria şi Republica Cehă în 395 şi, respectiv, 611 zile, ar costa 15% şi, respectiv, 33% din valoarea creanţei şi ar necesita 35 şi,
respectiv, 27 proceduri.
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Executarea, prin acţiune individuală sau colectivă, a creanţelor garantate prin imobile
durează în medie 3,3 ani, costă 11% din valoarea bunului afectat garanţiei şi cu toate
acestea oferă solicitantului garantat posibilitatea de a recupera numai 29% din creanţa
sa216.
Contractele prin care se constituie ipoteci asupra imobilelor echivalează, în general, cu
titluri executorii şi pot fi executate direct prin executori, cu implicare judecătorească
minimă. După obţinerea aprobării ex parte în instanţă, executorii se deplasează la imobil
pentru a-l inspecta şi a redacta „procesul-verbal” ce cuprinde caracteristicile şi starea
acestuia. Ulterior, executorul judecătoresc emite o „somaţie de plată”, care este înscrisă
în cartea funciară. Dacă plata nu se face în termen de 15 zile, imobilul poate fi
valorificat. Valorificarea se poate face prin licitaţie publică. Executorul are puterea de a
numi un administrator judiciar, care poate fi inclusiv creditorul garantat, care să
administreze garanţia şi să primească şi să dea socoteală pentru veniturile rezultate din
aceasta.
Procesul de licitaţie poate fi inutil de lung şi poate conduce la diminuarea valorii. El are
o serie de puncte slabe. În primul rând, anunţul de vânzare este dat, în general, prin
afişare fizică în anumite locuri, şi trebuie de asemenea publicat într-un ziar de circulaţie
naţională în cazul în care valoarea proprietăţii depăşeşte 250.000 RON, sau într-un ziar
de circulaţie locală dacă această valoare se situează sub acest prag. Ceea ce lipseşte este
o platformă on-line comună pentru publicitatea bunurilor scoase la licitaţie. Această
lipsă împiedică expunerea corespunzătoare a bunului pe pieţele relevante şi tinde să
scadă valorile obţinute.
În al doilea rând, pentru a fi valabilă, prima licitaţie cu vânzare trebuie să conducă,
potrivit legii, la obţinerea unui preţ cel puţin egal cu cel mai mare preţ oferit, sau în
cazul în care nu s-a făcut nicio ofertă, cu valoarea evaluată integrală a garanţiei. În cazul
în care la prima licitaţie bunul nu este vândut, trebuie organizată o a doua licitaţie în
termen de 30 de zile cu un preţ de rezervă stabilit la 75% din valoarea stabilită iniţial
pentru imobil şi, chiar dacă nu se obţine acest preţ, executorul poate vinde bunul
ofertantului care oferă cel mai mare preţ sau chiar ofertantului unic. Acest proces
favorizează un comportament speculativ, având în vedere că majoritatea licitaţiilor par
să eşueze într-o primă fază în încercarea de a obţine oferte corespunzătoare, sau orice
ofertă, deoarece potenţialii cumpărători aşteaptă eliminarea efectivă a preţului de rezervă
în cadrul celei de-a doua licitaţii. Procesul este prelungit, iar garanţiile se depreciază şi
mai mult.
În al treilea rând, se pare că ocupantul existent al bunului poate rămâne in situ pe
parcursul licitaţiei, ceea ce împiedică potenţialii cumpărători să vizioneze proprietatea
sau să dobândească garanţia, liberă de posesie. Se pare că acest lucru reduce valoarea
obţinută cu aproximativ 25%.
Alte aspecte
Există îndoieli semnificative cu privire la identitatea beneficiarilor atribuţiilor
administratorului judiciar şi cu privire la atribuţiile administratorului judiciar în special
în legătură cu garanţiile reale constând din toate activele întreprinderii.
Toţi creditorii au obiecţiuni faţă de efectul deschiderii procedurii de insolvenţă a
debitorului persoană juridică asupra procesului de executare. Chiar dacă procesul de
executare este într-o fază avansată, un debitor persoană juridică poate solicita
deschiderea procedurii de insolvenţă în ceea ce îl priveşte. Cererea introductivă trebuie
216

Doing Business 2013 (Banca Mondială). Prin comparaţie, procese similare de executare ar dura 2 ani în Ungaria şi 3,2 ani în
Republica Cehă, ar costa 15% şi, respectiv, 17% în aceste două ţări, şi s-ar obţine o rată de recuperare de 38% şi 56%.
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Comentariu

analizată în termen de cinci zile şi, dacă este admisă, suspendă procesul de executare
aflat în curs. Cheltuielile efectuate de creditori pentru organizarea licitaţiilor se pierd.
Creditorii afirmă că acţiunile debitorilor în aceste cazuri reprezintă aproape întotdeauna
manipulări strategice ale suspendării pe care o presupune insolvenţa.
Procesul de executare are nevoie urgentă de consolidare, printr-un număr de reforme ale
legislaţiei şi practicii, inclusiv următoarele:
(i)
Legea ar trebui să precizeze partea sau părţile faţă de care administratorul judiciar
numit în contextul unei executări trebuie să dea socoteală pentru obligaţiile
încredinţate lui; poate fi recomandabilă stabilirea unei ierarhii a obligaţiilor,
ordonate în funcţie de prioritatea creanţelor asupra activelor preluate în
administrare; ar trebui să existe o obligaţie prevalentă de a acţiona cu bunăcredinţă şi cu competenţă rezonabilă şi de a acţiona în perioada şi în maniera care
să conducă la valorificarea bunurilor astfel încât să se obţină un preţ corect de
piaţă;
(ii) De asemenea, legea referitoare la preluarea bunurilor în administrare ar trebui să
precizeze faptul că administratorul numit în legătură cu toate sau aproape toate
activele unei întreprinderi are puterea de a administra întreprinderea şi poate chiar
deschide procedura insolvenţei cu privire la aceasta, atâta timp cât acţionează cu
respectarea obligaţiei prevalente menţionate mai sus; în cazul în care este deschisă
procedura insolvenţei, aceasta va avea prioritate asupra preluării bunurilor în
vederea administrării, care va înceta imediat; procedura insolvenţei este deschisă
în vederea protejării intereselor colective ale tuturor creditorilor unui debitor, care
va prevala asupra interesului individual al unuia sau numai al unora dintre
creditorii care beneficiază de preluarea bunurilor în vederea administrării;
(iii) Ar trebui înfiinţată o platformă unificată on-line în completarea procesului actual
de anunţare a licitaţiilor, care să ofere expunerea optimă pe piaţă a activelor
scoase la vânzare şi să permită o mai bună valorificare a respectivelor bunuri;
(iv) Procesul de licitaţie ar trebui consolidat, prin expunerea completă a activelor pe
segmentele de piaţă corespunzătoare prin publicitate multiplă în mijloacele de
comunicare adecvate, precum şi on-line pe platforma menţionată mai sus şi prin
instituirea obligaţiei în sarcina organizatorilor licitaţiei de a depune toate
eforturile rezonabile pentru obţinerea preţului corect de piaţă. Trebuie luată în
considerare modificarea normelor referitoare la procedura de licitaţie astfel încât
aceasta să fie mai eficientă, mai puţin dificilă şi să se evite reducerea valorii
bunurilor, precum şi pentru evitarea abuzurilor în sistem;
(v) Este esenţial ca instanţele să fie investite şi în anumite situaţii, chiar obligate, să
dispună eliberarea imobilelor de către ocupanţii existenţi ca măsură
premergătoare valorificării acestora, astfel încât să poată fi obţinută valoarea
corectă de piaţă în baza posesiei libere; dacă ocupanţii actuali au dreptul (cum ar
fi în cazul închirierii) opozabil solicitantului garantat sau altei părţi în folosul
căreia va fi valorificat imobilul, ar trebui ca, în anumite condiţii, administratorul
judiciar să poată fi numit anterior licitaţiei/vânzării pentru a putea încasa chiria
etc., în aşteptarea expirării drepturilor ocupanţilor ca măsură premergătoare
licitaţiei/vânzării; veniturile primite de administratorul judiciar ar trebui utilizate
proporţional pentru stingerea obligaţiilor garantate;
(vi) Termenele limită pentru opoziţii împotriva procedurii de executare silită precum
şi termenele în care instanţa este chemată să se pronunţe asupra acestora trebuie
reduse;
(vii) Întregul proces de executare silită trebuie simplificat, pentru a-i asigura o mai
mare flexibilitate şi pentru a reduce formalismul şi, în cele din urmă, durata;
(viii) În procedura insolvenţei, reprezentantul de insolvenţă, sau, după caz, instanţa, ar
trebui să deţină autoritatea, cu prima ocazie posibilă, de a elibera bunurile grevate
de efectul suspensiv al insolvenţei, dacă există dovada, rezultată din calculul
probabilităţilor, că respectivele bunuri nu sunt necesare pentru efortul de redresare
şi nici pentru vânzarea în condiţii de continuare a activităţii, a afacerii debitorului,
în tot sau în parte (a se vedea în continuare Principiul C5).
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Principiul B1

PARTEA B. MANAGEMENTUL RISCULUI ŞI REORGANIZARE CORPORATIVĂ
Sistemul de informare cu privire la credite
O economie modernă, bazată pe credit, necesită acces la informaţii complete, exacte şi
fiabile cu privire la istoricul de plată al împrumutaţilor. Principalele caracteristici ale
unui sistem de informare cu privire la credite ar trebui să aibă în vedere următoarele:
B1.1 Cadrul juridic. Mediul legislativ nu ar trebui să împiedice şi, în mod ideal, ar
trebui să asigure cadrul pentru înfiinţarea şi funcţionarea unui sistem eficient de
informaţii cu privire la credite. Legile privind calomnia şi alte norme similare ar putea
restricţiona raportarea, cu bună-credinţă, în sistemele de informare cu privire la credite.
În timp ce exactitatea informaţiilor raportate reprezintă o caracteristică importantă,
sistemele de informare cu privire la credite ar trebui să beneficieze de protecţie legală
suficientă pentru a încuraja desfăşurarea activităţii dar fără a elimina stimulentele pentru
menţinerea unui nivel înalt de precizie.
B1.2 Operaţiuni. Utilizările permise de informaţii provenind din sistemele de
informare cu privire la credite ar trebui clar delimitate, în special în ceea ce priveşte
informaţiile referitoare la persoane fizice. Ar trebui prevăzute măsuri pentru protejarea
informaţiilor cuprinse în sistemul de informaţii cu privire la credite. Ar trebui să existe
stimulente care să păstreze integritatea bazei de date. Sistemul juridic ar trebui să ofere
stimulente serviciilor de informaţii cu privire la credite, astfel încât să se poată colecta şi
păstra o gamă largă de informaţii cu privire la o parte considerabilă a populaţiei.
B1.3 Ordine publică. Controlul juridic asupra tipului de informaţii strânse şi
distribuite prin sistemele de informare cu privire la credite poate fi folosit pentru a spori
ordinea publică. Controalele juridice asupra tipului de informaţii colectate şi distribuite
prin sistemele de informare cu privire la credite pot fi folosite, de asemenea, pentru
combaterea anumitor tipuri de discriminare socială, cum ar fi discriminarea pe motive de
rasă, gen, origine naţională, stare civilă, afiliere politică, sau afiliere la sindicat. Pot
exista raţiuni de ordin public pentru restricţionarea posibilităţii serviciilor de informaţii
cu privire la credite de a raporta informaţii negative după o anumită perioadă de timp, de
ex.: cinci sau şapte ani.
B1.4 Confidenţialitate. Persoanele vizate prin sistemele de informare cu privire la
credite ar trebui să aibă cunoştinţă de existenţa acestor sisteme şi, în particular, ar trebui
notificate atunci când informaţiile din respectivele sisteme sunt folosite pentru a fi luate
decizii nefavorabile lor. Persoanele vizate prin sistemele de informare cu privire la
credite ar trebui să poată avea acces la informaţiile păstrate în serviciul de informaţii cu
privire la credite care îi privesc. Persoanele vizate prin sistemele de informare cu privire
la credite ar trebui să poată contesta informaţiile incorecte sau incomplete şi ar trebui să
existe mecanisme pentru cercetarea acestor contestaţii şi pentru rectificarea erorilor.
B1.5 Aplicabilitate/supraveghere. Unul dintre avantajele înfiinţării unui sistem de
informare cu privire la credite constă în acela că permite organismelor de reglementare
să evalueze expunerea la risc a unei instituţii, punând astfel la dispoziţia instituţiei
respective instrumentele şi stimulentele necesare pentru a acţiona în mod autonom.
Sistemele de aplicare ar trebui să asigure metode eficiente, ieftine, transparente şi
previzibile de soluţionare a disputelor cu privire la funcţionarea sistemelor de informare
cu privire la credite. Trebuie luate de asemenea în considerare metode de executare
judiciare şi extra-judiciare. Sancţiunile pentru încălcarea legilor ce reglementează
sistemele de informare cu privire la credite ar trebui să fie suficient de stricte pentru a
încuraja conformitatea, dar nu atât de stricte încât să descurajeze funcţionarea
respectivelor sisteme.

Descriere

Sisteme de informaţii cu privire la credite
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În prezent, există în România mai multe baze de date principale de informaţii cu privire
la credite.
Biroul de Credit
Tip de informaţii
Biroul de Credit este o societate privată în care deţin participaţii 25 de instituţii
financiare. Activitatea Biroului de Credit include colectarea şi prelucrarea datelor
privind portofoliile clienţilor individuali. Majoritatea băncilor raportează la Biroul de
Credit atât informaţii pozitive cât şi informaţii negative cu privire la persoanele fizice
care au obţinut credite şi întârzierile la plată mai mari de 30 de zile.
Acces la informaţii
Informaţiile păstrate de Biroul de Credit pot fi obţinute în schimbul plăţii unei taxe de
către instituţiile financiare membre şi de către persoanele fizice ale căror date sunt
păstrate în baza de date.
Registrul Central al Creditelor217
Tip de informaţii
Registrul Central al Creditelor („RCC”) este un sistem care adună, păstrează şi
compilează informaţii referitoare la expunerea fiecărei instituţii raportoare din România
(instituţii de credit, instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul Special al Băncii
Naţionale a României, instituţii de plată şi plată electronică care au activitate
semnificativă de creditare) faţă de împrumutaţii ce beneficiază de împrumuturi şi/sau
angajamente a căror valoare cumulată este egală sau mai mare decât pragul de raportare
(20.000 RON), precum şi informaţii privind fraude cu carduri comise de titularii
cardurilor. Baza de date a RCC cuprinde patru fişiere:
1)
Dosarul Central de Credite (DCC), actualizat o dată pe lună cu informaţii privind
riscurile de creditare comunicate de instituţiile raportoare;
2)
Dosarul Datoriilor Restante (DDR), actualizat o dată pe lună cu informaţii de la
DCC privind riscurile de creditare legate de nerespectarea calendarelor de
rambursare pentru maxim ultimii şapte ani;
3)
Dosare Grupuri (DG), actualizat o dată pe lună cu informaţii din DCC cu privire
la grupurile de persoane fizice şi/sau juridice afiliate ce reprezintă un singur grup
de clienţi/împrumutaţi unici interconectaţi;
4)
Dosarul pentru Fraude cu Carduri (DFC), actualizat în timp real şi care conţine
informaţii referitoare la fraudele cu carduri comise de titularii cardurilor,
comunicate de instituţiile raportoare.
Rapoartele instituţiilor raportoare vor include:
o
datele de identificare ale împrumutaţilor faţă de care instituţiile raportoare au o
expunere egală sau mai mare decât pragul de raportare (20.000 RON);
o
informaţii cu privire la toate împrumuturile şi angajamentele împrumutatului: tip
de împrumut, scadenţă, tipul şi valoarea garanţiilor, serviciul datoriei, data
acordării şi data scadenţei, moneda creditului, suma acordată, sume trase şi
netrase, credite restante, credite/angajamente comune cu alţi împrumutaţi ce
aparţin aceluiaşi grup, starea creditului, punctaj, probabilitate de neîndeplinire;
o
informaţii cu privire la grupurile de persoane fizice şi/sau juridice afiliate ce
reprezintă un singur grup de clienţi/împrumutaţi unici interconectaţi: denumirea
grupului, codul grupului, structura grupului şi identificarea debitorilor care au
217

Sursa: Banca Naţională a României, http://www.bnro.ro/Central-Credit-Register-2786.aspx.
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o

credite/angajamente comune împreună cu alţi debitori ce aparţin aceluiaşi grup;
informaţii privind fraudele cu carduri comise de titularii cardurilor: date de
identificare ale titularilor cardurilor, tip card, monedă, data constatării fraudei,
valoarea fraudei.

RCC comunică informaţii instituţiilor raportoare prin:
o
rapoarte lunare ce cuprind informaţii referitoare la toţi împrumutaţii raportaţi de
instituţia raportoare într-o anumită lună, inclusiv toate informaţiile disponibile în
baza de date a RCC cu privire la împrumuturile şi angajamentele împrumutaţilor
furnizate de toate instituţiile raportoare, fără a dezvălui identitatea instituţiei de
credit (evaluare generală de risc);
o
răspunsuri la întrebări on-line prin care instituţiile raportoare pot solicita două
tipuri de informaţii: evaluare generală de risc şi situaţia creditelor restante (până la
şapte ani).
Informaţiile privind împrumutaţii raportaţi de instituţiile raportoare sunt furnizate
necondiţionat, în timp ce informaţiile referitoare la clienţii care sunt potenţiali
împrumutaţi depind de acordul prealabil al acestora.
Acces la informaţii
Informaţiile păstrate de Registrul Central al Creditelor pot fi obţinute direct de la BNR
în mod gratuit. Utilizatorii informaţiilor din baza de date a RCC sunt instituţiile
raportoare şi Banca Naţională a României.
Schimbul de informaţii cu privire la riscul creditării se realizează la nivel electronic, prin
Reţeaua de Comunicare Interbancară.
Comparaţie între RCC şi Biroul de Credit
o
Registrul Central al Creditelor raportează informaţii referitoare la persoane fizice
şi juridice, în timp ce Biroul de Credit păstrează numai informaţii cu privire la
persoane fizice;
o
Rapoartele transmise către Registrul Central al Creditelor au o frecvenţă lunară, în
timp ce Biroul de Credit primeşte rapoarte zilnice;
o
Registrul Central al Creditelor primeşte informaţii pozitive numai cu privire la
debitorii a căror expunere depăşeşte 20.000 RON, în timp ce Biroul de Credit
primeşte informaţii indiferent de valoarea expunerii;
o
Registrul Central al Creditelor primeşte rapoarte referitoare la împrumuturi cu
scadenţa depăşită de mai mult de 30 de zile, indiferent de restanţe şi solduri de
debit neautorizate în contul curent de peste 30 de zile, în valoare de 10 RON sau
mai mult, în timp ce Biroul de Credit primeşte rapoarte cu privire la sume egale
cu sau mai mari de 11 RON, restante de peste 30 de zile.
Centrala Incidentelor de Plăţi218
Tip de informaţii
Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) adună, păstrează şi compilează informaţii cu privire
la incidentele de plăţi cu cecuri, cambii şi bilete la ordin, cauzate de titularii de cont.
Informaţiile sunt transmise în CIP pe cale electronică prin Reţeaua de Comunicare
Interbancară.
Baza de date a CIP cuprinde două dosare:
218

Sursa: Banca Naţională a României, http://www.bnro.ro/Payment-Incidents-Register-2805.aspx.
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1)

Dosarul Naţional al Incidentelor de Plăţi (DNIP), cu trei componente:
o
Dosarul Naţional de Cecuri (DNCe),
o
Dosarul Naţional de Cambii (DNCa),
o
Dosarul Naţional de Bilete la Ordin (DNBO).

2)

Dosarul Naţional al Persoanelor ce prezintă Riscuri (DNPR)

Dosarul Naţional al Persoanelor ce prezintă Riscuri (DNPR) colectează informaţii cu
privire la incidentele majore de plată (instrumente de plată trase din conturi cu fonduri
insuficiente, cecuri emise fără aprobarea trasului, cecuri cu dată falsă, cecuri emise de
un tras căruia i-a fost suspendat dreptul de a scrie cecuri) înregistrate ca fiind cauzate de
o persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă.
Incidentele de plăti pot fi radiate din baza de date numai dacă sunt anulate de respectiva
instituţie raportoare, care a transmis anterior informaţiile menţionate către CIP, din
oficiu sau în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii.
Suspendarea dreptului de a scrie cecuri este impusă de o bancă unui titular de cont.
Acesta din urmă nu mai are permisiunea de a trage cecuri timp de un an, începând cu
data la care un incident de plată major a fost înregistrat în CIP. Astfel, sunt evitate alte
incidente de plăţi şi sunt sancţionaţi titularii de cont care încalcă regulile aplicabile.
Instituţiile raportoare pot ridica sau relua suspendarea dreptului de a scrie cecuri numai
în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii.
Pe baza informaţiilor primite de la instituţiile raportoare, CIP va transmite tuturor
instituţiilor raportoare „Formularul de notificare CIP pentru suspendarea dreptului de a
scrie cecuri” în cazul înregistrării/anulării unui incident de plată major cu cecuri şi
„Formularul de notificare CIP pentru ridicarea/reluarea suspendării dreptului de a scrie
cecuri” în cazul în care suspendarea dreptului de a scrie cecuri a fost ridicată sau reluată.
Instituţiile raportoare vor transmite informaţiile în propriul sistem intra-bancar.
Sediul central sau sucursala băncii la care o persoana fizică sau juridică, rezidentă sau
nerezidentă, are un cont deschis, va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea
cecurilor în alb sau completate incorect, emise anterior către respectivul titular de cont.
Acces la informaţii
Utilizatorii informaţiilor din baza de date CIP sunt următorii:
o
Banca Naţională a României;
o
Băncile, care sunt obligate să folosească informaţiile din baza de date CIP la
emiterea cecurilor către titularii de cont;
o
Procuratura de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi unităţile teritoriale ale acesteia, instanţele
judecătoreşti, alte instituţii publice cu atribuţii de control şi supraveghere;
o
Persoanele fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, prin intermediul
băncilor, în conformitate cu dispoziţiile legii.
Informaţiile DNPR cu privire la persoanele fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente,
împreună cu cercetările specifice întreprinse de bănci, pot contribui la luarea deciziei de
a deschide un cont curent pentru un client nou sau de a-i acorda un împrumut.
Opinie
Biroul de Credit din sectorul privat reprezintă una dintre cele două surse esenţiale de
informaţii cu privire la credite, la nivelul întregii ţări. Biroul de Credit a fost înfiinţat în
august 2004, fiind deţinut de 25 de bănci, are evidenţe pentru 6 milioane de persoane
fizice (nu persoane juridice) acoperind 45% din populaţia adultă la nivelul anului 2012,
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şi funcţionează pe principiul reciprocităţii între instituţiile financiare. Sunt primite şi
raportate atât informaţii pozitive cât şi negative. Persoanele vizate de informaţii au drept
de acces la propriile evidenţe o dată pe an, gratuit, şi ori de câte ori este nevoie, în
schimbul unei taxe de 6 RON. Biroul are patru mari limitări. Prima, aparent sub
presiunea autorităţii naţionale de protejare a datelor, este aceea că raportează informaţii
numai pentru perioade de 4 ani. Utilitatea istoricului creditelor depinde de posibilitatea
de a contura modele de plată sau de neîndeplinire, ceea ce impune ca istoricul să acopere
o perioadă suficient de lungă; bunele practici internaţionale favorizează extinderea
acoperirii la o perioadă cuprinsă între 5 şi 7 ani. În ceea ce priveşte istoricul, acoperirea
pe o perioadă mai scurtă de timp ar însemna imposibilitatea acestuia de a reflecta o
imagine adecvată a debitorului, în timp ce o perioadă mai lungă ar risca să vicieze
judecăţile actuale referitoare la solvabilitatea debitorului prin informaţii perimate. A
doua limitare constă în aceea că Biroul nu permite creditorilor nefinanciari, cum ar fi
furnizorii de utilităţi, să participe la sistem. Prin urmare, el nu permite persoanelor cu un
bun istoric de creditare la creditorii respectivi să profite de acesta pentru obţinerea unor
condiţii mai bune de creditare la instituţiile financiare. În al treilea rând, Biroul nu are
niciun mecanism propriu de rectificare cu privire la reclamaţii, dar primeşte anual
aproximativ o sută. Aceasta nu numai că slăbeşte protecţia împrumutatului faţă de
erorile din istoricul de creditare, dar privează totodată Biroului de un mecanism
suplimentar destul de puternic care contribuie la o mai mare precizie a informaţiilor sale.
În sfârşit, în al patrulea rând, nu există nicio obligaţie a creditorilor care iau decizii de
refuz a creditării, pe baza rapoartelor de credit nefavorabile, de a comunica motivele
potenţialului împrumutat.

Comentariu

Registrul Central al Creditelor, operat de BNR, cealaltă sursă principală de informaţii cu
privire la credite, joacă un rol chiar mai important şi i-ar fi utile îmbunătăţiri similare.
Toate instituţiile financiare reglementate participă la sistem, care are 1 milion de
evidenţe şi acoperă echivalentul a 14% din populaţia adultă la nivelul anului 2012, 90%
dintre acestea fiind persoane fizice, iar restul persoane juridice. Sunt incluşi numai cei
cu o expunere mai mare de 20.000 RON. Registrul acoperă o perioadă de 7 ani,
raportează informaţii deopotrivă pozitive şi negative şi este obligat ca, la primirea unei
solicitări scrise, să dezvăluie solicitantului evidenţele cu privire la aceasta. Şi în această
situaţie, nu există nicio obligaţie a creditorilor care iau refuză acordarea creditelor pe
baza rapoartelor din Registru, de a informa în acest sens împrumutatul. Şi din nou, în
cadrul Registrului nu există niciun mecanism propriu de rectificare. Departamentul de
supraveghere bancară al BNR are acces în timp real la Registru, dar se pare că Registrul
nu transmite rapoarte periodice în scop de supraveghere, cum ar fi rapoarte privind cele
mai mari expuneri ale creditorului, debitorului, sectorului şi aşa mai departe.
Funcţionarea Biroului de Credit poate fi ameliorată (i) prin prelungirea perioadei
acoperite de rapoarte până la cel puţin 5 (dar nu mai mult de 7) ani; (ii) prin participarea
creditorilor repetitivi nefinanciari, cum ar fi furnizorii de utilităţi; (iii) solicitarea
adresată unui creditor ce intenţionează să refuze creditarea, în principal pe baza
raportului de credit nefavorabil, de a comunica acest fapt solicitantului creditului; şi (iv)
prin introducerea unui mecanism propriu independent de primire şi soluţionare a
reclamaţiilor.
În mod similar, Registrul Central al Creditelor ar putea fi îmbunătăţit (i) prin solicitarea
adresată unui creditor ce intenţionează să ia refuze creditarea, în principal pe baza
raportului de credit nefavorabil, de a comunica acest fapt solicitantului creditului; (ii)
prin introducerea unui mecanism propriu independent de primire şi soluţionare a
reclamaţiilor; şi (iii) prin întocmirea, în folosul autorităţilor de supraveghere în domeniul
bancar, a unor rapoarte periodice de supraveghere, cum ar fi cu privire la cea mai mare
expunere a creditorului, debitorului, sectorului etc.

Principiul B2

Răspunderea administratorilor şi a directorilor
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Descriere

Legile ce reglementează răspunderea administratorilor şi directorilor cu privire la
deciziile luate în detrimentul creditorilor în perioada în care întreprinderea trece prin
dificultăţi financiare sau este în insolvenţă, ar trebui să promoveze comportamentul
corporativ responsabil, concomitent cu asumarea unor riscuri rezonabile. Standardele ar
trebui, cel puţin, să permită antrenarea răspunderii membrilor conducerii pentru
prejudicii aduse creditorilor, ca urmare a unor fapte săvârşite cu rea intenţie, din
imprudenţă sau neglijenţă gravă219.
Prezentare generală
Legea Insolvenţei cuprinde o serie de dispoziţii menite să sancţioneze factorii de decizie
corporativi pentru deciziile şi acţiunile considerate în detrimentul creditorilor220.
În general, aceste dispoziţii pot fi împărţite în două categorii:
(i)
cele menite să încurajeze luarea deciziilor în mod responsabil cu privire la
înregistrarea unei cereri de insolvenţă (care, de drept, constituie baza pentru
„deschiderea” insolvenţei); şi
(ii) cele menite să sancţioneze decizii sau acte specifice considerate dăunătoare pentru
debitor sau creditorii acestuia.
Aceste două categorii de dispoziţii ce reglementează răspunderea directorilor şi
administratorilor pentru comportament corporativ iresponsabil şi/sau necorespunzător
sunt detaliate mai jos.
Răspunderea contravenţională
Decizia de a solicita deschiderea procedurii insolvenţei
Reguli generale
Legea Insolvenţei
(i)
impune debitorilor aflaţi în imposibilitate de plată să depună o cerere de
deschidere a procedurii de insolvenţă în termen de 30 de zile de la apariţia
situaţiei de insolvenţă, iar neîndeplinirea acestei obligaţii timp de mai mult de 60
de luni se consideră infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an
sau cu amendă penală; şi
(ii) permite debitorilor care nu se află în imposibilitate de plată să depună o cerere de
deschidere a procedurii de insolvenţă dacă starea de insolvenţă este „iminentă”221.
Legea nu precizează dacă deţinătorii capitalului au vreun rol în demararea procesului
insolvenţei, sau conducerea societăţii este ţinută de obligaţia prevalentă de a depune
cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă în pofida unei hotărâri contrare a
acţionariatului societăţii.
Dispoziţiile privind obligaţia de a face cerere introductivă în caz de imposibilitate de
plată şi privind „zona de protecţie” limitată pentru cererile anterioare (discutate mai jos)
sunt susţinute de alte prevederi ale Legii Insolvenţei, care atrag răspunderea personală
asupra reprezentanţilor legali ai debitorilor persoane juridice pentru orice prejudiciu
produs prin formularea unei cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă (i) prematur
şi cu rea-credinţă, sau (ii) tardiv222.

219

Acest principiu se referă numai la responsabilitatea administratorilor şi directorilor în perioada în care o societate se confruntă
cu riscul unei insolvenţe iminente. Principiile generale pentru administrarea societăţii şi răspunderea directorilor şi
administratorilor faţă de acţionari/asociaţi sunt analizate în cadrul Principiilor OECD privind guvernanţa corporativă.
220
A se vedea Legea Insolvenţei, cap. IV (Responsabilitatea organelor de conducere), art. 138-42; A se vedea şi Legea
Insolvenţei, art. 27.
221
A se vedea Legea Insolvenţei, art. 27 alin. (1) şi (2).
222
A se vedea Legea Insolvenţei, art. 27 alin. (4).
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Pe lângă art. 27 alin. (4), dar având legătură cu decizia de formulare a unei cereri
introductive de insolvenţă, Legea Insolvenţei atrage de asemenea răspunderea personală
a „membrilor conducerii superioare” a debitorilor persoane juridice (şi anume,
administratori, directori şi auditori interni) care contribuie la starea de „insolvenţă” prin
plata sau dispunerea plăţii, în luna premergătoare „imposibilităţii de plată,” a unei
datorii considerate a reprezenta un „transfer preferenţial”223.
Zona de protecţie: negocieri privind reorganizarea
Legea Insolvenţei instituie o anumită excepţie cu privire la răspunderea conducerii unui
debitor persoană juridică. În măsura în care un debitor, înainte de deschiderea procedurii
insolvenţei, se angajează cu bună-credinţă în negocieri cu anumiţi sau toţi creditorii săi,
negocieri care au condus la încheierea unui acord de restructurare extrajudiciar ce poate
contribui, în mod rezonabil, la redresarea financiară a debitorului, atunci, orice plăţi
efectuate cu bună-credinţă în baza acelui aranjament nu fac obiectul acţiunii în revocare
ca transferuri preferenţiale, şi conducerea debitorului nu poate fi ţinută responsabilă
pentru efectuarea respectivelor plăţi224.
Nu este clar dacă, în practică, art. 138 alin. (1) lit. g) din Legea Insolvenţei încurajează
sau descurajează luarea unor decizii responsabile la nivel de societate, cu privire la
hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei.
Decizii/acte prejudiciatoare
În ceea ce priveşte sancţionarea actelor statutare inadecvate şi/sau a deciziilor statutare
iresponsabile (cu excepţia celor care privesc în mod expres şi specific înregistrarea
cererii introductive de insolvenţă), Legea Insolvenţei conţine o serie de decizii şi acţiuni
ce ar putea fi sancţionate – multe dintre acestea intră, de asemenea, sub incidenţa legii
penale.
Pe scurt, poate fi atrasă răspunderea personală a membrilor consiliului de administraţie,
directorilor şi auditorilor interni ai debitorului persoană juridică (până la concurenţa
daunelor) dacă oricare dintre următoarele comportamente dolosive contribuie la
insolvenţa debitorului societate comercială în cauză: (i) folosirea activelor sau
împrumuturilor acordate unui debitor în beneficiul personal al respectivilor
administratori sau directori sau în beneficiul unui terţ; (ii) desfăşurarea de activităţi în
beneficiul personal al directorilor sau administratorilor, dar în numele debitorului
persoană juridică; (iii) desfăşurarea în continuare a activităţii, motivat de interesul
personal al directorilor şi administratorilor, după momentul în care este evident că prin
aceasta debitorul persoană juridică va intra în insolvenţă; (iv) participarea la
contabilitate frauduloasă, sau ţinerea secretă a registrelor, sau nerespectarea cerinţelor
legale aplicabile raportării contabile; (v) delapidarea activelor debitorului, sau
falsificarea registrelor contabile pentru ca acestea să reflecte pasive superioare celor
existente de fapt; (vi) folosirea unor metode ruinătoare pentru a obţine fondurile
necesare tergiversării apariţiei stării de insolvenţă a debitorului; sau (vii) efectuarea sau
dispunerea efectuării unor plăţi preferenţiale către anumiţi creditori pentru alţii şi având
un efect prejudiciator asupra altora, în luna premergătoare insolvenţei225.
Instanţa de insolvenţă poate decide tragerea la răspundere a reprezentantului legal al
debitorului respectiv fie sua sponte (în baza informaţiilor din dosarul de instanţă), fie ca
urmare a cererii unui administrator în insolvenţă, sau (dacă administratorul în insolvenţă
rămâne pasiv), a preşedintelui comitetului creditorilor sau a oricărui creditor care deţine
223

A se vedea Legea Insolvenţei, art. 138 alin. (1) lit. g).
A se vedea Legea Insolvenţei, art. 138 alin. (11).
225
A se vedea Legea Insolvenţei, art. 138 alin. (1) lit. a)-g).
224
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mai mult de 50% din valoarea masei credale. Orice sume recuperate de la reprezentanţii
legali se vor adăuga la averea debitorului226.
Răspunderea penală
Nedepunerea în termen a cererii introductive de insolvenţă va atrage răspunderea penală
a administratorilor, dacă depunerea a fost întârziată cu mai mult de 6 luni de la termenul
legal în care o societate trebuie să formuleze cerere de insolvenţă voluntară. Această
infracţiune este denumită bancrută simplă şi se pedepseşte cu până la un an închisoare,
sau amendă penală227.
Orice persoană (inclusiv administratorii, directorii sau acţionarii unui debitor persoană
juridică) poate fi sancţionată penal cu până la 5 (cinci) ani de închisoare dacă persoana
în cauză este găsită vinovată de comiterea infracţiunii de bancrută frauduloasă în oricare
dintre următoarele forme:
(i)
falsificarea, ascunderea sau distrugerea registrelor sau evidenţelor, sau
delapidarea activelor societăţii;
(ii) declararea mincinoasă, în evidenţele societăţii, sau în alt fel (inclusiv către
creditorii societăţii), a unor pasive inexistente, sau a unor pasive mai mari decât în
realitate, în vederea fraudării creditorilor; sau
(iii) acte de dispoziţie frauduloase cu privire la activele societăţii imediat înaintea
instalării imposibilităţii de plată, în detrimentul creditorilor228.
Neîndeplinirea de către conducerea unui debitor aflat în insolvenţă a obligaţiilor de a
acorda sprijin oportun şi de a colabora cu administratorul în insolvenţă, prin
obstrucţionarea intenţionată a dezvăluirii sau a predării către administratorul în
insolvenţă, sau împiedicarea administratorului în insolvenţă să intre în posesia legitimă a
evidenţelor corespunzătoare ale societăţii, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu până
la trei ani închisoare sau amendă penală229.
Dispoziţiile privind răspunderea directorului/administratorului cuprinse în Legea
Insolvenţei se coroborează şi cu alte acte normative, care impun sancţiuni penale pentru
anumite acte şi decizii230.
Administrator din umbră
Cu toate că legislaţia din România nu foloseşte conceptul de „administrator din umbră”
sau „administrator de facto”, Legea Insolvenţei prevede că o instanţă de insolvenţă poate
decide ca o parte din datoria aferentă patrimoniului de insolvenţă să fie plătită de orice
persoană care a cauzat insolvenţa debitorului prin oricare dintre categoriile de acţiuni
enumerate mai sus. Astfel, se poate argumenta că instanţa de insolvenţă poate decide în
mod discreţionar tragerea la răspundere a anumitor persoane, care aparent nu au legătură
cu datoria, şi că, de fapt, această clauză acordă instanţei autoritatea de a trage la
răspundere un administrator din umbră231.

Consideraţii diverse. Răspunderea creditorului în contextul insolvenţei
Legea şi practica judiciară din România nu reglementează răspunderea potenţială a unui
creditor pentru evenimente conexe insolvenţei, îndeosebi într-o situaţie în care creditorii
226

A se vedea Legea Insolvenţei, art. 138 alin. (3) şi art. 140.
A se vedea Legea Insolvenţei, art. 143 alin. (1).
228
A se vedea Legea Insolvenţei, art. 143 alin. (2).
229
A se vedea Legea Insolvenţei, art. 143 alin. (7).
230
A se vedea Codul Penal, art. 214 (infracţiunea de gestiune frauduloasă).
231
A se vedea Legea Insolvenţei, art. 138 alin. (1).
227
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s-ar putea afla în poziţia de a influenţa conducerea împrumutatului persoană juridică.
Opinie
Există mecanisme utile pentru stimularea directorilor debitorului să depună cerere de
deschidere a procedurii insolvenţei la momentul corect, dar acestea pot fi îmbunătăţite.
Art. 27 din Legea Insolvenţei impune ca debitorul aflat în imposibilitate de plată să
depună cerere de insolvenţă în termen de 30 de zile de la apariţia situaţiei de insolvenţă
şi permite de asemenea debitorilor care nu se află în imposibilitate de plată să facă
cerere dacă starea de insolvenţă este „iminentă”. Răspunderea civilă personală a
reprezentanţilor legali ai debitorului persoană juridică poate fi antrenată pentru orice
prejudiciu rezultat din cererea depusă prematur cu rea-credinţă sau tardiv. „Membrii
conducerii superioare” răspund de asemenea personal în cazul în care contribuie la
situaţia de insolvenţă prin dispunerea unui „transfer preferenţial” în luna premergătoare
„imposibilităţii de plată” (art. 138). Există, în plus, o clauză de „zonă de protecţie” ce
scuteşte directorii de răspundere pentru plăţile efectuate cu bună-credinţă în baza unui
acord de restructurare extrajudiciar care ar putea, în mod rezonabil, conduce la
redresarea financiară a debitorului (ibid.). Răspunderea este atrasă şi pentru încălcarea
obligaţiilor fiduciare ale directorilor (ibid.). Mai mult, există sancţiuni penale pentru
încălcări grave ale obligaţiei de a deschide la timp procedura insolvenţei, precum şi
pentru activitate frauduloasă (art. 143 şi art. 214). Mecanismele de răspundere
contravenţională pot avea un rol important în stimularea directorilor întreprinderilor
aflate în dificultate să ţină cont de interesele creditorilor.
Totuşi, elaborarea acestor mecanisme este deficientă din mai multe puncte de vedere. În
primul rând, nu este clar dacă acţionariatul debitorului deţine autoritatea de a împiedica
membrii conducerii superioare să deschidă procedura insolvenţei. Orice asemenea
autoritate ar fi inadecvată. Acţionariatul nu are dreptul să tragă foloase din averea
societăţii dacă aceasta nu îşi poate îndeplini obligaţiile de plată atunci când acestea
ajung la scadenţă. În aceste condiţii, legea ar trebui să impună ca societăţile să fie
administrate astfel încât să se reducă orice pierderi ulterioare pentru creditori, iar dacă
metoda optimă de atingere a acestui obiectiv este deschiderea procedurii insolvenţei,
acţionariatul ar trebui să nu poată interveni.
În al doilea rând, legea nu reglementează clar răspunderea administratorilor de facto (şi
anume, persoanele care nu sunt desemnate oficial administratori, dar se prezintă şi
acţionează ca atare) şi a administratorilor din umbră (şi anume, persoanele care nu sunt
desemnate oficial administratori, dar la instrucţiunile căreia acţionează de obicei
debitorul sau conducerea acestuia).
În al treilea rând, legea nu stabileşte cu claritate mecanismele de finanţare pentru
procedura de tragere la răspundere a administratorilor. În multe cazuri este posibil ca în
patrimoniul de insolvenţă să nu existe fondurile suficiente pentru demararea unei acţiuni
în răspundere împotriva unui administrator, chiar dacă aceasta ar avea şanse reale de
succes. Identificarea unor metode creative de finanţare în aceste situaţii poate oferi
mijloacele eficiente de recuperare a averii pierdute.

Comentariu

În al patrulea rând, şi decurgând din cele de mai sus, anumite voci calificate şi-au
manifestat preocuparea în sensul că anumiţi consilieri, cum ar fi contabili sau specialişti,
acţionând de pe poziţii de egalitate şi care oferă consiliere conducerii debitorilor aflaţi în
dificultate, ar putea fi chiar ei ţinuţi răspunzători conform art. 27.
Mecanismele actuale ar putea fi îmbunătăţite prin precizarea că respectarea, de către
directori, a sarcinilor acestora conform dispoziţiilor de mai sus nu face obiectul şi nici
nu este susceptibilă a fi anulată de poziţia acţionariatului; prin clarificarea răspunderii
directorilor de facto şi „din umbră” precum şi a celor care acţionează de jure; prin
furnizarea unor mecanisme corespunzătoare pentru finanţarea acţiunilor în răspundere
derivate din aceste dispoziţii; şi prin precizarea că creditorii şi consultanţii profesionali
ce acţionează cu bună-credinţă şi cu respectarea legii faţă de debitor nu pot fi traşi la
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Principiul B3

răspundere.
Modernizarea cadrului legislativ
Procedurile de reorganizare şi restructurare a societăţilor ar trebui susţinute prin
favorizarea cadrului care să încurajeze participanţii să se angajeze în acorduri
consensuale menite să restabilească viabilitatea financiară a unei întreprinderi. Un cadru
care permite restructurarea datoriilor şi a întreprinderilor include legi şi proceduri care:
B3.1 Necesită diseminarea sau asigură accesul în timp util la informaţii financiare
oportune, viabile şi exacte cu privire la întreprinderea aflată în dificultate;
B3.2 Încurajează acordarea unor împrumuturi către, investirea în sau recapitalizarea
întreprinderilor viabile financiar aflate în dificultate;
B3.3 Integrează în mod flexibil o mare diversitate de activităţi de restructurare, ce
implică vânzarea bunurilor, vânzarea datoriilor cu reducere, ştergerea datoriilor,
reeşalonarea creanţelor, restructurarea datoriilor şi întreprinderii şi ofertele de schimb
(schimburi între creanţe şi conversia creanţelor în acţiuni/părţi sociale);
B3.4 Asigură un tratament fiscal favorabil sau neutru în legătură cu pierderile sau
scutirile care sunt necesare pentru realizarea restructurării creanţei la valoarea reală de
piaţă a bunurilor ce fac obiectul tranzacţiei;
B3.5 Soluţionează impedimentele de reglementare care pot afecta reorganizarea
întreprinderilor;

Descriere

B3.6 Acordă posibilităţi de regres fiabile pentru creditori faţă de procedurile de
executare prezentate la Secţiunea A şi procedurile de lichidare şi/sau reorganizare
prezentate în Secţiunea C din aceste Principii.
Informaţii financiare
Cadrul legal care guvernează auditarea şi raportarea financiară concordă în mare cu
elementele relevante din acquis-ul comunitar al Uniunii Europene, în special cu
prevederile cuprinse în Directivele patru şi şapte privind societăţile comerciale.
Întreprinderile nefinanciare sunt reglementate prin Legea 82/1991, republicată în 2008
(„Legea Contabilităţii”), împreună cu Ordinele nr. 1040/2004 (antreprenori individuali)
şi 3055/2009 (societăţi pe acţiuni şi cu răspundere limitată, societăţi în nume colectiv şi
în comandită, şi cooperative) ale Ministrului Finanţelor Publice.
Societăţile pe acţiuni (care vor avea un capital social minim echivalent cu suma de
25.000 EUR) trebuie să folosească contabilitatea în partidă dublă; să păstreze evidenţe în
limba română şi în moneda naţională a României, precum şi în orice altă monedă
relevantă; şi să păstreze documente justificative pentru o perioadă de 10 ani. Ele au
obligaţia de a menţine o serie standard de conturi (de capital, active imobilizate, stocuri
şi producţie în curs, terţi, trezorerie, cheltuieli, venituri, speciale şi de administrare)
precum şi registre jurnal, de inventar şi cartea mare, şi să întocmească lunar balanţa de
verificare. Situaţiile financiare anuale trebuie să reflecte o imagine reală şi corectă a
activelor, pasivelor, situaţiei financiare şi a profiturilor sau pierderilor societăţii şi
trebuie să îndeplinească cerinţele de înţelegere, relevanţă, fiabilitate şi comparaţie.
Principiile generale aplicabile includ principiul continuităţii activităţii, principiul
permanenţei metodelor, principiul prudenţei, principiul independenţei exerciţiului,
principul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv, principiul intangibilităţii,
principiul necompensării activelor cu pasivele, principiul prevalenţei economicului
asupra juridicului şi principiul pragului de semnificaţie. Abaterile de la aceste principii
ar trebui să reprezinte excepţii şi trebuie dezvăluite şi explicate.
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Societăţile care îndeplinesc două dintre următoarele trei criterii trebuie să întocmească
situaţii financiare periodice împreună cu un raport al administratorilor: totalul activului
de cel puţin 3,65 mil. EUR; cifră de afaceri anuală netă de cel puţin 7,3 mil. EUR; şi cel
puţin 50 de salariaţi. Situaţiile vor fi auditate de auditori autorizaţi de Camera
Auditorilor Financiari din România, care vor analiza de asemenea raportul
administratorilor. Situaţiile şi rapoartele trebuie depuse la Registrul Comerţului în
termen de 15 zile de la aprobarea lor în adunarea generală sau în adunarea membrilor
constituenţi. Legea Contabilităţii impune o amendă cuprinsă între 2.000 RON şi 3.000
RON pentru neîndeplinirea acestei obligaţii, iar Legea Societăţilor Comerciale permite
instanţei să dizolve o persoană juridică care nu şi-a îndeplinit obligaţia timp de şase luni.
Societăţile cu răspundere limitată (garantate prin capital social vărsat integral, în valoare
de cel puţin 200 RON), societăţile în comandită pe acţiuni (cu un capital social minim
de 25.000 EUR), societăţile în nume colectiv şi cooperativele (cu un capital social
minim de 500 RON) intră sub incidenţa unor cerinţe de contabilitate, auditare şi
depunere similare.
Persoanele fizice autorizate (şi anume, proprietarii unici) sunt reglementate prin Legea
Contabilităţii împreună cu Ordinul nr. 1040/2004 al Ministrului Finanţelor Publice.
Acestea vor ţine contabilitatea în partidă simplă, vor menţine evidenţe contabile în limba
şi moneda din România, precum şi în orice monedă străină relevantă şi vor păstra
documentele justificative timp de 10 ani. Ele vor întocmi numai un registru de încasări şi
plăţi şi un registru inventar. Nu sunt obligaţi să întocmească declaraţii financiare anuale.
Legea Contabilităţii defineşte drept „entităţi de interes public” instituţiile de credit,
instituţiile financiare nebancare, societăţile de asigurare, anumiţi alţi furnizori de servicii
financiare şi societăţi listate, printre altele. Toate aceste persoane juridice trebuie să
întocmească şi să depună periodic situaţii financiare consolidate. Standardele contabile
aplicabile diverselor astfel de entităţi reglementate sunt întocmite de organismele proprii
de reglementare ale acestora, inclusiv BNR, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,
Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii Private şi Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare şi sunt avizate de Ministerul Finanţelor Publice.
Acordarea de împrumuturi şi recapitalizarea întreprinderilor aflate în dificultate
Legea nr. 31/1990 („Legea Societăţilor Comerciale”), republicată în 2006, prevede
recapitalizarea unei societăţi printr-o nouă emisiune de acţiuni cu aprobarea adunării
generale extraordinare (art. 75). Nu există dispoziţii specifice cu privire la acordarea de
împrumuturi către persoane juridice aflate în dificultate.
Dispoziţii aplicabile activităţilor de restructurare
Legea Societăţilor Comerciale nu prevede în mod explicit conversia creanţelor în
acţiuni/părţi sociale.
În luna decembrie 2011, după o dezbatere îndelungată şi aprinsă, BNR a adoptat
Regulamentul nr. 26/2011 privind dobândirea temporară de către bănci, a unor
participaţii în entităţi din afara sectorului financiar, ca mijloc de restructurare sau
asistenţă financiară (stabilind condiţiile în care băncile pot deţine astfel de participaţii
conform celor prevăzute la art. 145 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006).
Regulamentul autorizează băncile să dobândească participaţii de acţiuni/părţi sociale, în
principal prin conversia creanţelor în acţiuni/părţi sociale, în întreprinderi care îşi
desfăşoară activitatea în afara sectorului financiar şi care prezintă previziuni
satisfăcătoare de redresare într-o perioadă relativ scurtă.
Tratament fiscal
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În general, în cazul în care creditorul şterge creanţe incerte sau contestate ce nu sunt
acoperite prin rezerve, suma ştearsă nu este deductibilă, în scop fiscal.
Deducerile sunt permise în cazul în care suma ştearsă a fost acoperită prin rezerve la un
nivel de minimum 30%, a fost cheltuită la sau după data de 1 ianuarie 2004, este
scadentă de mai mult de 270 de zile, nu este acoperită prin garanţia unui terţ, a fost
datorată de o entitate afiliată creditorului şi a fost inclusă în venitul impozabil al
creditorului.
Datoriile neachitate sunt, de asemenea, deductibile, în cazul în care integralitatea averii
împrumutatului este afectată de dificultăţi financiare majore, sau în cazul în care acesta
este o persoană juridică şi a făcut obiectul unei proceduri de faliment finalizate sau a fost
dizolvat sau lichidat, sau, în cazul unei persoane fizice, a decedat şi creanţa nu poate fi
recuperată de la moştenitori.
În baza Codului Fiscal, rezervele constituite de persoanele juridice cu privire la
furnizarea de utilităţi pentru societăţile supuse procedurii de restructurare, reorganizare
sau privatizare beneficiază de anumite scutiri de impozite (art. 22).
Conform discuţiilor cu FMI şi Banca Mondială, autorităţile din România au modificat
Codul Fiscal prin Ordonanţa nr. 15/2012 pentru a asigura, începând cu data de 1
octombrie 2012, un tratament fiscal neutru faţă de vânzările de creanţe de către bănci.
Opinie
Procedurile informale de restructurare sunt împiedicate din cauza structurii sectorului
bancar, a unei anume slăbiciuni a „culturii de negociere” şi a unui mediu de
reglementare care nu asigură susţinere suficientă.
Pentru a garanta reuşita acestora, procedurile informale de reorganizare din România au
nevoie de unanimitate la nivelul creditorilor relevanţi, de disponibilitatea acestora de a
se angaja în negocieri cu bună-credinţă şi de posibilitatea acestora de a respecta
acordurile rezultante.
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Agenţii economici raportează că, în anumite cazuri, în special dar nu exclusiv în
legătură cu anumite bănci străine, negociatorii nu au convins autorităţile să
încheie acorduri, trebuind să solicite aprobare de la compania-mamă din
străinătate.
De asemenea, există unele indicii că cerinţele prudenţiale aplicabile instituţiilormamă stimulează repatrierea de capital şi, astfel, se detaşează, în loc să se
angajeze în soluţionarea problemelor de creditare în această jurisdicţie.
Regimul actual nu asigură o motivaţie suficientă pentru a convinge creditorii care
deţin garanţii de calitate superioară să fie de acord cu restructurarea sau,
alternativ, pentru a impune creditorilor care deţin orice tipuri de garanţii, să
participe la restructurare.
Există menţiuni frecvente cu privire la presupusa incapacitate a autorităţilor
fiscale de a participa la operaţiuni de reorganizare, prin prisma lipsei de calitate
juridică a acestora, dar şi din cauza normelor UE referitoare la ajutoarele de stat.
Argumentarea poziţiei Uniunii nu este clară, din moment ce legislaţia UE a
subliniat constant că măsurile statului întreprinse din raţiuni obiective şi pe
considerente comerciale nu contravin normelor privind ajutorul de stat232. Nu este

232

Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 impune actualmente ca, în cazul în care creanţele bugetare sunt reduse
conform condiţiilor concordatului preventiv, trebuie efectuată o evaluare pentru a confirma că reducerea respectivă trece testul
creditorului privat. Această prevedere asigură că tratamentul creanţelor bugetare, fie în mod involuntar fie cu acordul
deţinătorilor de creanţe bugetare, nu încalcă regulile UE privind ajutoarele de stat. A se vedea Codul Insolvenţei 2014, art. 24,
alin. (5) art. 30, alin. (3).
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(v)

clar dacă autorităţile fiscale au nevoie de o autorizare specifică pentru a participa
în mod voluntar în procedurile de reorganizare233.
Legea fiscală consideră că elementul redus al unui împrumut constituie venit
pentru debitor şi nu poate permite creditorului să declare respectivul element ca
pierdere, pentru scopuri fiscale. Acest fapt de-motivează părţile să participe la
operaţiuni de restructurare. Până recent, legea conferea un tratament fiscal advers
vânzărilor de active/pasive în insolvenţă. Dar, începând cu data de 1 octombrie
2012, OG nr. 15/2012 a modificat Codul Fiscal permiţând celor care cumpără sau
păstrează activele/pasivele cu dificultăţi în cadrul fuziunii sau divizării să
recupereze pierderile fiscale proporţional cu activul/pasivul transferat, sau după
caz, păstrat.

Există un sistem complex de contabilitate, auditare şi raportare a informaţiilor financiare
pentru întreprinderi, care corespunde în mare standardelor internaţionale şi comunitare.
Legea defineşte băncile, asigurătorii, alte instituţii financiare şi furnizorii de servicii şi
companiile listate ca reprezentând „entităţi de interes public” şi impune raportarea
periodică integrală a situaţiilor financiare consolidate şi auditate, întocmite în
conformitate cu standardele de contabilitate elaborate de autoritatea relevantă de
reglementare şi avizate de Ministerul Finanţelor Publice. Celelalte societăţi comerciale
(dar nu şi PFA) trebuie să depună periodic declaraţii complete sau simplificate, în
funcţie de îndeplinirea anumitor criterii de mărime. Legea impune sancţiuni pentru
neîndeplinirea acestei obligaţii, inclusiv amenzi şi dizolvarea. Totuşi, asemenea
sancţiuni au fost rar puse în practică. Agenţii comerciali sunt de asemenea de părere că
situaţiile financiare ţin cont de impozite, iar băncile nu le acordă prea mare atenţie în
luarea deciziilor de creditare.
Banca Mondială a întocmit în 2008 un Raport privind Respectarea Standardelor şi
Codurilor („ROSC”) privind Contabilitatea şi Auditarea („A&A”) în România, care a
semnalat ameliorările majore aduse legislaţiei privind contabilitatea şi auditarea, în
vederea aderării României la Uniunea Europeană, dar identifică şi un număr de
discrepanţe şi lacune în acest cadru. Rectificarea acestor discrepanţe şi lacune continuă.
Observatori experimentaţi au atras atenţia asupra practicii deficitare la scară largă în
menţinerea evidenţelor societăţilor, falsificarea registrelor contabile, abuzarea de facturi
în alb etc.
Deşi conversia creanţelor în acţiuni/părţi sociale este permisă în baza regulilor generale
de drept, ea nu este stipulată explicit în Legea Societăţilor Comerciale, şi nici nu este
utilizată pe scară largă în România, nu în ultimul rând deoarece băncile se tem că restul
dreptului de creanţă faţă de societate va fi considerat de autorităţile fiscale drept
împrumut de acţionar/asociat. Art. 145 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
99/2006 permite băncilor să dobândească temporar participaţii în întreprinderi
nefinanciare, ca instrument de restructurare. Noul Regulament nr. 26/2011 a stabilit
condiţiile în care o astfel de operaţiune poate avea loc. Comunitatea bancară a
întâmpinat această măsură cu un optimism moderat. Observatori experimentaţi ai pieţei
bancare declară că, pentru a profita de aceste noi privilegii, băncile vor trebui să
dezvolte capacităţi de redresare şi administrare.
Participanţii la piaţă au semnalat o serie de alte provocări privind înfiinţarea unei culturi
de restructurare viabile: (i) imposibilitatea suspendării curgerii termenului de prescripţie
în limita căruia vor fi formulate declaraţii de creanţă de către creditori împotriva unui
debitor în culpă reprezintă un impediment în calea negocierilor de restructurare,
deoarece creditorii refuză să demareze negocierile sau să aştepte încheierea normală a
acestora, de teamă că termenul de prescripţie va expira înainte de data la care negocierile
233

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are autoritatea de a desemna administratorii judiciari sau lichidatorii pentru
debitorii în insolvenţă. A se vedea Codul de procedură fiscală, art. 177, alin. (4). Această autoritate nu se referă totuşi la
capacitatea autorităţilor fiscale de a accepta în mod voluntar aranjamente cu privire la creanţele fiscale.
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Comentariu

vor fi fost finalizate într-un mod inacceptabil pentru ei; (ii) creditorii existenţi sunt
descurajaţi să acorde alte împrumuturi unor debitori aflaţi în dificultate din cauza
riscului că orice garanţie sau alte condiţii de rambursare preferenţială oferite acestora ar
putea fi anulate în procedura de insolvenţă ce va urma; (iii) conducerea debitorului s-ar
putea teme să nu îi fie atrasă răspunderea personală pentru că a dispus realizarea de către
debitor a unor activităţi de restructurare legitime; (iv) uneori creditorii sunt preocupaţi
de răspunderea proprie creditorului; şi (v) constituirea unui corp de profesionişti
specializaţi în restructurare nu a fost suficient discutată. Este mare nevoie de
consolidarea încrederii furnizorilor de fonduri în sensul că societăţile aflate în dificultate
se pot redresa cu adevărat şi pot dezvolta o strategie de business sustenabilă.
Trebuie luată în considerare de urgenţă implementarea celorlalte recomandări ROSC
A&A din 2008.
Obligaţia rezultată din Legea Contabilităţii şi Legea Societăţilor Comerciale cu privire la
depunerea periodică a situaţiilor financiare ar trebui pusă în aplicare cu stricteţe, inclusiv
prin impunerea de sancţiuni stipulate în respectivele legi.
Banca Naţională a României şi Asociaţia Bancherilor ar trebui să aibă în vedere
promovarea mai activă a documentelor de creditare în format standard, cum ar fi cele
promulgate de Asociaţia Pieţelor Financiare (deja folosite frecvent), cu adaptările
necesare la condiţiile şi nevoile specifice din România, care să conţină mecanisme
contractuale de încurajare a cerinţelor de încetare, dezvăluire şi confidenţialitate, voturi
majoritare şi alte mecanisme pentru soluţionarea disputelor între creditori etc.
Trebuie luată urgent în calcul posibilitatea de a permite autorităţilor fiscale să participe
la nivel comercial la negocieri de restructurare desfăşurate cu bună-credinţă cu
contribuabilul aflat în dificultate şi/sau ceilalţi creditori ai contribuabilului. Obiectivul
participării acestora la astfel de negocieri ar fi maximizarea recuperării previzionate a
creanţelor de la contribuabilii aflaţi în dificultate chiar dacă aceasta ar însemna
acceptarea ştergerii parţiale a obligaţiilor fiscale acumulate.
Pentru a stimula adoptarea hotărârii de intrare în insolvenţă se va avea în vedere
modificarea în continuare a Codului Fiscal pentru a asigura că, în cazul ştergerii unei
creanţe în cadrul unei proceduri de restructurare, o astfel de creanţă nu va fi impozitată
ca venit din perspectiva debitorului dar că va fi totuşi ştearsă, ca pierdere din perspectiva
creditorului.
Măsuri urgente ar trebui luate pentru promovarea unei mai bune înţelegeri a regulilor
UE privind ajutorul de stat, cu impact asupra acestei chestiuni. De asemenea, ar trebui
luat în considerare exemplul altor jurisdicţii UE (cum ar fi Franţa, în legătură cu
Procedura de reorganizare – Proc dure de sauvegarde) care au adoptat legi menite să
asigure că participarea autorităţilor fiscale la proceduri informale de reorganizare nu va
fi considerată ajutor de stat234.
Legea ar trebui consolidată pentru (i) a facilita în mod explicit ofertele de schimburi
între creanţe şi conversiile între creanţe şi acţiuni/părţi sociale; (ii) a asigura că în cazul
creditorilor care se angajează în conversia creanţelor în acţiuni/părţi sociale nu există
riscul ca restul drepturilor lor de creanţă să fie considerate împrumuturi de
acţionari/asociaţi în scopuri fiscale; (iii) a permite utilizarea instrumentelor de
restructurare, cum ar fi vânzarea activelor şi a creanţelor cu reducere; (iv) a permite
suspendarea termenelor de prescripţie atunci când părţile sunt angajate în negocieri de
restructurare cu bună-credinţă; (v) a proteja interesele legitime ale creditorilor ce pun
noi fonduri la dispoziţia unui debitor aflat în dificultate, în timpul negocierilor de
reorganizare; (vi) a proteja conducerea debitorului în legătură cu activităţile legitime de

234

Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 rezolvă problema ajutorului de stat prin aceea că impune că orice
reducere/ştergere a creanţelor bugetare trebuie să treacă testul creditorului privat.

66

Banca Mondială ICR ROSC pentru România – aprilie 2014
– ROSC final –

Principiul B4

restructurare; (vii) a proteja de răspundere orice creditori angajaţi cu bună-credinţă şi de
pe poziţii de egalitate în eforturi de cooperare cu debitorul pentru soluţionarea situaţiei
de dificultate; şi (viii) a lua în considerare constituirea unui corp de profesionişti în
reorganizare, sporind astfel încrederea finanţatorilor că societăţile în dificultate pot
realmente să-şi revină şi să implementeze o strategie de afaceri sustenabilă.
Proceduri de reorganizare informale
B4.1 Un proces de reorganizare informal poate funcţiona mai bine dacă permite
creditorilor şi debitorilor să folosească tehnici informale, cum ar fi negocierile voluntare
sau medierea ori soluţionarea disputelor pe căi informale. Deşi o metodă sigură de
soluţionare în timp util a disputelor între creditori este importantă, autoritatea de
supraveghere financiară ar trebui să joace un rol de facilitare compatibil cu obligaţiile
sale de reglementare, spre deosebire de participarea în mod activ la soluţionarea
disputelor între creditori.
B4.2 În timp ce procedura informală are la bază reorganizarea oficială, procedura
formală ar trebui să permită prelucrarea rapidă a contractului informal, negociat în
prealabil.

Descriere

B4.3 In contextul unei crize a sistemului, sau acolo unde nivelurile de insolvenţă ale
societăţilor au atins niveluri sistemice, regulile şi procedurile neoficiale ar putea necesita
completarea cu măsuri intermediare de consolidare a mediului pentru a aborda nevoile şi
împrejurările speciale întâlnite, în vederea încurajării restructurării. Aceste măsuri sunt,
de regulă, interimare şi menite să acopere perioada de criză şi soluţionare, fără a aduce
atingere procedurilor şi sistemelor convenţionale.
Soluţionarea alternativă a litigiilor
Înainte de demararea procedurilor formale în cadrul unui litigiu comercial cu element
pecuniar, părţile sunt obligate să apeleze la mediere sau conciliere obligatorie.
Cadrul general privind medierea este reglementat de Legea nr. 192/2006 privind
medierea şi organizarea profesiei de mediator. Medierea este definită prin lege drept
metoda de soluţionare a disputelor prin conciliere, cu ajutorul unui terţ specialist în rol
de mediator, într-un cadru de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate şi cu acordul
liber exprimat al părţilor. Mediatorul este persoana în care părţile au încredere şi care are
capacitatea de a facilita negocierile purtate între ele şi de a le susţine în soluţionarea unei
dispute prin identificarea soluţiei reciproc avantajoase, eficiente şi sustenabile. Procesul
de mediere se bazează pe colaborarea părţilor în litigiu. Mediatorul nu poate impune o
soluţie în legătură cu litigiul dintre părţi.
Curtea de Arbitraj a Bursei de Valori Bucureşti reprezintă un organism privat autorizat
să se pronunţe în dispute în cazul în care contractul permite recurgerea la arbitraj. Deşi
Curtea poate accepta spre soluţionare dispute referitoare la consumatori şi întreprinderi,
aparent majoritatea activităţii sale implică dispute între societăţi comerciale.
În luna noiembrie 2009, a fost înfiinţată Uniunea Mediatorilor Bancari din România
(UMBR) cu scopul declarat de a promova medierea şi de a media disputele în sectorul
bancar, leasing şi asigurări. Medierea este plătită de părţi şi nu este asociată formal sau
susţinută de Asociaţia Bancherilor din România.
Au existat încercări de a înfiinţa instituţia avocatului poporului la nivel bancar încă din
decembrie 2006 şi acestea au fost avizate de BNR în 2008, dar această instituţie nu a
fost încă înfiinţată.
Concordatele

67

Banca Mondială ICR ROSC pentru România – aprilie 2014
– ROSC final –

Legea nr. 381/2009 privind concordatele şi mandatele ad-hoc („CMAH”)235 oferă noi
mecanisme menite să faciliteze redresarea unui debitor aflat în dificultate financiară prin
asigurarea unei diversităţi mai mari de opţiuni.
Persoanele juridice aflate în dificultate financiară au la dispoziţie căi legale suplimentare
de a-şi satisface creditorii prin restructurarea datoriilor în cadrul unui plan de redresare
printr-un concordat.
Cât priveşte „Mandatul Ad-hoc”, un debitor desfăşoară negocieri confidenţiale cu unul
sau mai mulţi dintre creditorii săi pentru restructurarea creanţelor existente, în vederea
depăşirii situaţiei de dificultate financiară.
În timp ce concordatul presupune implicarea unei anumite majorităţi a creditorilor şi
organizarea unui plan de redresare, mandatul Ad-hoc reprezintă un mecanism cvasijudiciar prin care debitorul poate negocia cu creditori individuali stingerea datoriilor.
Instanţa de la sediul principal al debitorului (Tribunalul) are competenţă jurisdicţională
de soluţionare a aspectelor legate de CMAH (art. 5).
Aplicabilitatea CMAH. Categorii de debitori
Aparent, CMAH se aplică tuturor categoriilor de debitori persoane juridice, exceptând
numai anumite entităţi speciale din sectorul financiar (instituţii de credit, societăţi de
asigurare şi alte societăţi supuse normelor specifice pieţelor financiare)236, sau societăţile
cu capital integral sau parţial de stat din România237.
Cerinţe pentru depunerea unei cereri de concordat
Orice debitor care este o societate cu personalitate juridică separată, ce se confruntă cu
dificultăţi financiare, poate recurge la procedura de concordat, cu excepţia cazului în
care sunt îndeplinite oricare dintre următoarele condiţii, alternativ (art. 13 CMAH):

Dacă debitorul se află în incapacitate de plată, aşa cum este definit acest termen
prin Legea Insolvenţei;

Dacă debitorul a fost condamnat penal pentru infracţiuni economice printr-o
hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

Dacă împotriva debitorului a fost deschisă procedura insolvenţei cu mai puţin de
cinci ani anteriori ofertei de concordat preventiv;

Dacă, cu 3 ani înaintea ofertei de concordat preventiv debitorul a mai beneficiat
de un concordat preventiv;

Dacă în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii de concordat preventiv
debitorul şi/sau asociaţii cu răspundere limitată/membrii constituenţi sau
administratorii acestuia au fost condamnaţi pentru insolvenţă frauduloasă,
gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr.
21/1996;

Dacă în ultimii cinci ani anteriori deschiderii procedurii de concordat,
răspunderea membrilor organelor de conducere şi/sau supraveghere ale
debitorului a fost atrasă potrivit Legii Insolvenţei pentru aducerea debitorului în

235

Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 870 din 14 decembrie 2009.
A se vedea, de ex., secţiunile corespunzătoare ce reglementează mecanisme de restructurare din Legea Instituţiilor de Credit;
(ii) Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare.
237
Deşi chestiunile de mai sus nu sunt clarificate, în anul 2007 Guvernul României a emis un raport, în cadrul procesului
legislativ, cu privire la o formă iniţială a proiectului CMAH („Raportul Guvernului pentru anul 2007”), prin care a statuat
excluderea, din domeniul de aplicare a CMAH, a categoriilor de debitori menţionate mai sus.
236
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stare de insolvenţă;
Dacă debitorul are înscrise fapte în cazierul fiscal238.

Evaluarea poziţiei financiare a debitorului
Un debitor aflat în dificultate financiară este definit ca „întreprinderea al cărei potenţial
de viabilitate managerială şi economică se află într-o dinamică descrescătoare, dar al
cărei titular execută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile” (art. 3b din
CMAH). Cu toate acestea, CMAH nu cuprinde alte instrucţiuni privind modul de
evaluare a situaţiei financiare. Prin urmare, ar putea deveni anevoios pentru un debitor,
din punct de vedere juridic şi al sarcinii probatorii, să îşi evalueze poziţia de dificultate
financiară, în special dacă insolvenţa este iminentă. Acest aspect ar trebui avut în vedere
deoarece, după producerea insolvenţei, debitorul nu va mai putea recurge la procedura
concordatului.
Aparent, CMAH se aplică debitorilor de bună-credinţă, dar nu sunt prevăzute sancţiuni
pentru debitorii de rea-credinţă care fac cerere de concordat numai în scopul evitării
deschiderii procedurii obişnuite a insolvenţei.
CMAH stabileşte o serie de norme ce ar trebui avute în vedere de un debitor la evaluarea
oportunităţii recurgerii la procedura de concordat:




Debitorul trebuie să fie convins că poate propune un plan conform căruia se va
realiza restructurarea a cel puţin 50% din valoarea cumulată a drepturilor de
creanţă (art. 21.2);
Propunerea are un potenţial ridicat de acceptare de către creditorii reprezentând
cel puţin două treimi din valoarea totală a drepturilor de creanţă permise şi
certe239;
Concordatul poate fi confirmat în instanţă prin aşa-numitul „test de omologare”
(şi anume, va deveni opozabil tuturor creditorilor, inclusiv celor care s-au opus
concordatului, sau creditorilor necunoscuţi). Testul de omologare necesită
aprobarea unui plan de către creditorii reprezentând 80% din valoarea cumulată a
drepturilor de creanţă, în timp ce valoarea creanţelor contestate nu ar trebui să
depăşească 20% din valoarea cumulată a creanţelor (art. 28).

Etapele concordatului
Conform CMAH, o instanţă de insolvenţă este mai puţin implicată în supravegherea şi
votarea concordatului decât în cadrul procedurii obişnuite a insolvenţei conform Legii
Insolvenţei. Prin urmare, un concordat este considerat, cel puţin teoretic, ca fiind un
proces de reorganizare simplificat. Totuşi, instanţa de insolvenţă păstrează competenţă
cu privire la anumite aspecte referitoare la procesul concordatului, deşi toate termenele
de judecată aferente solicitărilor rezultate din această procedură au loc în sala de
consiliu, în condiţii de urgenţă şi prioritate.
Întreaga procedură este supravegheată şi presupune implicarea directă şi constantă a
unui conciliator propus de debitor şi confirmat de creditori.
Cererea de deschidere a procedurii poate fi depusă numai de debitorul pentru care
insolvenţa este iminentă, dar care nu se află în incapacitate de plată, conform Legii
Insolvenţei (art. 20.1). Creditorii nu pot deschide procedura de concordat.

238

A se vedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea registrului de cazier fiscal, cu
modificările ulterioare.
239
Propunerea de concordat preventiv se consideră adoptată prin votul creditorilor reprezentând două treimi din valoarea totală a
creanţelor acceptate şi necontestate, conform art. 24 alin. (5) din CMAH.
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În timpul concordatului, debitorul continuă să îşi desfăşoare activitatea curentă sub
supravegherea conciliatorului.
Concordatul presupune întocmirea unei liste de creditori, care va include toţi creditorii
cunoscuţi, inclusiv pe cei ce deţin drepturi de creanţă contestate (art. 20).
Conciliatorul şi debitorul pot formula o propunere care, dacă este
majoritatea creditorilor, va conduce la confirmarea concordatului în care
creditorii în cauză240. Debitorul poate solicita în instanţă omologarea
pentru ca respectivul acord să fie valabil şi opozabil tuturor creditorilor,
care s-au opus sau necunoscuţi.

acceptată de
sunt implicaţi
concordatului
inclusiv celor

Similar procedurii prevăzute de Legea Insolvenţei (a se vedea Principiul C14, mai jos),
deschiderea procedurii de concordat poate produce efecte asupra debitorului, activelor şi
pasivelor acestuia, cum ar fi suspendarea plăţilor, suspendarea acumulării de penalităţi,
dobânzi sau orice alte cheltuieli în legătură cu creanţele, precum şi suspendarea
procedurilor de executare silită demarate de creditori.
CMAH nu stabileşte o limită de timp pentru depunerea cererii de concordat în instanţă.
Prin urmare, un debitor de bună-credinţă va realiza propria evaluare a situaţiei financiare
şi va stabili data pentru începerea concordatului. Totuşi, este de notat că deschiderea
procedurii nu este compatibilă cu existenţa stării de insolvenţă. Mai mult, este
recomandat, din perspectiva practicii debitorilor, ca insolvenţa să nu se fi produs înainte
de omologarea concordatului (deoarece până la acea dată creditorii au dreptul să
deschidă procedura ordinară a insolvenţei împotriva debitorului).
Din perspectivă abstractă, debitorul poate obţine confirmarea concordatului şi
omologarea acestuia în termen de patru până la cinci luni de la deschiderea procedurii de
reorganizare. Acest parcurs eficientizat este posibil datorită existenţei intervalelor
procedurale relativ scurte prevăzute de CMAH. De asemenea, termenele de instanţă cu
privire la solicitările decurgând din procedura de concordat vor fi instrumentate, în
principiu, în regim de urgenţă şi cu prioritate (art. 15). Totuşi, în practică, estimările
temporale de mai sus pot diferi substanţial din cauza întârzierilor procedurale
inevitabile.
Conform CMAH, durata unui concordat este limitată la maximum 18 luni. Cu toate
acestea, instanţa poate acorda o prelungire de încă şase luni (art. 21 şi 34).
O propunere constă dintr-un plan de redresare, care va conţine următoarele informaţii
detaliate:

situaţia analitică a activului şi pasivului debitorului, certificată de un expert
contabil sau auditată de un auditor;

cauzele stării de dificultate financiară şi măsurile luate de debitor pentru depăşirea
acesteia până la depunerea ofertei de concordat preventiv;

proiecţia evoluţiei financiar-contabile pe următoarele şase (6) luni.
240

O propunere trebuie acceptată de creditorii reprezentând două treimi din valoarea totală a creanţelor acceptate şi certe. Cu
toate acestea, voturile aferente creanţelor următoarelor categorii de creditori nu vor fi luate în considerare:
- persoane juridice care au cel puţin un acţionar cu răspundere limitată sau un administrator, care au o relaţie de rudenie până la
gradul 4 cu acţionarii cu răspundere limitată sau administratorii debitorului;
- persoane juridice la care debitorul sau acţionarii cu răspundere limitată sau administratorii, sau rudele acestora până la gradul 4,
deţin funcţii de acţionari cu răspundere limitată sau administratori;
- persoane juridice ai căror acţionari cu răspundere limitată sau administratori au fost condamnaţi pentru insolvenţă frauduloasă,
gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fraudă, delapidare, mărturie mincinoasă, infracţiuni de fals în înscrisuri sau infracţiuni
sancţionate prin Legea Concurenţei nr. 21/1996, printr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată în ultimii cinci (5) ani
înainte de începerea concordatului preventiv;
- creditorii înregistraţi în cazierele fiscale, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea
şi funcţionarea cazierului fiscal.
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Planul de redresare trebuie să prevadă, printre altele, următoarele măsuri (art. 21
CMAH):

reorganizarea activităţii debitorului, prin măsuri precum restructurarea conducerii
debitorului, modificarea structurii funcţionale, reducerea personalului sau orice
alte măsuri necesare;

soluţii de redresare a stării de dificultate financiară, precum: majorarea capitalului
social, împrumut bancar, emiterea de obligaţiuni sau orice alt tip de finanţare,
înfiinţarea sau desfiinţarea unor sucursale sau puncte de lucru, valorificarea unor
active şi/sau constituirea de garanţii;

o estimare a procentului preconizat de satisfacere a creanţelor ca urmare a
implementării măsurilor propuse, care nu poate fi mai mic de 50%; în acest scop,
debitorul poate propune măsuri precum: amânări la plata creanţelor, ştergerea în
tot sau în parte a unor creanţe sau numai a dobânzilor ori a penalităţilor de
întârziere, suspendarea acumulării penalităţilor, compensări, novaţii; în ceea ce
priveşte măsurile referitoare la obligaţiile fiscale se vor respecta prevederile legale
în materia ajutorului de stat241;

termenul-limită pentru satisfacerea creanţelor stabilite prin procedura
concordatului, care nu poate depăşi 18 luni de la data încheierii acordului de
concordat preventiv. Pentru bună regulă, rezumatul schemei de concordat
preventiv prevăzut mai sus este prezentat în cele ce urmează:
Schema concordatului preventiv
Depunerea la instanţă a solicitării unui debitor de deschidere a procedurii de concordat, ce
include propunerea de numire a unui conciliator temporar.

Hotărârea definitivă a instanţei de insolvenţă privind numirea unui conciliator temporar.


Întocmirea (i) unei liste a creditorilor (care să includă creditorii ce au o creanţă contestată) şi
(ii) a ofertei de concordat, care va include planul concordatului, în termen de treizeci (30) de
zile de la numirea conciliatorului temporar.


Notificarea
propunerii
de
Publicarea propunerii de concordat
concordat către creditori, inclusiv
la instanţa abilitată şi menţionarea
propunerea de confirmare a
în Registrul Comerţului abilitat a
conciliatorului temporar.
depunerii şi a notificării acesteia.


Proceduri de negociere individuale sau colective cu creditorii, în prezenţa conciliatorului, la
solicitarea debitorului sau a creditorilor sau a acţionarilor majoritari ai debitorului,
procedurile de negociere nu pot depăşi o perioadă de treizeci (30) de zile.

Exprimarea votului cu privire la propunerea de concordat în termen de treizeci (30) de zile
calendaristice, calculate de la data primirii ofertei. Propunerea de concordat este considerată
acceptată prin exprimarea votului de către creditorii reprezentând două treimi din valoarea
creanţelor admise şi certe.


Propunerea de concordat este
Propunerea de concordat nu este
acceptată şi conciliatorul confirmat.
acceptată.


Conciliatorul solicită confirmarea
Debitorul poate formula o altă
concordatului de către instanţa de
propunere de concordat după expirarea
insolvenţă.
perioadei de treizeci (30) de zile.


Instanţa de insolvenţă confirmă concordatul după audierea conciliatorului; judecătorul o
poate respinge numai pentru motive temeinice de legalitate.

241

Aprobarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală trebuie solicitată şi obţinută în terme de treizeci (30) de zile. Dacă
ANAF nu răspunde în acest termen, aprobarea acesteia se consideră implicită.
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Notificarea concordatului către creditori şi menţiune la Registrul Comerţului abilitat.


Conciliatorul
poate
solicita
Creditorii care au votat împotriva
omologare la instanţa de insolvenţă.
concordatului pot solicita în instanţă
anularea, încetarea concordatul sau
confirmarea faptului că acesta este nul
şi neavenit.


Pe toată durata concordatului, în situaţia în care conciliatorul îşi dă seama că acesta nu poate
fi dus la bun sfârşit, va solicita judecătorului să constate acest fapt şi să se pronunţe în sensul
închiderii procedurii concordatului.

Expirarea duratei concordatului.


Concordatul este implementat –
Concordatul nu este implementat –
judecătorul
sindic
constată
creditorii pot hotărî, la propunerea
îndeplinirea concordatului.
conciliatorului, prelungirea duratei
concordatului cu maximum şase (6)
luni.

Efectele/Consecinţele concordatului preventiv
Un efect important al unui concordat preventiv constă în păstrarea dreptului debitorului
de a-şi gestiona afacerile, chiar dacă acest lucru se va face sub supravegherea unui
conciliator şi, în mod indirect, a creditorilor.
Pe baza propunerii, debitorul poate solicita aprobarea instanţei pentru suspendarea
acţiunilor creditorului până la finalizarea procesului (de exemplu, până când propunerea
va fi publicată sau respinsă) (articolul 22).
Toate procedurile de executare începute anterior de către creditorii semnatari ai
concordatului sunt suspendate automat.
Comunicarea deciziei privind recunoaşterea concordatului preventiv duce în mod
automat la suspendarea acumulării penalităţilor, a dobânzilor sau a oricăror altor
cheltuieli în legătură cu creanţele creditorilor semnatari.
După omologarea planului, se aplică o suspendare generală a procedurii de executare
individuale iniţiate de creditorii care au votat împotrivă. Toate procedurile de executare
începute împotriva debitorului (inclusiv cele referitoare la creditorii necunoscuţi) sunt
suspendate automat, în cazul în care conciliatorul solicită astfel, iar instanţa de
insolvenţă aprobă concordatul preventiv (articolul 28).
La cererea unui conciliator şi sub rezerva oferirii unei garanţii corespunzătoare de către
debitor, acesta poate obţine, de asemenea, o suspendare a acumulării de penalităţi,
dobânzi, precum şi a altor cheltuieli aferente, pentru creanţele creditorilor nesemnatari
(inclusiv creanţele creditorilor necunoscuţi). Aceasta suspendare este valabilă pentru o
perioadă de cel mult optsprezece luni. De îndată ce concordatul preventiv este omologat,
dreptul creditorilor de a demara procedura de insolvenţă împotriva debitorului este
suspendat (art. 29 CMAH). Acest lucru pare să sugereze că până la omologarea
concordatului preventiv rămâne posibilă începerea procedurii de insolvenţă involuntare
împotriva debitorului.
Concordatul preventiv va avea, de asemenea, caracter obligatoriu pentru creditori,
inclusiv pentru autorităţile de stat, dar numai în cazul în care prevederile legale cu
privire la ajutorul de stat sunt respectate şi aprobate de către Comisia Inter-ministerială.
În măsura în care un concordat este implementat cu succes, instanţa competentă să se
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pronunţe cu privire la procedura de insolvenţă va emite un ordin de confirmare cu
privire la finalizarea planului. Restructurarea datoriilor stabilită în temeiul acordului de
concordat este consolidată de la data deciziei instanţei.
Dacă, înainte de expirarea termenului, conciliatorul consideră că acordul de concordat
preventiv nu va avea putea fi aplicat, instanţa competentă va emite un ordin care să
ateste o astfel de concluzie şi va decide încheierea procedurii.
Toate creanţele restructurate în temeiul concordatului preventiv, inclusiv cele referitoare
la creditorii nesemnatari, vor fi finale şi obligatorii. Aşa cum vom discuta mai jos
(Principiul C11), Legea Insolvenţei prevede că anumite acte juridice încheiate de către
debitor înainte de deschiderea unei proceduri de insolvenţă ordinară pot fi evitate.
Deoarece CMAH nu conţine prevederi nici în acest sens, nu se poarte afirma cu
certitudine dacă actele adoptate în cursul concordatului preventiv pot fi, de asemenea,
anulate pe motiv de fraudă, odată ce debitorul intră în procedura insolvenţei.
Drepturile creditorilor în cadrul concordatului preventiv
Conciliatorul transmite creditorilor rapoarte cu privire la activitatea debitorului pe toată
durata procedurii, pe care aceştia trebuie să le aprobe (articolele 16 şi 18).
Orice creditor care obţine un titlu executoriu împotriva debitorului în timpul unui
concordat preventiv poate depune o cerere către instanţa competentă în procedura de
insolvenţă pentru a se constitui parte la acesta sau îşi poate recupera creanţa prin orice
alte mijloace permise (articolul 30).
Creditorii care au votat împotriva concordatului preventiv pot cere anularea contractului,
în termen de 15 zile de la data menţionării concordatului aprobat în registrul comerţului.
Solicitarea poate fi însoţită şi de cererea de suspendare a concordatului preventiv, iar
instanţa competentă în procedura insolvenţei poate admite respectiva cerere.
Creditorii pot solicita instanţei să dispună încetarea concordatului preventiv şi pentru
acordarea de despăgubiri, în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile
contractuale principale, conform celor prevăzute în concordatul preventiv. CMAH
prevede următoarele acţiuni în probarea încălcării obligaţiilor contractuale principale:
o
preferinţa debitorului pentru anumiţi creditori în detrimentul altora;
o
ascunderea de bunuri ale debitorului până la finalizarea concordatului preventiv;
o
efectuarea de plăţi fără o justificare adecvată.
La depunerea unei cereri de încetare, concordatul preventiv va fi automat suspendat.
La începerea unui concordat preventiv, instanţa de insolvenţă numeşte conciliatorul
provizoriu propus de către debitor. Mai mult, instanţa de insolvenţă este responsabilă
pentru recunoaşterea concordatului preventiv (dar nu are competenţa de a evalua
fezabilitatea propunerii de concordat preventiv) şi pentru respectarea cerinţelor legale
prevăzute de CMAH. Cu toate acestea, CMAH nu cuprinde alte prevederi cu privire la
identificarea acestor cerinţe. Se pare că aceste cerinţe includ următoarele: (i)
eligibilitatea debitorului pentru concordatul preventiv (de exemplu, debitorul nu trebuie
să fie într-o situaţie care să-l împiedice să acceseze concordatul preventiv şi (ii)
respectarea procedurii concordatului preventiv.
În timp ce CMAH nu identifică situaţia financiară a unui debitor ca fiind un factor ce
urmează să fie examinat împreună cu procedura de recunoaştere a concordatului
preventiv, situaţia financiară reprezintă, totuşi, o parte a testului aferent cererii de
omologare a concordatului preventiv.
Opinie
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Sistemul juridic românesc anterior Codului Insolvenţei 2014 prevedea mecanisme
potenţial utile sub forma concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc pentru
restructurarea datoriilor debitorului, fără iniţierea procedurilor de insolvenţă. Cu toate
acestea, procedurile nu erau folosite în practică. Conform statisticilor elaborate de
Institutul Naţional al Magistraturii, numai 70 de concordate preventive au fost deschise
în total la nivelul întregii ţări în 2010 şi 2011. Aceste proceduri alternative nu par să fie
prea cunoscute. În general, părţile interesate care au cunoştinţă de existenţa acestora nu
par să le considere ca fiind o modalitate eficientă de redresare a unei entităţi cu
probleme.
Aparent, există mai multe motive de bază pentru utilizarea deficitară a acestor prevederi,
printre care: (i) nu sunt prevăzute sancţiuni pentru situaţiile în care sistemul
concordatului preventiv este utilizat în mod strategic pentru a evita începerea procedurii
de insolvenţă „ordinare”; (ii) există o lipsă de claritate în ceea ce priveşte
disponibilitatea procesului atunci când insolvenţa, aşa cum este definită în Legea
Insolvenţei, este „iminentă”; (iii) unii participanţi pe piaţă se plâng că, în cazuri
complexe şi mai ales în cazul în care sunt implicate şi bănci străine, perioada de
formulare a planului s-a dovedit a fi nerealist de scurtă; (iv) negocierile se pot prelungi
şi nu au fost prevăzute termene limită pentru etapele acestui proces; (v) concordatul ar
trebui să aibă efect asupra a cel puţin 50% din datoria totală, chiar dacă doar o clasă mai
mică de creanţe trebuie, în fapt, să fie restructurate pentru a permite redresarea
debitorului; (vi) cerinţa ca această procedură să fie aprobată de un procent foarte mare,
de 80% dintre creditori din punct de vedere al valorii, pentru a fi obligatoriu pentru
creditorii nesemnatari; (vii) suspendarea acumulării dobânzilor şi penalităţilor datorate şi
a cheltuielilor suportate de creditorii semnatari; (viii) tratamentul neechitabil al
creanţelor intra-grup.
Datorită acestor deficienţe, reprezentanţii creditorilor par să considere în prezent că
invocarea acestor mecanisme se datorează în primul rând eforturilor susţinute ale
debitorilor de a eluda propriile obligaţii.
În plus faţă de aceşti factori, participanţii de pe piaţă sunt de părere că practica
negocierii cu succes şi în punerea în aplicare a concordatului preventiv ar putea fi
viabile doar în cazul în care autorităţile fiscale au fost autorizate şi încurajate să
participe în astfel de negocieri şi acorduri (a se vedea, de asemenea, Principiul B3 de
mai sus). De asemenea, s-a raportat că autorităţile fiscale sunt obligate prin lege să
perceapă penalităţi mari (35%) pentru neplată (deşi acestea au posibilitatea să renunţe la
până la jumătate din volumul penalităţilor) şi să solicite garanţii242; această agresivitate
ar putea submina ceea ce altminteri ar putea fi altfel o posibilitate de restructurare
viabilă.
Proiectul Legii Insolvenţei din 2013 a încercat să rezolve o parte din aceste deficienţe şi,
potrivit informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 chiar le-a soluţionat. De exemplu,
s-a raportat că procentul necesar pentru aprobarea a ceea ce se numeşte actualmente
„concordat preventiv” este stabilit actualmente la 75% din valoarea creanţelor certe, sub
condiţia suplimentară ca maxim 25% din cele incerte să fi votat împotrivă. Ni s-a
comunicat că există, de asemenea, o prevedere care permite continuare acumulării de
dobânzi pe parcursul procesului de negociere anterior aprobării. În plus, creanţele fiscale
pot fi reduse conform propunerii, în măsura în care reducerea trece testul „creditorului
privat” (pentru a se asigura că reducerea nu este calificată drept ajutor de stat, cu
încălcarea reglementărilor UE). Există actualmente termene limită prevăzute de lege atât
pentru negocierea concordatului cât şi a duratei sale maxime. În final, legea prevede
acum o procedură pentru obţinerea încuviinţării instanţei cu privire la concordat, pentru
242

S-a observat de asemenea că, totuşi, Codul de procedură fiscală (art. 119 – 124) autorizează evaluarea unor astfel de sume şi
că potrivit art. 41 al Legii nr. 85/2006, niciun fel de dobânzi sau penalităţi nu pot fi adăugate creanţelor la deschiderea procedurii
de insolvenţă. Prin urmare, s-a sugerat că autorităţile fiscale nu aplică penalităţi mari.
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Comentariu

Principiul B5

a-i asigura obligativitatea pentru creditorii nesemnatari.
Concordatul preventiv avea un potenţial semnificativ, însă slab valorificat. Astfel, s-a
considerat că procesul ar putea fi îmbunătăţit prin: (i) impunerea de sancţiuni pentru
factorii de decizie ai debitorului în cazul în care un acord de concordat se dovedeşte a fi
fost iniţiat sau continuat cu rea-credinţă (a se vedea Principiul B2, de mai sus); (ii)
furnizarea unei definiţii mai clare şi mai maleabile a circumstanţelor în care concordatul
preventiv poate fi început; practica internaţională este de a permite acest lucru în cazul
unui debitor care este sau ar putea să fie în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile
sale la scadenţă; (iii) asigurarea posibilităţii ca aceste proceduri alternative să fie
propuse şi convenite pentru mai puţin de 50% din creanţele restante, în cazul în care o
astfel de categorie mai mică de creanţe trebuie să fie restructurate pentru a permite
reabilitarea debitorului; (iv) stabilirea unor termenele limită pentru diferitele etape din
negocierea planului şi aprobarea acestuia; (v) posibilitatea prelungirii termenului general
de aprobare a planului, în cazurile complexe; (vi) împărţirea creditorilor în clase de vot,
în funcţie de natura creanţelor lor, care să permită aprobarea concordatului şi asigurarea
caracterului imperativ al acestuia pentru toate categoriile de creditori relevante (inclusiv
pentru creditorii nesemnatari), având în vedere că se consideră în general că aceştia sunt
creditorii care deţin mai mult de 65% - 75% din creanţele aparţinând fiecărei
categorii243; (vii) posibilitatea acumulării continue a penalităţilor şi dobânzilor
contractuale, chiar şi după demararea concordatului, cu excepţia cazului în care şi până
la data la care un concordat preventiv va fi fost aprobat în mod corespunzător244; (viii)
asigurarea unui tratament atent gândit privind creanţele intra-grup; şi (ix) eliminarea
oricăror dubii cu privire la capacitatea juridică şi tehnică a autorităţilor fiscale de antama
negocieri în vederea aprobării şi, după caz, a exprimării votului în favoarea acestor
proceduri alternative; acestea ar trebui să aibă, de asemenea, capacitatea explicită de a
şterge penalităţile şi de a renunţa la constituirea de garanţii în astfel de situaţii245. Codul
Insolvenţei 2014 pare să fi îmbunătăţit în mod substanţial viabilitatea procesului.
Reglementarea reorganizării şi practicilor de management al riscurilor
B5.1 Sectorul financiar al unui stat (eventual cu aprobarea informală şi asistenţa
băncii centrale, a ministerul de finanţe sau a asociaţiei bancherilor) ar trebui să
promoveze dezvoltarea unui cod de conduită privind procedurile voluntare consensuale
menite să soluţioneze cazurile de dificultate financiară a societăţilor comerciale, în care
băncile şi alte instituţii financiare să aibă o expunere semnificativă, în special pe pieţele
în care insolvenţa societăţilor comerciale a atins niveluri sistemice.

Descriere

B5.2 În plus, bunele practici de gestionare a riscurilor ar trebui să fie încurajate de
către autorităţile de reglementare ale instituţiilor financiare şi susţinute de norme care să
faciliteze proceduri şi practici interne eficiente care să sprijine recuperarea promptă şi
eficientă şi soluţionarea creditelor neperformante si a activelor aflate în dificultate.
Ghidul pentru restructurarea voluntară a obligaţiilor societăţilor comerciale
La recomandarea Băncii Mondiale şi a IFC, trei entităţi din România, şi anume, Banca
Naţională a României, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor au aprobat în
septembrie 2010 adoptarea Ghidului pentru restructurarea voluntară extrajudiciară a
obligaţiilor societăţilor comerciale („CDRG”)246.
CDRG reprezintă un set de principii facultative, cu caracter neobligatoriu (spre

243

Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 a stabilit procentul de aprobare la 75%.
Această modificare a procedurii concordatului a fost aparent introdusă prin Codul Insolvenţei 2014, în art. 29, alin. (2).
245
Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 a introdus prevederi care cel puţin răspund justificării oferite anterior
de autorităţile fiscale pentru neparticiparea lor (preocuparea că o participare voluntară la orice plan ce prevede reducerea
creanţelor lor ar putea fi considerată ajutor de stat). Noile prevederi permit actualmente respingerea acestor obiecţiuni ale
autorităţilor fiscale (sub condiţia ca procentul necesar să fie întrunit) şi impun ca orice măsuri ce conduc la reducerea/ştergerea
creanţelor să fie supuse unui test obligatoriu al creditorului privat.
246
O versiune în limba română a CDRG este disponibilă online pe site-ul Ministerului Justiţiei din România,
http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=y1UyvhqWNns%3D&tabid=36.
244
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deosebire de un set de reguli imperative), care stabilesc un cadru informal de cooperare
între părţi (debitori, împrumutători şi creditori), pentru depăşirea dificultăţilor financiare
temporare.
Principalele obiective ale Ghidului sunt: (i) evitarea lichidării societăţilor viabile; (ii)
reducerea pierderilor înregistrate de bănci şi alte instituţii; şi (iii) asigurarea sprijinului
financiar pentru societăţile supravieţuitoare.
Principiile îşi întemeiază aplicabilitatea pe câteva condiţii recomandate, pe care toate
părţile implicate într-o negociere ar trebui să le urmeze pentru a se ajunge la o
restructurare de succes:
Buna credinţă
Buna-credinţă presupune, printre altele, ca un debitor să negocieze cu onestitate şi
sinceritate, având ca obiectiv încheierea unui acord cu creditorul. Cazurile de reacredinţă includ tergiversarea şi amânarea în mod deliberat a încheierii unui acord, în
scopul de a profita de prevederile legale potrivit cărora conducerea societăţii este scutită
de obligaţia de a declanşa procedura de insolvenţă.
Confidenţialitate
Un debitor ar trebui să aibă încredere deplină că informaţiile comunicate către creditorul
său sunt confidenţiale. În multe cazuri, creditorii trebuie oricum să respecte normele
bancare de confidenţialitate.
Angajamentul creditorilor pe perioada de suspendare
Creditorii sunt de acord ca, pe o perioadă limitată (perioada de suspendare), să nu
întreprindă nicio acţiune individuală şi nici să-şi consolideze poziţia în raport cu alţi
creditori în ceea ce priveşte acoperirea creanţelor sau primirea altor garanţii.
Angajamentul împrumutatului în aceeaşi perioadă de timp
În mod similar, în aceeaşi perioadă, împrumutatul are obligaţia de a se abţine de la a
promova orice acţiuni care ar putea afecta interesul creditorului (cum ar fi efectuarea de
plăţi sau vânzarea activelor întreprinderii, cu excepţia cazului în care există acordul scris
al creditorului în acest sens).
Dezvăluirea completă a informaţiilor
Debitorul trebuie să informeze în mod constant creditorul cu privire la cele mai recente
şi corecte date financiare şi de afaceri şi nu trebuie să ascundă aceste informaţii şi, de
asemenea, trebuie să permită creditorilor şi consultanţilor acestora să aibă acces la aceste
de informaţii.
Finanţare continuă
Împrumutatul trebuie să fie pregătit să solicite finanţare continuă pentru a veni în
sprijinul activităţii sale, dacă este necesar.
Noile surse de finanţare ar putea să presupună o rată mai mare a dobânzii sau garanţii
suplimentare care vor greva activele companiei sau ale managementului sau ale
acţionarilor/asociaţilor.
Planul de restructurare susţinut de estimări fiabile, rezonabile şi viabile
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Debitorii ar trebui să aibă în vedere pregătirea unei propuneri de restructurare realiste,
cu sprijinul creditorului (după caz), cât mai curând posibil. Debitorii ar trebui să
înţeleagă faptul că, uneori, negocierea cu succes necesită renunţări (compromisuri).
Depreciere şi practici de clasificare a împrumuturilor
În conformitate cu Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16 din 2012 privind
clasificarea şi ajustările prudenţiale de valoare, fiecare instituţie de credit trebuie să
promulge norme interne care reglementează gestionarea riscurilor, ce trebuie să fie
aprobate de către organele de conducere proprii şi de către Banca Naţională a României
(articolul 3). Potrivit acestor norme, fiecare debitor (şi anume, garanţii din afara
domeniului instituţiei de creditare) trebuie să fie clasificat într-una din cele cinci
categorii prudenţiale (standard, în observaţie, sub-standard, îndoielnic şi pierdere)
(articolul 16). Un coeficient de depreciere standard se aplică pentru fiecare categorie: (1)
0%; (2) 5%; (3) 20%; (4) 50%; şi respectiv (5) 100% (articolul 19). Trei criterii sunt
utilizate pentru a stabili această clasificare: performanţa financiară, serviciul datoriei, şi
statutul juridic (articolul 19, în coroborare cu Anexa 3, Tabelul 2). La rândul său,
performanţa financiară este stabilită pa baza unor factori cantitativi (lichiditatea,
solvabilitatea, rentabilitatea şi riscul) şi calitativi (management, acţionariat, natura
garanţiilor, inclusiv celor colaterale, precum şi condiţiile de piaţă) (articolul 6). În cazul
în care o expunere a fost supusă unei „operaţiuni de înlocuire” (adică o expunere nouă
sau modificarea condiţiilor de expunere existente), performanţa financiară trebuie să fie
evaluată în raport cu criterii mai stricte pe baza celor mai recente informaţii disponibile
(articolul 6). Prin aplicarea „principiului contaminării”, un debitor care deţine facilităţi
multiple este clasificat prin raportare la cea mai slabă dintre acestea (articolul 17). O
expunere acoperită de un depozit colateral integral deţinut la aceeaşi bancă nu este luată
în calcul în acest scop (articolul 17). Pentru respectarea acestor cerinţe, împrumutătorii
trebuie să pună în aplicare metode şi proceduri adecvate de gestionare a informaţiilor
(articolul 22).
De la 1 ianuarie 2012, sectorul bancar românesc a înlocuit standardele româneşti de
contabilitate cu standarde internaţionale de contabilitate şi raportare (IFRS). Conform
acestora din urmă, portofoliul fiecărei bănci este împărţit în 2 categorii „semnificative”
şi „nesemnificative”, în funcţie de criterii prestabilite.
Banca va aprecia mai întâi dacă există motive obiective pentru depreciere, individual
pentru activele financiare semnificative, şi apoi individual sau colectiv pentru activele
nefinanciare semnificative. În cazul în care constată că nu există dovezi obiective de
depreciere a unui activ financiar evaluat individual, indiferent dacă acesta este
semnificativ sau nu, banca include activul respectiv într-un grup de active financiare
având caracteristici similare privind riscul de creditare şi le evaluează în mod colectiv în
scopul deprecierii. Pierderile din depreciere recunoscute la nivel de grup reprezintă o
etapă intermediară până la data la care pierderile din depreciere sunt constatate la nivel
individual astfel încât imediat după ce se constată că un activ a fost depreciat la nivel
individual acesta va fi eliminat din grup. Deprecierea se calculează ca diferenţa dintre
valoarea contabilă a activului financiar şi valoarea actualizată a fluxurilor de numerar
viitoare estimate247.

Pentru prima categorie, deprecierea este stabilită în mod individual pe baza unor dovezi
obiective ale motivului pre-existent care ar justifica deprecierea. În cazul în care nu
există niciun astfel de motiv, creditul este clasificat în categoria „nesemnificativ” şi este
supus unui tratament colectiv pentru depreciere (pe baza evaluării riscului general,
inclusiv a riscului de ţară şi industrie etc.). În mod similar, un împrumut nesemnificativ
care face obiectul unei deprecieri individuale specifice va fi transferat în categoria
„semnificativ”. Deprecierea se calculează în funcţie de valoarea actuală netă a fluxului
247

Detalii furnizate de Banca Naţională a României.
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de numerar al activului depreciat.
Tehnici de restructurare a datoriilor
Băncile şi instituţiile financiare folosesc în mod curent tehnici de restructurare pentru a
ajunge la acorduri amiabile în vederea reeşalonării datoriilor. Tehnica cea mai uzuală
pentru recuperarea creditului şi soluţionarea creditelor neperformante este reeşalonarea
datoriilor, vânzările de active către terţi şi sechestrul judiciar şi nejudiciar.
Debitorii solicită frecvent reeşalonarea datoriilor lor. În funcţie de situaţia financiară a
debitorului, băncile pot solicita fie o majorare a capitalului social; fie vânzarea activelor
care nu afectează obiectul de activitate, fie reţinerea dividendelor de la distribuire, fie
furnizarea unor garanţii suplimentare sau garanţii colaterale. Schimbările structurale în
managementul societăţii, măsurile de reducere a costurilor sau de reducere a forţei de
muncă reprezintă probleme spinoase care pot face întregul demers mai dificil.
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Române a Băncilor („ARB”) a emis o serie de
comunicate de presă în septembrie 2009, la încheierea unei întruniri cu reprezentanţii
mai multor grupuri de afaceri din România. Potrivit acestor comunicate de presă,
restructurarea datoriei reprezintă un sprijin semnificativ pentru debitori corporativi care
se confruntă cu dificultăţi financiare şi o alternativă viabilă menită să evite prescrierea
garanţiilor248. Drept urmare, ARB a emis un document de cinci pagini care conţine un
set ne-exhaustiv de scheme de restructurare şi soluţii de depăşire a dificultăţilor
financiare cu care se confruntă întreprinderile mici şi mijlocii din România249.
Documentul menţionează că restructurarea datoriilor presupune transparenţă, cooperare
sinceră şi informarea corectă de către debitori cu privire la activitatea şi situaţia lor
financiară, în scopul de a oferi creditorilor o posibilitate reală de evaluare a tuturor
elementelor şi riscurilor asociate cu redresarea vizată. Documentul subliniază de
asemenea faptul că un plan de restructurare ar trebui să fie documentat în mod adecvat
cu privire la mai mulţi factori: (i) identificarea unor noi pieţe de desfacerea bunurilor sau
serviciilor; (ii) reducerea costurilor; (iii) maximizarea vânzărilor; (iv) diversificarea
activităţii sau concentrarea pe acele activităţi care duc la maximizarea profitului; (v)
implicarea mai activă a acţionarilor şi (vi) îmbunătăţirea performanţelor structurilor de
management.
Opinie
Volumul creditelor neperformante („NPL”)250 a continuat să crească în ultimii trei ani.
Rata creditelor neperformante a fost de 15,9% în martie 2012, din care aproape 99% a
fost acoperit din provizioanele prudenţiale totale. Până în august 2012, nivelul a crescut
la 17,6%, o creştere semnificativă de la 13,9% în luna august 2011. În aceeaşi perioadă
de 12 luni, procentul total de debitori în întârziere a crescut de la 23,3% la 24,8%.
Băncile individuale au raportat un volum semnificativ mai mare de NPL, iar nivelul
acestora a atins 21% la sfârşitul lunii iulie 2013.
De la 1 ianuarie 2012, sectorul bancar a înlocuit standardele româneşti de contabilitate
(„RAS”), cu standardele internaţionale de contabilitate şi raportare („IAS” şi „IFRS”).
Această acţiune a condus la o eliberare unică a unei anumite sume de capital. Trecerea la
standardele internaţionale a redus astfel cerinţele de previzionare şi se poate să fi
îmbunătăţit totodată poziţia valutară a băncii (în principal prin vânzarea depozitelor în
euro deţinute pentru provizioanele nete în raport cu deficienţele creditelor exprimate în
248

A se vedea comunicatele de presă ale ARB (în limba română) din datele de 9, 10 şi 29 septembrie 2009, disponibile la
http://www.arb.ro/evenimente.php.
249
A se vedea comunicatul de presă al ARB (în limba română) din data de 29 septembrie 2009, disponibil la
http://www.arb.ro/admin/documents/ARB%20comunicat%20presa%20scheme%20restructurare.pdf.
250
Definit, în scopurile prezentei, drept expunerea neajustată a împrumuturilor şi dobânzilor scadente de mai mult de 90 de zile
şi/sau pentru care au fost demarate acţiuni în instanţă, ca procent din totalul împrumuturilor şi dobânzilor totale clasificate
aferente împrumuturilor non-bancare.
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euro).
Problema reeşalonării excesive pare să se perpetueze. Mai multe bănci din România par
să recurgă de regulă la reeşalonare în cazul culpei debitorului, fără a face eforturi pentru
a stabili cauzele care stau la baza întârzierilor, cu excepţia celui de a solicita un „raport
independent cu privire la societate”, care de cele mai multe ori se dovedeşte superficial
şi este considerat o simplă formalitate. Cel puţin o bancă raportează faptul ieşit din
comun că fiecare împrumut neperformant din portofoliul său a făcut obiectul cel puţin al
unei reeşalonări. Un oficial senior al unei alte bănci a indicat că, din experienţa proprie a
băncii, perpetuarea unei datorii este într-adevăr o realitate în sistem. Un oficial senior de
la o altă bancă admis în mod explicit faptul că banca ar lua în considerare reeşalonarea
nu pentru că este deosebit de încrezătoare cu privire la viabilitatea debitorului, ci tocmai
pentru a evita reclasificarea împrumutului. Astfel de practici, în cazul în care se
răspândesc la scară largă, indică faptul că problemele din sectorul financiar ar putea
merge chiar mai adânc decât este indicat de cifrele ridicate şi în continuă creştere
referitoare la NPL.
Regulamentele Băncii Naţionale a României nu par să limiteze numărul de reeşalonări la
care poate fi supus un credit înainte de retrogradarea obligatorie (spre deosebire de cea
discreţionară) şi nici nu oferă criterii minime, conform cărora creditorii trebuie să
evalueze scenariile de imposibilitate de plată, înainte de a fi de acord cu o reeşalonarea.

Comentariu

Există un cod de bune practici în ceea ce priveşte restructurările informale, dar el nu este
folosit de către părţi. În septembrie 2010, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor
Publice, împreună cu Banca Naţională a României, au aprobat Ghidul pentru
restructurarea voluntară extrajudiciară a obligaţiilor societăţilor comerciale. Ghidul este
în concordanţă cu cele mai bune practici internaţionale şi prevede principiile care
reglementează buna-credinţă, confidenţialitatea informaţiilor, diseminarea informaţiilor,
noile surse de finanţare, precum şi obligaţiile debitorilor şi creditorilor. Din păcate, se
pare că aceste prevederi nu au fost preluate în practică într-o măsură foarte mare.
Instituţiile financiare care ar trebui să fie utilizatorii fireşti ai acestui ghid susţin că, deşi
teoretic Banca Naţională a României a aprobat acest ghid, ea manifestă o pasivitate
deplină în ceea ce priveşte aplicarea practică a acestora, încurajând într-o mică măsură
sau deloc creditorii să recurgă la aceste linii directoare în circumstanţe adecvate. Poziţia
Băncii Naţionale a României pare să fie în sensul că aceasta nu are nici o autoritate
legală de a emite în mod oficial recomandări, în contrast cu autoritatea de „a aproba”
recomandările cuprinse în ghid, şi nici o putere juridică pentru a încuraja împrumutătorii
să recurgă la astfel de recomandări. Cu toate acestea, alte bănci centrale, începând cu
„Abordarea Londoneză” a Băncii Angliei, au emis într-adevăr, un astfel de ghid şi au
reglementat insistent punerea lui în practică. Dialogul cu Banca Naţională a României
poate fi aşadar continuat, având în vedere că puterea de intervenţie a acesteia ar putea
conferi o valoare semnificativă ghidului, fiind un beneficiu şi pentru piaţă.
Fie prin modificarea Regulamentului BNR nr. 11/2011 [nu cumva 16 din 2012?] fie în
alt mod, Banca Naţională a României ar trebui să ia în considerare în regim de urgenţă
furnizarea unor linii directoare suplimentare, specifice şi cu caracter obligatoriu, pentru
a aborda situaţiile în care o facilitate de creditare este redusă şi/sau face obiectul unei
operaţiuni de reeşalonare. Instituţiile financiare care îşi propun acordarea unor
reeşalonări trebuie să aibă obligaţia de a analiza în profunzime dar punctual posibilele
cauze ale apariţiei stării de dificultate financiară şi să impună ca o condiţie suspensivă
pentru acordarea reeşalonări, obligaţia debitorului de a lua măsuri de redresare la nivel
de management, strategie şi/sau operaţiuni. Liniile directoare ar trebui să ia în calcul
numărul maxim de reeşalonări posibile pentru o facilitate, înainte ca aceasta să fie
eligibilă pentru declasarea obligatorie. Aceste măsuri trebuie dublate de o monitorizare
mai atentă din partea Băncii Naţionale a României, pentru a asigura o implementare
reală a liniilor directoare şi respectarea de către instituţiile financiare a cadrului legal.
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Principiul C1

Banca Naţională a României ar trebui să îşi asume un rol de lider şi să acorde sprijin
moral deplin pentru a încuraja instituţiile financiare implicate în situaţii de dificultate a
debitorilor cu multipli-creditori să facă uz de Ghidul pentru restructurarea voluntară
extrajudiciară a obligaţiilor societăţilor comerciale. Este puţin probabil ca Banca
Naţională a României să necesite competenţe suplimentare legale pentru a face acest
lucru, dar ea trebuie, în schimb, să studieze practicile altor autorităţi de reglementare,
inclusiv ale Băncii Angliei în ceea ce priveşte „Abordarea Londra” şi ale Agenţiei
Turceşti de Reglementare şi Supraveghere Bancară în legătură cu „Abordarea Istanbul”.
În cazul puţin probabil în care Banca Naţională a României ar avea într-adevăr nevoie să
fie echipată cu competenţe legale suplimentare pentru a acţiona în acest fel, trebuie luată
urgent în considerare conferirea acestor competenţe BNR. Implicarea Băncii Naţionale
într-o „Abordare Bucureşti” ar putea stimula o practică de restructurare înfloritoare la
nivel naţional şi poate conferi un avantaj semnificativ tuturor părţilor interesate
relevante.
PARTEA C. CADRUL JURIDIC ÎN MATERIA INSOLVENŢEI
Obiective şi politici cheie

Descriere

Deşi politicile în domeniu variază de la ţară la ţară, sistemele eficiente de insolvenţă ar
trebui să vizeze:

Integrarea cu sistemele juridice şi comerciale la nivel naţional.

Maximizarea valorii activelor unui debitor şi a recuperării creanţelor de către
creditori.

Menţinerea unui echilibru perfect între lichidare şi reorganizare, care s[ permit[
trecerea uşoară de la o procedură la alta.

Introducerea unor prevederi care să reglementeze atât lichidarea eficientă a
întreprinderilor neviabile şi a celor pentru care lichidarea este de natură să
genereze un randament mai mare pentru creditori, cât şi reorganizarea
întreprinderilor viabile.

Asigurarea unui tratament echitabil al creditorilor cu poziţii similare, inclusiv
creditorii externi şi interni situaţi pe poziţii similare.

Soluţionarea în timp util, eficient şi imparţial a insolenţelor.

Prevenirea utilizării necorespunzătoare a sistemului de insolvenţă.

Prevenirea dezmembrării premature a activelor debitorului de către creditorii
individuali care doresc recuperarea rapidă a creanţelor lor.

Asigurarea unei proceduri transparente care conţine şi aplică în mod consecvent
reguli clare de alocare a riscurilor şi stimulente pentru colectarea şi distribuirea de
informaţii.

Recunoaşterea drepturilor creditorilor existenţi şi respectarea priorităţii creanţelor
printr-un proces previzibil şi bine definit.

Crearea unui cadru pentru insolvenţele transfrontaliere, cu recunoaşterea
procedurilor străine.
Introducere
Cadrul juridic românesc aplicabil insolvenţei prevede un sistem bazat pe deciziile
instanţelor judecătoreşti. Există patruzeci şi unu de instanţe în teritoriu – tribunale, care
au jurisdicţie exclusivă asupra dosarelor de insolvenţă deschise pentru debitori al căror
sediu social se află în România. Cadrul de reglementare este relativ nou. În conformitate
cu alte jurisdicţii europene (Germania – Vergleichsordnung sau Spania – Ley de
Suspension de Pagos), România a instituit încă din 1929 o procedură colectivă
(concordatul preventiv), care a fost foarte rar utilizată. Legea din 1929 a fost abrogată în
1938, un sistem nou fiind pus în aplicare ulterior, care a rămas în vigoare până în 2006,
când a fost adoptată Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei din 5 aprilie 2006.
În 2009, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 381/2009 privind introducerea
concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc, care a completat cadrul juridic aplicabil,
ajungându-se la sistemul existent astăzi.

80

Banca Mondială ICR ROSC pentru România – aprilie 2014
– ROSC final –

Codul Insolvenţei 2014 (aşa cum am fost informaţi) reuneşte actualmente într-un singur
corp de legislaţie mecanismele alternative pre-insolvenţă (a se vedea Principiul B de
mai sus), regulile generale aplicabile procedurii de insolvenţă, precum şi regulile
speciale aplicabile instituţiilor de credit, societăţilor de asigurare şi re-asigurare, dar şi
reglementările privind insolvenţa transfrontalieră. El oferă soluţii pentru o parte din
aspectele semnalate în această evaluare (detaliate mai jos) cu privire la cadrul juridic ce
guvernează insolvenţa. Comentariile detaliate cu privire la Proiectul Legii Insolvenţei
din 2013, care constituie sediul anterior al materiei şi care este considerat a avea o
structură similară cu cea a Codului Insolvenţei 2014, sunt cuprinse în Anexa II251.
Tipuri de proceduri de insolvenţă
Legea Insolvenţei (LI) prevede două tipuri de proceduri de insolvenţă: (i) o procedură
generală de insolvenţă; şi (ii) o procedură simplificată, adică un fel de procedură rapidă
de lichidare252. Teoretic, sistemul român de insolvenţă îşi propune să găsească un
echilibru între restructurarea şi reorganizarea debitorilor insolvabili viabili şi lichidarea
metodică a unei averi valorificate, care nu are perspective de supravieţuire. În practică,
însă, lichidarea este mult prea prezentă iar restructurările de succes sunt foarte puţine.
Conform datelor recente furnizate de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
din România (UNPIR), din data de 31.12.2011, reorganizările au reprezentat doar 6%
din numărul total de cauze (restul fiind falimente/lichidări).
Procedura generală de insolvenţă
Procedura generală de insolvenţă comportă două sau trei etape principale (de la caz la
caz), care debutează cu deschiderea procedurii, continuă cu o perioadă de observaţie de
50 zile, care poate include aprobarea unui plan de reorganizare ce poate conduce la o
reorganizare de succes sau la lichidarea debitorului. Prezentarea schematică de mai jos
oferă o imagine de ansamblu a procedurii generale de insolvenţă potrivit LI.
Prezentarea procedurii generale de insolvenţă
Cererea este înaintată de către
debitor, însoţită de documentele
justificative.

Cererea este depusă de unul sau mai
mulţi creditori; dacă se depun mai
multe cereri, acestea sunt conexate
şi soluţionate colectiv.


Instanţa competentă dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă şi numirea unui
administrator judiciar, autorizat să administreze activitatea debitorului pe parcursul aşanumitei „perioade de observaţie” precum şi să întocmească un raport referitor la situaţia
financiară şi economică a debitorului şi posibilităţile de restructurare a afacerii acestuia.
Creditorii sunt notificaţi pentru a depune declaraţiile de creanţă şi se comunică data primei
adunări a creditorilor.
Prima adunare a creditorilor are loc în termen de 5 zile de la întocmirea tabelului preliminar
al creanţelor.

Administratorul judiciar transmite raportul de activitate referitor la patrimoniul de
insolvenţă şi la posibilităţile de restructurare a acestuia în termen de 40 de zile de la numire.
Administratorul judiciar poate contesta transferurile frauduloase şi preferenţiale în termen
de un an de la numirea sa, dar nu mai târziu de 18 luni de la deschiderea dosarului de
insolvenţă.

Planul de reorganizare poate fi depus în termen de 30 de zile de la confirmarea creanţelor de
către instanţă, fie de către debitor, fie de către administratorul judiciar, fie de către acei
251

Aceste comentarii au fost întocmite ca răspuns la o solicitare din partea guvernului, şi au fost incorporate în acest Raport în
scopuri de completare.
252
A se vedea Legea Insolvenţei, secţiunile 3.1.1 şi 3.1.2, pentru mai multe detalii privind caracteristicile fiecăruia din cele doua
tipuri de proceduri de insolvenţă.
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creditori care deţin 20% (douăzeci la sută) sau mai mult din valoarea totală a creanţelor, aşa
cum este confirmată de către instanţa competentă.
Pentru a fi implementat, un plan trebuie să fie votat de categoriile prevăzute de creanţe şi
confirmat în cele din urmă de instanţa de insolvenţă.

În cazul în care niciun plan de reorganizare nu este propus, votat în mod valabil şi
confirmat, sau planul nu este adus la îndeplinire în mod corespunzător, sau raportul înaintat
de administratorul judiciar prin care se propune lichidarea patrimoniului de insolvenţă a fost
aprobat în mod valabil de către creditori, atunci instanţa competentă decide intrarea
debitorului în lichidare.
Activele sunt valorificate iar veniturile obţinute din valorificare sunt distribuite conform
ordinii legale de prioritate.

Sub rezerva constatării unor acte frauduloase, debitorul beneficiază de o descărcare generală
de răspundere până la finalizarea procedurii de lichidare.

Lichidarea unui debitor în insolvenţă este decisă de către instanţa competentă, la
propunerea oricărei părţi interesate sau din oficiu, şi are loc în oricare dintre următoarele
situaţii (art. 107.1 LI):

Dacă niciun plan de reorganizare nu a fost propus, admis, aprobat sau confirmat
ori aprobat;

Dacă planul nu reuşeşte să asigure realizarea obiectivele sale aprobate;

Dacă administratorul judiciar recomandă lichidarea şi creditorii aprobă această
propunere; sau

Dacă debitorul şi-a declarat intenţia de intra în procedura simplificată.
Ca urmare a trecerii de la procedura generală de insolvenţă la procedura simplificată,
activele din patrimoniul de insolvenţă ar trebui să fie vândute, iar veniturile derivate din
acestea trebuie distribuite creditorilor. Administratorul judiciar (lichidatorul) este
autorizat să păstreze custodia asupra activelor din patrimoniul de insolvenţă, să
urmărească şi să încaseze creanţele deţinute de debitorul insolvent împotriva terţilor
debitori şi să valorifice patrimoniul de insolvenţă în scopul de a maximiza valoarea
veniturilor astfel obţinute.
Din punct de vedere practic, trebuie remarcat faptul că, de regulă, creditorii aşteaptă
aproximativ un an sau chiar mai mult până când procesul de lichidare este finalizat şi
primesc o parte din sumele solicitate.
Prezentarea procedurii de lichidare
Ridicarea dreptului de administrare al debitorului.

Desemnarea unui lichidator.

Notificarea creditorilor.

Înregistrarea declaraţiilor de creanţă, evaluarea şi confirmarea creanţelor.

Desfăşurarea procedurii de lichidare şi încasarea veniturilor din lichidare.

Distribuirea veniturilor obţinute din lichidare.

Finalizarea lichidării, descărcarea debitorului şi închiderea dosarului de insolvenţă.

Procedura simplificată (procedura de lichidare rapidă)
Procedura simplificată de lichidare reprezintă o adăugire relativ nouă la cadrul juridic al
insolvenţei. Ea a fost promovată în principal cu scopul de a reduce numărul de dosare de
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insolvenţă restante aflate pe rolul instanţelor, în special cele care privesc: (a) anumite
categorii de debitori (de exemplu, întreprinzătorii individuali; întreprinderile familiale
fără personalitate juridică; corporaţiile care decid în mod voluntar şi pe cale extrajudiciară intrarea în lichidare, iar lichidarea extra-judiciară conduce la insolvenţă;
debitorii care solicită intrarea în lichidare, sau acei debitori care nu se pot prevala de
măsuri de restructurare din cauza istoricului lor privind insolvenţa), consideraţi ca
neeligibili pentru restructurare (art. 1, alin. (2), lit. (a)-(b) din LI) şi (b) debitorii care
sunt inactivi sau nu deţin niciun fel de active, sau ale căror organe de conducere sunt în
mod vădit necooperante cu privire la prezentarea situaţiilor financiare şi altor documente
contabile către administratorul judiciar) (art. 1, alin. (2) lit. (c ) din LI).
Deşi lichidarea în procedură simplificată a fost concepută ca o procedură specială, şi,
prin urmare, ca o excepţie, în practică excepţia a devenit regulă, procedura generală
fiind rar utilizată.
Din punct de vedere procedural, instanţa competentă în materie de insolvenţă poate
dispune trecerea la procedura de lichidare simplificată fie la data pronunţării deciziei de
deschidere a dosarului de faliment fie la o dată ulterioară care, în cele mai multe cazuri,
corespunde sfârşitului perioadei de observaţie de 50 zile la capătul căreia se deschide
procedura de lichidare şi se numeşte un lichidator (art. 3, pct. 25 din LI).
Opinie
Legea română a insolvenţei prevede un cadru juridic relativ complet în ceea ce priveşte
tipurile de debitori şi soluţiile posibile pentru insolvenţă, şi poate fi considerată modernă
şi relativ conformă cu cele mai bune practici internaţionale. LI include norme menite să
împiedice utilizarea necorespunzătoare a sistemului de insolvenţă atât de către debitor,
cât şi de creditori şi să evite dezmembrarea prematură a averii unui debitor printr-o
suspendare completă a procedurilor. Legea include, de asemenea, norme care vizează
atât asigurarea transparenţei cât şi colectarea, procesarea şi diseminarea informaţiilor
către părţile interesate. Sistemul românesc a preluat prevederile Legii model
UNCITRAL privind insolvenţa transfrontalieră şi Regulamentul UE privind procedurile
de insolvenţă, care sunt direct aplicabile în România. Un număr de 23.665 de dosare de
insolvenţă au fost promovate în 2012, ceea ce înseamnă cu 10% mai mult decât în anul
anterior.
Procedura ordinară prevăzută în lege constă în două etape principale: o etapă comună,
pur instrumentală, în cadrul căreia se stabilesc activele şi pasivele şi se colectează, se
procesează şi se analizează informaţiile privind cauzele stării de insolvenţă şi
responsabilităţile aferente, precum şi posibilele soluţii de redresare a debitorilor în
dificultate; şi o etapă succesivă, care constă în reorganizarea sau lichidarea activelor (sau
o succesiune a celor două, în ordinea menţionată mai sus). Pentru a economisi costurile
inutile şi pentru a reduce durata procedurilor, legea prevede o procedură simplificată de
lichidare în cazul în care restructurarea nu este posibilă. Deşi această lichidare rapidă
este tratată ca fiind aplicabilă în situaţii excepţionale, realitatea în practică este că
aceasta din urmă este cea mai frecventă. Structura procedurii şi unele dintre principalele
aspecte ale actului normativ se aseamănă cu cele ale unora dintre cele mai influente
sisteme de insolvenţă din Europa continentală, împărtăşind atât unele punctele forte cât
şi mare parte din punctele slabe ale acestora.
În ciuda cadrului modern şi relativ adecvat, rezultatele în practică nu sunt satisfăcătoare
şi există desigur loc pentru ameliorarea unor elemente ale legii. Sistemul privind
insolvenţa a fost utilizat pe scară largă, dar a fost perceput ca având o durată prea lungă,
ca fiind costisitor şi conducând la diminuarea valorii activelor. Deşi legea a încercat să
faciliteze salvgardarea activităţilor comerciale, doar într-un număr foarte mic de cazuri
se reuşeşte în final aprobarea unui plan de reorganizare şi un număr chiar şi mai mic de
astfel de planuri de restructurare au fost duse la bun sfârşit. Majoritatea covârşitoare a
dosarelor de insolvenţă au avut ca rezultat lichidarea fragmentară a activelor din
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patrimoniul de insolvenţă. Societăţile comerciale nu par să considere procedura de
insolvenţă ca un instrument adecvat pentru rezolvarea problemelor financiare, iar
creditorii nu privesc sistemul ca pe un mecanism eficient de recuperare a datoriilor,
capabil să ofere un randament mai mare decât executarea silită individuală a creanţelor
lor. Deşi unele din cauzele acestei realităţi pot fi găsite în factori străini de cadrul juridic
al insolvenţei, cum ar fi lipsa culturii de salvgardare, deficienţele cadrului instituţional,
reglementarea necorespunzătoare a celorlalte ramuri de drept (dreptul societăţilor
comerciale, dreptul fiscal etc.) sau practica deficitară în elemente cheie ale funcţionării
pieţei (standarde scăzute de contabilitate etc.), există elemente ale Legii Insolvenţei, care
ar putea fi modificate pentru a îmbunătăţi sistemul.
Perioada de observaţie (faza iniţială) durează prea mult timp şi în practică poate depăşi
cu mult perioada legală de 50 de zile, menţinând starea de insolvenţă pentru o perioadă
inutil de lungă, ceea ce duce la tergiversarea găsirii unei soluţiei pentru situaţia de criză.
Se poate spune că problema cea mai importantă a sistemului constă în durata excesivă a
perioadei de observaţie, cauzată opoziţiilor împotriva tabelului de creanţe, inclusiv
căilor de atac subsecvente, şi, deşi mai puţin relevantă în practică, utilizării strategice a
altor mecanisme procedurale. Fiecare opoziţie implică unul sau mai multe termene în
instanţă, ceea ce constituie una din principalele cauze de întârziere. Ar trebui luată în
considerare eliminarea termenelor în şedinţă publică acordate pentru opoziţiile împotriva
tabelului de creanţe, cu excepţia cazului în care judecătorul consideră că probele ce
urmează a fi administrate justifică un astfel de termen. Destul de des, un alt factor care
conduce la întârzieri îl constituie imposibilitatea administratorului judiciar de a respecta
termenul de 20 de zile începând cu data deschiderii procedurii, alocat pentru întocmirea
şi depunerea raportului privind cauzele şi circumstanţele care au generat starea de
insolvenţă şi persoanele responsabile, şi, cel mai important, propunerii de continuare a
procedurii generale sau trecerii la procedura simplificată.
LI urmăreşte, fără succes, reorganizarea activităţii, şi reglementează în detaliu procedura
de trecere de la restructurare la lichidarea debitorului insolvent. Cu toate acestea, această
trecere ar putea fi încă oarecum greoaie, în special în ceea ce priveşte elaborarea
tabelului de creanţe în cadrul procedurii de lichidare.

Comentariu

Principiul C2

Cadrul juridic din România a suferit recent modificări semnificative: cel mai important,
stabilirea competenţei se face în baza unui Nou Cod de procedură civilă cât şi a unui
Nou Cod civil, ambele interacţionând semnificativ cu cadrul normativ aplicabil
insolvenţei. Deşi Legea Insolvenţei se integrează relativ bine în sistemul juridic şi
comercial al României, este necesar să se armonizeze şi să se coreleze cadrul normativ
al insolvenţei cu noile legi adoptate.
În pofida cadrului juridic relativ adecvat, sistemul de insolvenţă din România nu
funcţionează prea bine în practică. Sistemul trebuie să beneficieze de unele schimbări
semnificative în lege şi trebuie îmbunătăţit cadrul instituţional. Asigurarea atractivităţii
insolvenţei pentru participanţii la piaţă reprezintă singura modalitate de a asigura
utilizarea cu succes a sistemului. În fiecare dintre Principiile care urmează (C şi D), am
oferit sugestii succinte pentru atingerea acestui obiectiv.
Aşa cum s-a menţionat mai sus, o parte din aspectele reliefate în această evaluare (cu
privire la cadrul insolvenţei) au fost rezolvate prin Proiectul Legii Insolvenţei din 2013,
în legătură cu care au fost prezentate comentarii detaliate (a se vedea Anexa II). De
atunci, Parlamentul a adoptat Codul Insolvenţei 2014, la data de 15 aprilie 2014.
Comunicare adecvată: publicitate şi informare
Protejarea eficientă a drepturilor părţilor interesate într-o astfel de procedură impune ca
părţile să aibă dreptul de a fi audiate şi de a fi înştiinţate în mod corespunzător cu privire
la aspectele care afectează drepturile lor şi ca acestor părţi să le fie asigurat accesul la
informaţiile relevante pentru protejarea drepturilor sau a intereselor lor, precum şi în
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scopul unei soluţionări eficiente a litigiilor. Pentru a atinge aceste obiective, sistemul
privind insolvenţa ar trebui:
C2.1 Să asigure notificarea în timp util şi într-o manieră adecvată a părţilor interesate,
într-o procedură referitoare la aspectele care afectează drepturile lor. În cazul insolvenţei
ar trebui să existe proceduri de revizuire în apel prin care să se ofere o soluţie eficientă,
imparţială şi în timp util, pentru aspectele sesizate. De regulă, căile de atac
(apeluri/recursuri) nu duc la suspendarea procedurii de insolvenţă, deşi instanţa de
judecată poate dispune acest lucru, în cazuri specifice.
C2.2 Să solicite debitorului să furnizeze informaţii relevante referitoare la activitatea
sa şi la situaţia sa financiară, cu suficiente detalii pentru a permite instanţei, creditorilor
şi părţilor afectate să evalueze în mod rezonabil perspectivele de reorganizare. El ar
trebui să asigure, totodată, formularea unor comentarii independente şi a unei analize cu
privire la aceste informaţii. Ar trebui introduse prevederi care să permită investigarea
administratorilor, funcţionarilor şi a altor persoane care deţin cunoştinţe privind situaţia
financiară a debitorului şi activităţii sale, ce ar putea fi obligate să furnizeze informaţii
instanţei, reprezentantului de insolvenţă şi comitetului creditorilor.

Descriere

C2.3 Să prevadă selecţia unor experţi care să investigheze, să evalueze sau să
furnizeze informaţii esenţiale pentru procesul de luare a deciziilor-cheie. Experţii ar
trebui să acţioneze cu integritate, imparţialitate şi independenţă.
Aspecte procedurale
Legea Insolvenţei prevede publicarea obligatorie în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă, care este editat de Oficiul Naţional al Registrul Comerţului din România şi
este disponibil on-line pe bază de abonament (art. 7.1 LI), a notificărilor, hotărârilor
judecătoreşti, rapoartelor şi a altor acte procedurale diverse care trebuie să fie aduse la
cunoştinţa participanţilor. În ceea ce priveşte participanţii cu reşedinţa în străinătate,
legea menţine metoda de notificare generală în conformitate cu normele elaborate în
Noul Cod de procedură civilă.
Legea instituie mai multe excepţii de la regula publicării în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă, impunând ca anumite documente să fie notificate în conformitate cu normele
generale din Noul Cod de procedură civilă: (i) comunicarea actelor de procedură înainte
de deschiderea unui dosar de insolvenţă; şi (ii) notificarea privind deschiderea unei
proceduri de insolvenţă.
După deschiderea procedurii de insolvenţă, prima comunicare şi notificare a actelor
către persoanele ale căror acţiuni sunt urmărite în cazul insolvenţei, trebuie să fie făcută
în conformitate cu normele Noului Cod de procedură civilă, precum şi prin publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Acest lucru este precizat în art. 61, potrivit căruia
„În urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor
creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin. (1) lit.
c) ori, după caz, în condiţiile art. 32 alin. (2), debitorului şi oficiului registrului
comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul
este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii. (...) Notificarea (…) se va
publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în
Buletinul procedurilor de insolvenţă”.
Potrivit uneia din modificările recente, este obligatorie publicarea deschiderii procedurii
de insolvenţă şi pe website-ul debitorului (dacă are unul).
În cazul în care debitorul este o societate tranzacţionată pe o piaţă reglementată,
judecătorul-sindic va informa Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cu privire la
decizia privind deschiderea procedurii.
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Urmând principiul conform căruia sistemul de insolvenţă ar trebui să asigure un proces
simplificat şi rapid pentru soluţionarea situaţiei de criză a debitorului (principiul
celerităţii), legea prevede termene procedurale scurte. Există, de asemenea, cazuri în
care diversele opoziţii într-un dosar de insolvenţă sunt rezolvate fără citare şi stabilire a
vreunui termen, sau intr-un timp foarte scurt. Din motive similare, numărul de apeluri în
cazuri de insolvenţă este limitat la unul singur, apelul urmând să fie înaintat şi soluţionat
de către curţile de apel. În principiu, termenul de depunere a contestaţiei este de şapte
zile, ceea ce reprezintă mai puţin de jumătate din numărul de zile acordat în temeiul
normelor generale din Noul Cod de procedură civilă.
O cale de atac împotriva deciziei sau hotărârii instanţei competente nu suspendă în mod
automat efectele deciziei contestate. În contrast cu normele Noului Cod de procedură
civilă, Legea Insolvenţei nu permite nici măcar curţilor de apel să suspende, la cererea
părţii interesate, efectele unei decizii sau a unei hotărâri apelate pronunţate de instanţa
competentă în insolvenţă, decât în circumstanţe excepţionale. Instanţa de apel poate
dispune suspendarea executării deciziei apelate, atunci când prin aceasta:
–
Se dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în temeiul cererii involuntare a
unui creditor, în urma respingerii contestaţiei debitorului;
–
Se dispune intrarea în procedură simplificată de lichidare;
–
Se dispune intrarea în lichidare; sau
–
Se soluţionează contestaţiile părţilor interesate împotriva planului de distribuire a
fondurilor obţinute din lichidare de către administratorul judiciar.
Dezvăluirea informaţiei de către debitor
Legea Insolvenţei enumeră informaţiile financiare pe care debitorul trebuie să le ofere,
inclusiv bilanţurile, lista tuturor activelor, şi declaraţiile de profit şi pierderi ale anului
anterior (art. 28 şi 35 din LI). În plus, administratorul judiciar are obligaţia să
întocmească un raport cu privire la motivele care au contribuit la insolvența debitorului,
precum şi la perspectivele de reorganizare activităţii sale (art. 20 lit. b) din LI).
Creditorii au acces la informaţiile pe care debitorul trebuie să le furnizeze în
conformitate cu Legea Insolvenţei, precum şi cu privire la orice plan de reorganizare
propus. Nu există prevederi detaliate referitoare la analiza independentă a acestor
informaţii, cu excepţia rolului atribuit experţilor judiciari de Legea Insolvenţei, care ar
putea fi chemaţi să evalueze activele, să verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de planul de reorganizare sau să clarifice eventualele neclarităţi ale litigiului.
În ceea ce priveşte divulgarea informaţiilor privind activitatea sa, debitorul este obligat
să coopereze pe deplin cu administratorul judiciar sau lichidatorul (art. 44 din LI).
Refuzul organelor de conducere ale debitorului în insolvenţă de a oferi sprijin în timp
util şi de a coopera cu administratorul judiciar, prin împiedicarea cu rea-credinţă a
dezvăluirii informaţiilor sau prin nefurnizarea informaţiilor către administratorul
judiciar, sau prin împiedicarea acestuia să preia în mod legal posesia asupra
documentelor corporative relevante, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare
de la un an la 3 ani sau cu amendă penală (art. 147 din LI).
Opinie
LI prevede mecanisme menite să asigure notificarea eficientă şi în timp util a deciziilor
procedurale şi evenimentelor care pot afecta drepturile părţilor interesate. Deşi măsuri
adecvate au fost adoptate recent (cum ar fi publicarea obligatorie a deschiderii
procedurii de insolvenţă pe website-ul debitorului), sistemul de publicitate se bazează
foarte mult pe Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, care este elementul de bază în cazul
în care anunţurile sunt publicate. Notificările individuale sunt o excepţie. Din câte se
pare, există acţiuni promovate de creditori care invocă notificarea inadecvată a
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deschiderii procedurii, şi care sunt întemeiate pe principiile generale de drept procesual.
O consolidare a sistemului de publicitate ar putea pune capăt acestei practici, care
întârzie şi generează costuri suplimentare în cadrul procedurii de insolvenţă.
Ritmul preconizat al procedurii este uneori nerealist şi afectează drepturile părţilor. În
unele cazuri, termenele în care se poate contesta o decizie sau se poate efectua un act
procedural sunt prea scurte (de exemplu, trei zile pentru contestarea acţiunilor
întreprinse de către administratorul judiciar). De asemenea, există cazuri în care
opoziţiile într-un dosar de insolvenţă sunt soluţionate fără citare şi fără audiere
prealabilă sau într-un timp foarte scurt, insuficient pentru pârâţi pentru a-şi pregăti o
apărare fundamentată. În astfel de cazuri, pârâţii solicită, de obicei, o amânare invocând
vicii de comunicare procedurală, şi – se pare – instanţele ezită adesea să respingă aceste
cereri de amânare. Consecinţa evidentă este întârzierea soluţionării în timp util a
opoziţiei sau procesului.
Administratorul judiciar este obligat să transmită instanţei şi să publice în fiecare lună
un raport al activităţilor desfăşurate. Acest raport reprezintă un set de informaţii
valoroase pe care părţile le pot folosi pentru a monitoriza desfăşurarea procedurii.
Aparent, publicarea raportului este uneori întârziată în mod nejustificat. Acest lucru lasă
părţilor foarte puţin timp la dispoziţie sau deloc pentru a contesta unele dintre deciziile
incluse în raport, deoarece termenul de apel curge de la depunerea raportului la instanţa
de judecată şi nu din momentul publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Comentariu

Deşi legea impune în sarcina debitorului o obligaţie generală de a colabora cu şi de a
oferi administratorilor judiciari/instanţei toate informaţiile relevante cerute, practica
demonstrează că regula nu este respectată în mod corespunzător. Părţile interesate se
plâng că debitorii ascund frecvent date despre situaţia lor financiară precum şi
documente relevante, iar instanţele sau administratorii judiciari nu dispun de mijloace
efective de a obţine informaţii exacte. Sancţiunea penală este, potrivit utilizatorilor
sistemului, insuficientă pentru a încuraja participarea activă a debitorului şi a organelor
de conducere ale acestuia.
În conformitate cu sistemul general de publicitate prevăzut în dreptul procedural
general, ar putea fi luată în considerare consolidarea mecanismelor de publicitate ale
anumitor acte, în special a deciziei de a deschide o procedură de insolvenţă, având în
vedere consecinţele grave pe care le poate atrage depunerea cu întârziere a declaraţiilor
de creanţe (a se vedea Principiul C13): de exemplu, ar putea fi utilă publicarea
suplimentară a deschiderii procedurii de insolvenţă într-un ziar naţional sau în mai multe
ziare locale, atât timp cât amploarea cauzei justifică acest lucru. Pentru a evita costurile
nejustificate sau, dimpotrivă, publicitatea insuficientă, legea ar putea conferi un anumit
grad de putere discreţionară instanţei în a decide ce măsuri sunt necesare într-o anumită
situaţie. Capacitatea părţilor de a monitoriza desfăşurarea procedurii şi activitatea
administratorului judiciar ar fi îmbunătăţită dacă termenul de contestaţie a actelor
cuprinse în raportul administratorului judiciar ar începe să curgă de la momentul
publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Legea ar putea să opereze în vederea consolidării obligaţiilor debitorului de informare şi
colaborare. Prin lege s-ar putea stabili ca sancţiunile prevăzute în art. 44 din LI să fie
mai severe, astfel încât să producă un efect real asupra comportamentului debitorului; de
asemenea, ar putea fi adecvată extinderea răspunderii debitorului (şi a administratorilor
săi) astfel încât să acopere şi situaţiile în care aceştia nu prezintă sau ascund documente
şi informaţii care sunt relevante pentru desfăşurarea procedurii, şi nu sunt enumerate în
lista de documente inclusă în art. 28 din LI253.

253

Proiectul Legii Insolvenţei din 2013 cuprindea o prevedere conform căreia răspunderea administratorului care nu coopera în
vederea transmiterii informaţiilor către administratorul judiciar era prezumată ca fiind un motiv de apariţie a stării de insolvenţă a
debitorului.
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Principiul C3

În sfârşit, legiuitorul ar putea lua în considerare prelungirea anumitor termene de
efectuare a unor acte sau de contestare a deciziilor care afectează drepturile părţilor în
cadrul procedurii. Trebuie alocat timp suficient pentru pregătirea dosarului.
Deschiderea procedurii
Eligibilitate

Descriere

Procedurile privind insolvenţa trebuie să se aplice tuturor întreprinderilor sau
persoanelor juridice, inclusiv întreprinderilor cu capital de stat254. Excepţiile ar trebui să
fie limitate, clar definite şi ar trebui să fie prevăzute într-o lege separată sau prin
dispoziţii speciale cuprinde în Legea Insolvenţei.
Proceduri generale de insolvenţă
Conform art. 1 din LI, următoarele tipuri de debitori pot fi declaraţi insolvenţi conform
procedurii generale de insolvenţă:
1)
Societăţi şi corporaţii de diferite tipuri: societăţi comerciale;
2)
Societăţi cooperative şi asociaţii cooperatiste;
3)
Societăţi agricole;
4)
Grupări de interes economic; şi
5)
Orice alte entităţi independente, cu personalitate juridică, care desfăşoară
activităţi lucrative, chiar dacă acestea nu constituie activitatea principală, cum ar
fi fundaţiile şi asociaţiile, care funcţionează în principal ca instituţii de caritate
înregistrate.
Procedura simplificată (procedura de lichidare accelerată)
Procedura simplificată (accelerată) de lichidare se adresează debitorilor menţionaţi mai
sus (procedura generală de insolvenţă), atunci când: (a) ei nu mai deţin niciun bun în
patrimoniul lor; (b) actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite; (c)
administratorii nu pot fi găsiţi; (d) sediul social nu mai există sau nu corespunde adresei
din registrul comerţului. Există de asemenea şi alte categorii de debitori care se
încadrează în domeniul de aplicare al prezentei proceduri simplificate (art. 1.2 din LI):
o
comercianţi acţionând individual;
o
asociaţii familiale fără personalitate juridică;
o
societăţi comerciale ai căror asociaţi/acţionari au decis în mod voluntar dizolvarea
anterior formulării cererii introductive în faţa instanţei de insolvenţă;
o
debitori care au solicitat în mod expres sau voluntar intrarea în lichidare potrivit
prevederilor Legii Insolvenţei şi nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura
de reorganizare judiciară permisă de lege;
Asociaţiile constituite în scop lucrativ, înregistrate şi care îşi desfăşoară activitatea în
România în temeiul Legii privind societăţile comerciale din 1990 (cu modificările
ulterioare) („Legea Societăţilor Comerciale”)255 şi al Legii privind pieţele de capital
din 2004 (cu modificările ulterioare) („Legea Pieţelor de Capital”)256, fac obiectul
vastei majorităţi a dosarelor de insolvenţă din România.
Companiile străine (sub condiţia ca acestea să aibă suficiente legături cu România, fie
prin prezenţa uneia sau mai multor sucursale locale fie printr-un portofoliu suficient de
active) sunt supuse unui set separat de reguli conform Legii internaţionale privind
insolvenţa257, sau a Regulamentului CE privind insolvenţa.

254

Procedura de insolvenţă ar trebui să se aplice în mod ideal întreprinderilor cu capital de stat sau, dimpotrivă, exceptarea
acestora trebuie să fie clar definită şi fundamentată pe politica de stat obligatorie.
255
A se vedea Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1066, din data de 17 noiembrie
2004, cu modificările ulterioare, republicată.
256
A se vedea Legea nr. 297 din 28 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 571, din data de 29 iunie 2004, cu
modificările ulterioare.
257
A se vedea Legea privind insolvenţa internaţională, art. 2.
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Societăţile deţinute de stat sau de autorităţile locale pot fi declarate în insolvenţă în
România. Cu toate acestea sunt exceptate de la lege anumite entităţi deţinute în
întregime de către stat sau administraţiile locale (regiile autonome). Majoritatea acestor
entităţi sunt implicate în furnizarea utilităţilor publice, dar există unele care desfăşoară
alte tipuri de activităţi şi ocupă o poziţie de monopol pe piaţă. Chiar dacă astfel de
entităţi pot fi insolvabile din punct de vedere tehnic, se presupune că sistemul aplică
principiul continuităţii serviciilor şi utilităţilor publice pentru a preveni încetarea
activităţii. Potrivit art. 151 din LI, cadrul juridic care reglementează insolvenţa unor
astfel de entităţi trebuie să fie stabilit printr-o lege specială. Până în prezent, nicio lege
„specială” nu a fost adoptată, care să abordeze insolvenţa regiilor autonome. Prin
urmare, lichidarea lor nu poate fi derulată în sensul tradiţional al termenului şi acestea
pot fi lichidate doar prin dispoziţiile generale ale Legii Societăţilor Comerciale258.
Legea română cuprinde unele prevederi privind tratamentul supra-îndatorării
administraţiilor locale. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza
financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale amendează şi completează
articolele 74 şi 75 ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Conform
acesteia, criza financiară sau insolvenţa unei unităţi administrativ-teritoriale este
prezumată sau constatată astfel:
Criza financiară este prezumată în cazul în care unitatea administrativ-teritorială
nu şi-a achitat obligaţiile de plată mai vechi de 90 de zile şi care depăşesc 15%
din bugetul general al acesteia (cu excepţia celor aflate în litigiu comercial) sau în
cazul în care nu a achitat drepturile salariale ale angajaţilor proprii pe o perioadă
mai mare de 90 de zile de la data scadenţei. În aceste cazuri şi la cererea oricărei
persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativteritoriale trebuie să analizeze situaţia financiară a acesteia, şi, dacă starea de criză
se confirmă, consiliul local trebuie convocat în 5 zile, autorităţile guvernamentale
superioare ierarhic trebuie notificate iar procedura de redresare trebuie demarată.
Criza se prezumă încetată atunci când lipsa încetării plăţilor continuă timp de 6
luni sau, pe de altă parte, atunci când se constată că unitatea administrativteritorială este insolvabilă; şi
Insolvenţa este prezumată în cazul în care unitatea administrativ-teritorială nu şi-a
achitat obligaţiile de plată mai vechi de 120 de zile şi care depăşesc 50% din
bugetul general al acesteia (din nou, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial)
sau în cazul în care nu a achitat drepturile salariale ale angajaţilor proprii.
Deschiderea procedurii de insolvenţă poate fi cerută de ordonatorul principal de
credite, de altă unitate administrativ-teritorială, de creditori sau de instanţă.
Procedura de insolvenţă este similară celei aplicabile întreprinderilor comerciale
şi implică elaborarea unui plan de redresare în baza căruia datoriile pot fi ajustate.
Procedura de insolvenţă se încheie atunci când criteriile acesteia nu mai sunt
îndeplinite, deşi implementarea planului de redresare poate fi continuat şi după
acest moment.
România a adoptat norme speciale de insolvenţă care să reglementeze instituţiile de
credit insolvabile, care prevăd intervenţia directă a Băncii Naţionale a României şi
supravegherea activă de către aceasta a modului de gestionare a afacerilor şi a acelor
instituţii de credit care devin insolvabile259. Doar instituţiile de credit al căror sediu
principal de afaceri este situat în România, împreună cu filialele lor din alte state
membre UE, sunt eligibile pentru cauzele de insolvenţă reglementate de normele
cuprinse în Legea Insolvenţei Instituţiilor de Credit.

258

Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 permite acum entităţilor deţinute de stat (altele decât administraţiile
locale) să fie considerate debitori în sensul legii.
259
A se vedea Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit („Legea Insolvenţei Instituţiilor de
Credit”), care a abrogat fosta Lege nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor.
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În mod similar, reguli speciale de insolvenţă au fost adoptate pentru a reglementa
insolvenţa societăţilor de asigurare260. Legea conţine prevederi speciale care se ocupă în
principal cu măsurile speciale ce urmează să fie luate pentru a preveni insolvenţa sau
pentru a restaura solvabilitatea societăţilor de asigurare (de exemplu, re-înregistrarea şi
administrarea specială). Autoritatea de reglementare a activităţii de asigurare în România
(şi anume, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor), are puterea de a institui şi de a
supraveghea măsurile menţionate mai sus. Legea Insolvenţei în Asigurări nu se aplică în
cazul societăţilor de reasigurare.
Instituţiile financiare non-bancare, care reprezintă o categorie distinctă de furnizori de
servicii financiare din România ce nu au capacitatea de constitui depozite finanţate de
public, dar ale căror operaţiuni fac totuşi obiectul cadrului de reglementare supravegheat
de Banca Naţională a României, sunt totuşi neeligibile pentru insolvenţă în temeiul Legii
Insolvenţei Instituţiilor de Credit. Acestea sunt, prin urmare, eligibile pentru aplicarea
procedurii obişnuite, prevăzute de Legea Insolvenţei.
Opinie
Conform LI din România, o procedură generală de insolvenţă este aplicabilă pentru
vasta majoritate a debitorilor care desfăşoară o activitate comercială sau profesională pe
piaţă. Legea nu era totuşi aplicabilă unui anumit tip de întreprindere de stat numit regie
autonomă. LI prevede printre altele, că insolvenţa acestor entităţi trebuia să fie
reglementată printr-o lege specifică, care nu a fost aprobată încă. Nevoia de a asigura
continuitatea unui serviciu public ar putea, prin ea însăşi, să nu fie suficientă pentru a
justifica excluderea din sistemul general de insolvenţă a entităţilor publice cu capital de
stat. Modificarea legii pentru a adapta efectele insolvenţei asupra gestionării activităţilor
debitorului şi asupra contractelor executorii şi încheiate ulterior deschiderii procedurii
de insolvenţă care să prevadă mecanisme ad-hoc, ar fi suficientă pentru a asigura
furnizarea temporară a serviciilor publice.
Supra-îndatorarea administraţiilor locale este reglementată prin articolele 74 şi 75 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, aşa cum a fost modificată şi
completată recent de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013. Acest cadru
permite recunoaşterea fie a unei crize financiare fie a insolvenţei unei unităţi
administrativ-teritoriale, numirea unui administrator care să gestioneze fondurile
acesteia, şi aprobarea şi implementarea unui plan de redresare. Aceste prevederi şi-au
justificat deja aplicabilitatea în cazul autorităţilor municipiului Aninoasa, pentru care a
fost desemnat un administrator judiciar. Eficacitatea cadrului rămâne însă să fie testată
în practică.

Comentariu

În ceea ce priveşte punerea în aplicare a art. 1 din LI şi domeniul de aplicare al legii în
ceea ce priveşte persoanele fizice, următoarele ar putea fi luate în considerare: (i) există
un nou Cod Civil, care a înlocuit noţiunea de „comerciant” cu aceea mai largă, de
„profesionişti”, şi LI trebuie să fie modificată în vederea asigurării coerenţei cu noul
concept261; (ii) asigurarea oportunităţii de a decide dacă legea insolvenţei ar trebui să se
aplice nu numai „comercianţilor”, în sensul de persoane fizice care desfăşoară activităţi
comerciale (o definiţie clasică a sistemelor de drept civil codificate), ci şi persoanelor
fizice care desfăşoară activităţi profesionale care nu sunt legate de comerţ (de exemplu,
medici, dentişti, avocaţi etc.), care au împrumutat excesiv si au devenit astfel insolvabili,
(iii) ar putea fi, de asemenea, un bun prilej pentru a se asigura că, acei „comercianţi” de
facto (cei care desfăşoară în mod profesionist o activitate pe piaţă, dar care nu sunt
înregistraţi ca atare) sunt incluşi în domeniul de aplicare al legii.
În vederea evaluării s-a considerat important să se ia în considerare următoarele măsuri:

260

A se vedea Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare („Legea Insolvenţei în
Asigurări”), care transpune prevederile Directivei 2001/17/EC a Parlamentului European şi Consiliului, din 19 martie 2001
privind reorganizarea şi lichidarea societăţilor de asigurare.
261
Proiectul Legii Insolvenţei din 2013 utiliza de fapt expresia „profesionist”, în conformitate cu prevederile Codului civil.
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Modificarea legii, astfel încât să permită tuturor întreprinderilor cu capital de stat,
inclusiv regiilor autonome, să recurgă la procedura insolvenţei, cu furnizarea
instrumentelor necesare pentru a asigura continuarea temporară a serviciilor
publice;
2)
Modificarea legii pentru a corela legislaţia insolvenţei cu noile definiţii incluse în
Noul Cod civil;
3)
Definirea largă a domeniului de aplicare al legii cu privire la profesioniştii activi
pe piaţă, chiar dacă activitatea lor nu se limitează la activităţi de
comerţ/comerciale, atât timp cât aceştia au ca scop profitul;
4)
Adoptarea unui cadru de reglementare adecvat pentru a asigura aplicarea legii
pentru întreprinzătorii individuali de facto;
5)
Monitorizarea îndeaproape a performanţei cadrului aplicabil insolvenţei în
legătură cu falimentul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea întăririi
acestuia, dacă şi atunci când este necesar.
Aplicabilitate şi accesibilitate
1)

Principiul C4

C4.1 Accesul la sistem trebuie să fie eficient şi rentabil. Atât debitorii, cât şi creditorii
ar trebui să aibă dreptul de a solicita declararea insolvenţei.
C4.2 Criteriile pentru deschiderea procedurii de insolvenţă şi prezumţia de insolvenţă
ar trebui să fie clar definite în lege. Testul preferabil pentru deschiderea unei proceduri
de insolvenţă ar trebui să fie incapacitatea debitorului de a-şi plăti datoriile exigibile, cu
toate că insolvența poate exista, de asemenea, în cazul în care obligaţiile debitorului
depăşesc valoarea activelor sale, sub condiţia ca valoarea activelor şi pasivelor să fie
evaluată pe baza valorii juste de piaţă262.
C4.3 Debitorii ar trebui să aibă acces uşor la sistemul de insolvenţă prin prezentarea
de dovezi în raport cu criteriile de bază (insolvenţă sau dificultăţi financiare).

Descriere

C4.4 În cazul în care cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă este introdusă
de un creditor, debitorul ar trebui să aibă dreptul de a fi notificat corespunzător în acest
sens, de a se apăra împotriva cererii respective, precum şi dreptul la o decizie promptă a
instanţei de judecată cu privire la admiterea sau la respingerea cererii.
Conform LI, atât debitorii cât şi creditorii se pot adresa instanţei de judecată cu privire la
insolvenţă. Cererea introductivă a debitorului (denumită cerere voluntară) permite –
conform legii – o soluţionare mai rapidă.
Accesul debitorului
Potrivit LI, instanţa va dispune deschiderea unei proceduri de insolvenţă numai dacă
cererea debitorului îndeplineşte cerinţele art. 27 (art. 32.1 din LI). Debitorul trebuie să
ofere dovezi suficiente cu privire la insolvenţă, fie reală fie iminentă („pe cale să se
producă”). „Insolvenţa” este definită ca fiind „acea stare a patrimoniului debitorului care
se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor
certe, lichide şi exigibile” (art. 3 alin. (1) din LI) şi se prezumă ori de câte ori „debitorul,
după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor”, prezumţia fiind
„relativă” (adică, admiţând proba contrară). Un debitor este considerat ca fiind în
insolvenţă iminentă conform LI „atunci când se dovedeşte că nu va putea plăti la
scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei”.
LI prevede că instanţa ar trebui să dispună cu privire la insolvenţa debitorului în baza
următoarelor documente (art. 28 din LI):

Bilanţul şi copii de pe registrele contabile;

O listă completă cu toate activele debitorului, inclusiv toate conturile bancare,

262

Poate fi adoptată o abordare singulară sau duală, deşi dacă se adoptă testul unic, el trebuie să se bazeze pe stabilirea lichidităţii
pentru a constata existenţa sau nu a stării de insolvenţă – adică, incapacitatea debitorului de a-şi onora datoriile exigibile.
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precum şi datele din registrele de publicitate cu privire la activele grevate ale
debitorului;
O listă cu numele şi adresele creditorilor, indiferent de forma, natura şi starea
creanţelor lor, indicând valoarea fiecărei creanţe, motivele pentru fiecare
declaraţie de creanţă şi orice privilegii în legătură cu acestea;
Contul de profit şi pierderi pentru anul premergător introducerii cererii;
O listă a partenerilor cu răspundere nelimitată, în cazul societăţilor în nume
colectiv şi al societăţilor în comandită (dacă sunt relevante pentru tipul de
activitate al debitorului);
O declaraţie în care debitorul îşi arată intenţia de a introduce cerere de deschidere
a procedurii de insolvenţă sau de a-şi reorganiza patrimoniul în conformitate cu
un plan, prin restructurarea activităţilor sale de afaceri sau prin lichidarea
patrimoniului, în tot sau în parte, în scopul achitării datoriilor; şi
O declaraţie pe proprie răspundere ori un certificat eliberat de registrul comerţului
în care este înregistrat sediul principal/sediul social, care indică faptul că debitorul
nu a făcut obiectul unei proceduri de insolvenţă în ultimii cinci ani.

În cazul în care instanţa de insolvenţă este în măsură să stabilească faptul că debitorul
este „insolvent”, pe baza documentelor financiare prezentate (iar cererea introductivă a
debitorului respectă articolele 28 şi 30), instanţa de insolvenţă este obligată să pronunţe
o hotărâre prin care dispune deschiderea procedurii de insolvenţă şi însărcinează un
administrator judiciar să notifice acest lucru, în conformitate cu articolul 61 din AI.
Legea prevede în mod expres un termen clar în care instanţa de insolvenţă trebuie să
pronunţe hotărârea de deschidere a unei proceduri de insolvenţă pe baza cererii
introduse de debitor, şi anume, cinci zile de la depunerea cererii. În practică, însă acest
termen nu este aproape niciodată respectat.
Debitorul aflat în stare de insolvenţă era obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru
a fi supus dispoziţiilor referitoare la insolvenţă, „în termen de maximum 30 de zile de la
apariţia stării de insolvenţă” (art. 27.1 din LI). Există excepţii de la această regulă: (i) în
cazul în care debitorul era angajat cu bună-credinţă în negocieri extra-judiciare pentru
restructurarea datoriilor sale, termenul de înregistrare a cererii de deschidere a
procedurii de insolvenţa era de cinci zile de la eşecul unor astfel de negocieri; (ii)
existau norme speciale pentru situaţia în care debitorul devine insolvabil în cursul
negocierilor desfăşurate în cadrul unui mandat ad-hoc sau în cadrul concordatului
preventiv, care oferă tratament diferit în funcţie de răspunsul la întrebarea dacă au
existat „indicii serioase că negocierile ar fi putut conduce la încheierea unui concordat
extra-judiciar” sau nu.
Potrivit art. 143 din LI, „neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul
persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de
deschidere a procedurii în termen, care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul
prevăzut la art. 27 va constitui infracţiune de bancrută frauduloasă şi va fi sancţionată cu
închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă”.
Accesul creditorilor
În ceea ce priveşte accesul creditorilor la sistemul de insolvenţă, LI părea să fie mai
restrictivă. În general, accesul creditorilor poate fi împărţit în trei componente:

Prezentarea preliminară a situaţiei creditorului, ceea ce implică:
a)
Declaraţia de creanţă pentru acele creanţe ce depăşesc pragul minim, prag
ce variază în funcţie de natura datoriei: nivelul minim pentru toate
creanţele, altele decât creanţele salariale, era de 45.000 lei; pentru creanţele
salariale, nivelul avea în vedere echivalentul a şase salarii medii brute
lunare pe creditor-angajat (un salariu mediu brut lunar reprezintă o valoare
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ponderată, publicată periodic de către Institutul Naţional de Statistică din
România); şi
b)
Dovada că datoria este certă, lichidă şi este datorată şi plătibilă de cel puţin
90 de zile;
În cazul în care debitorul solicită acest lucru şi instanţa de insolvenţă admite
această solicitare, obligaţia de a depune o cauţiune de până la 10% din creanţa
pretinsă de creditor, în termen de cinci zile de la pronunţarea hotărârii cu privire
la cererea respectivă, în caz contrar creditorul fiind decăzut din dreptul său; şi
Prezentarea „insolvenţei” debitorului (care se prezumă, în cazul în care debitorul
nu depune în timp util „obiecţiuni” împotriva cererii creditorului).

În ceea ce priveşte cererile introduse de creditor, debitorul trebuia să fie notificat cu
privire la cererea creditorului în termen de 48 de ore de la depunerea acesteia. Debitorul
putea depune obiecţiuni împotriva cererii în termen de zece zile de la primirea notificării
(art. 31 şi 33 LI).
Instanţa de insolvenţă trebuia să stabilească un termen pentru a se pronunţa asupra
obiecţiunilor debitorului şi abia apoi să stabilească dacă debitorul este „insolvent” (şi
dacă da, instanţa urma să admită cererea creditorului şi să dispună deschiderea
procedurii de insolvenţă, în caz contrar instanţa de insolvenţă urmând să respingă
cererea creditorului) (art. 31.3, 5 şi 6 din LI). Legea nu reuşea totuşi să indice un
calendar clar pentru astfel de termen şi în practică se întâmpla destul de frecvent ca
instanţele de insolvenţă să acorde amânări peste amânări şi să se pronunţe mult după
expirarea aceea ce ar putea fi considerată o perioadă rezonabilă de timp. În plus,
creditorii se plângeau adesea că nu au (şi nici nu li se pun la dispoziţie) informaţii
financiare suficiente despre debitor, care să le permită să respingă orice tentativă de
invocare a solvabilităţii, făcută de către debitor.
În cazul în care un debitor se opunea unor astfel de acuzaţii şi instanţa, după examinare,
stabilea că debitorul este într-adevăr insolvent, un astfel de debitor se afla în poziţia de a
fi decăzut din dreptul de a propune un plan de reorganizare. O astfel de restricţie
împiedica în mod evident posibilitatea justă a debitorului de a se apăra împotriva unei
cereri involuntare introduse de către un creditor la o instanţă de insolvenţă (art. 33.2 din
LI). În plus, acest fapt punea evident o presiune semnificativă asupra managementului
debitorului.
Opinie
Deşi atât debitorii cât şi creditorii aveau posibilitatea de a introduce o cerere de
deschidere a procedurii insolvenţei, accesul la insolvenţă pentru cei din urmă era excesiv
de limitată, iar procedura era prea lentă conform LI. Creditorii puteau solicita
deschiderea procedurii de insolvenţă numai dacă deţineau o creanţă datorată şi scadentă,
neonorată de mai mult de 90 de zile, cu o valoare de peste 45.000 RON. Perioada ar fi
putut fi considerată ca fiind excesivă şi cuantumul pare prea mare, ceea ce ar fi dus la
limitarea drepturilor creditorilor mai mici263.
Au existat multe voci care acuzau o asimetrie nejustificată între modul în care un debitor
poate cere deschiderea procedurii de insolvenţă şi modul în care acelaşi lucru poate fi
făcut de creditori. Aparent, cererea debitorului era soluţionată în termen de câteva zile
(cinci dacă legea este respectată, ceea ce nu pare a fi cazul), în timp ce cererile
creditorilor puteau dura luni de zile. Debitorul se putea opune cererii creditorului şi,
având în vedere toleranţa judecătorilor sindici cu privire la tacticile de tergiversare ale
debitorilor care pot solicita şi obţine mai multe termene, capacitatea creditorilor de a
beneficia în mod eficient de procedurile de insolvenţă era redusă considerabil. În plus,
263

Pe de altă parte, dacă pragul este prea mic, creditorii care deţin creanţe de valoare mică ar putea deschide procedura
insolvenţei, cu cheltuieli considerabile, chiar dacă ei au la dispoziţie mijloace mai ieftine de recuperare a acestora, care nu
necesită demararea procedurii colective a insolvenţei. Este vorba aşadar despre găsirea unui echilibru între posibilitatea utilizării
procedurii colective doar de către creditorii mari şi posibilitatea utilizării acesteia de către practic orice creditor.
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exista o percepţie în piaţă conform căreia debitorii se foloseau de procedura de
insolvenţă pentru a împiedica sechestrul şi executarea activelor de către creditori.
Creditorii, pe de altă parte, nu dispuneau de mijloace suficiente care să le permită să
intervină în procedura judecătorească şi să conteste cererile debitorilor, atunci când
acestea au fost introduse cu rea-credinţă.
Pe de altă parte, în cazul în care opoziţia debitorului împotriva cererii de deschidere a
procedurii de insolvenţă este respinsă, reorganizarea unei afaceri viabile poate fi
anticipată în mod inadecvat. Debitorul se poate opune cererii creditorului de deschidere
a procedurii de insolvenţă şi îşi poate susţine solvabilitatea. Dacă judecătorul se
pronunţă în favoarea creditorului şi dispune deschiderea procedurii de insolvenţă,
debitorul nu avea dreptul să acţioneze în sensul reorganizării afacerii sale. Această
măsură părea nejustificat de severă (insolvenţa este o stare de fapt care poate face
obiectul unor opinii diferite de bună credinţă) şi, prin anticiparea soluţiei pentru situaţia
de criză, atât debitorul, cât şi creditorii erau lipsiţi de posibilitatea de a utiliza
instrumentele adecvate de restructurare, ceea ce poate conduce la distrugerea
nejustificată a unei afaceri viabile.
LI prevedea obligativitatea introducerii cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă
în termen de 30 de zile de la momentul în care debitorul a devenit insolvabil, care pare
inspirată din legislaţia germană. Nerespectarea acestei obligaţii, în termen şase luni
poate duce la sancţiuni penale pentru debitor şi organele sale de conducere. Sistemul ar
putea fi îmbunătăţit astfel:






În primul rând, fixarea „(datei de) apariţie a insolvenţei”, ca dies a quo ar putea,
în unele cazuri, să fie prea strictă pentru debitor/organele sale de conducere, din
moment ce data la care survine starea de insolvenţă – efectiv – nu este întotdeauna
clar. Acest lucru este deosebit de greu având în vedere perioada scurtă de timp
(doar o lună), în care debitorul/conducerea debitorului trebuie să introducă cererea
de deschidere a procedurii de insolvenţă. Ar fi mai util să fie prevăzut un termen
mai larg, care să curgă din momentul în care debitorul/organele sale de conducere
a/au cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască faptul că afacerea este insolvabilă.
Nu pare să aibă sens reglementarea sancţiunii în raport cu nerespectarea obligaţiei
timp de şase luni. Cu excepţia cazurilor justificate în mod corespunzător, o
singură zi de întârziere ar trebuie să fie suficientă pentru a atrage sancţiunea.
Conform LI, o contradicţie intrinsecă în ceea ce priveşte termenele reglementate
părea să existe.
Sancţiunea penală ar putea constitui un stimulent adecvat pentru a promova buna
guvernanţă corporativă (deşi se pare că acest lucru nu prea se aplică în sistemul
românesc), dar odată culpa apărută, pedeapsa nu este în beneficiul creditorilor. Ar
fi mai eficientă atragerea răspunderii personale a debitorului/managerilor în culpă.

În final, accesul la procedură este deficitar în România, având în vedere comportamentul
abuziv al debitorilor, care sunt astfel capabili să se „joace” cu normele privind
insolvenţa şi cu mecanismele procedurale de distribuire a cauzelor, pentru a selecta
judecătorul pe care îl consideră mai potrivit propriilor lor interese. Se presupune că
practica este aceasta: unul sau mai mulţi creditori solicită deschiderea procedurii de
insolvenţă; debitorul, în loc să se opună sau să accepte cererea, introduce la rândul său
propria sa cerere referitoare la insolvenţă prevalându-se de faptul că, după cum s-a arătat
mai sus, procesul de deschidere a procedurii de insolvenţă este mult mai rapid atunci
când cererea este înaintată de către debitor. Debitorii ştiu că există doar câteva complete
de judecată şi câteva termene şi par a fi în măsură să selecteze judecătorul pe care îl
preferă. Problema se acutizează şi mai mult deoarece debitorii sunt de asemenea – din
câte se presupune – capabili să influenţeze în mod direct selecţia administratorilor
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Comentariu

Principiul C5

judiciari (a se vedea, în detaliu, şi numirea administratorilor judiciari Principiile D7 şi
D8)264.
În conformitate cu evaluarea cuprinsă în paragrafele de mai sus, ar putea fi luată în
considerare modificarea legii după cum urmează:

Reducerea pragului necesar care permite creditorilor să ceară deschiderea
procedurii de insolvenţă. În forma sa actuală, legea priva creditorii mici de dreptul
lor de a utiliza insolvenţa şi îi dezavantaja în mod nejustificat. În mod similar,
dacă valoarea creanţelor este foarte mică, există alte mijloace eficiente de
recuperare a acestora. Trebuie găsit un echilibru.

Reducerea perioadei de timp în care creanţa este neonorată, care permite
creditorilor să ceară deschiderea procedurii de insolvenţă. Nouăzeci de zile pare
un termen inutil de lung şi oferă debitorului prea mult timp pentru a manevra din
umbră procedurile de insolvenţă, timp care este, aşa cum a demonstrat experienţa,
foarte periculos.

Simplificarea procedurii de declanşare a procedurii de insolvenţă atât de către
creditori cât şi de debitori, prin restricţionarea căilor de atac şi limitarea
numărului de termene.

Eliminarea restricţiei de a accesa o procedură de reorganizare în cadrul insolvenţei
în cazul în care debitorul contestă fără succes cererea creditorilor.

O sporire a obligaţiilor de raportare financiar-contabilă ale debitorilor ar contribui
la o mai bună guvernanţă corporativă. Acest lucru ar trebui corelat cu reconturarea obligaţiei de a solicita deschiderea procedurii de insolvenţă în maniera
menţionată mai sus.

Ar trebui adoptate măsuri menite să împiedice debitorul să manipuleze
distribuirea cauzelor şi să aleagă instanţa cea mai potrivită intereselor proprii. O
măsură posibilă ar putea consta în limitarea capacităţii debitorului de a cere
deschide procedura de insolvenţă proprie, odată ce a fost deja notificat cu privire
la introducerea unei astfel de cereri de către un creditor. În caz contrar, regula ar
trebui să fie aceea că orice cereri ulterioare privind deschiderea procedurii
insolvenţei trebuie conexate cu prima cerere promovată în acest sens265.

Asigurarea accesului creditorilor la procedura judecătorească, în cazurile în care
un debitor de rea-credinţă solicită deschiderea procedurii pe motive fictive, pentru
ca aceştia să se poată opune deschiderii procedurii de insolvenţă.
Măsuri provizorii şi efectele deschiderii procedurii
C5.1 După introducerea unei cereri dar înainte ca instanţa să se pronunţe, ar trebui
acordate măsuri provizorii sau scutiri, atunci când este necesară protejarea activelor
debitorului şi interesele entităţilor interesate, sub rezerva notificării corespunzătoare a
părţilor interesate.
C5.2 Deschiderea unei proceduri de insolvenţă ar trebui să împiedice înstrăinarea
neautorizată a activelor debitorului şi să suspende acţiunile creditorilor de executare a
drepturilor lor sau căile de atac împotriva debitorului sau a activelor debitorului.
Suspendarea ar trebui să fie cât mai largă şi cuprinzătoare posibil, cu posibilitatea
extinderii şi asupra beneficiilor ce decurg din folosinţa, ocuparea sau posesia activelor
debitorului.
C5.3 Suspendarea acţiunilor promovate de creditorii garantaţi ar trebui impusă şi în
cazul procedurii de lichidare, pentru a permite un grad mai mare de recuperare a
activelor prin vânzarea întregului patrimoniu al debitorului sau a unităţilor sale de
producţie, precum şi în cazul procedurii de reorganizare, dacă garanţia colaterală este

264

Conform informaţiilor primite, această problemă a fost rezolvată în Codul Insolvenţei 2014. Astfel, aşa cum ni s-a comunicat,
Codul statuează că cererile multiple vor fi conexate şi judecate împreună. În plus, dacă „sediul” debitorului a fost mutat în
ultimele şase luni anterioare procedurii, atunci cauza va fi atribuită judecătorului competent de la locul în care debitorul îşi avea
sediul cu şase luni înainte.
265
Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 prevede măsuri pentru soluţionarea acestei probleme.
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necesară pentru reorganizare. Suspendarea ar trebui să aibă o durată limitată, specificată,
să ofere un echilibru adecvat între protecţia creditorilor şi obiectivele procedurii de
insolvenţă şi să prevadă ridicarea suspendării printr-o cerere clar motivată înaintată către
instanţă, atunci când obiectivele procedurii de insolvenţă sau protecţia intereselor
creditorilor garantaţi asupra activelor afectate garanţiei nu sunt atinse. Excepţiile de la
regula generală privind suspendarea executării ar trebui să fie limitate şi clar definite.
În conformitate cu Legea Insolvenţei, capacitatea debitorului de a face transferuri,
vânzări sau alte acte de dispoziţie cu privire la active şi capacitatea creditorului de a
începe sau de a continua acţiunile de executare silită împotriva debitorului sau bunurilor
acestuia, era limitată doar la data deschiderii în mod oficial a procedurii de insolvenţă.
Simpla introducere a unei cereri în acest sens nu producea astfel de efecte. Deşi nu era o
regulă, un recurs împotriva deciziei de deschidere a procedurii de insolvenţă putea
suspenda efectele declarării insolvenţei, inclusiv restricţiile privind transferurile sau
măsurile de executare.
Deschiderea oficială a unei proceduri de insolvenţă genera suspendarea generală
automată a tuturor acţiunilor judiciare şi extrajudiciare împotriva debitorului şi a
bunurilor acestuia, inclusiv procedurile de executare silită, cum ar fi sechestrul, poprirea
activelor sau a veniturilor etc. (art. 36 din LI). Legea nu era explicită cu privire la efectul
deschiderii procedurii de insolvenţă asupra arbitrajelor sau altor proceduri similare; cu
toate acestea, faptul că acestea se suspendau la rândul lor părea să nu fie contestat.
Suspendarea persista pe tot parcursul procedurii de insolvenţă.
Deţinătorii de creanţe garantate puteau solicita instanţei competente să ridice
suspendarea şi să autorizeze administratorul judiciar să lichideze garanţiile, cu scopul de
a satisface creanţele creditorului garantat respectiv (art. 39 din LI). Ridicarea suspendării
putea fi acordată numai în unul din următoarele cazuri:
o
Dacă oricare dintre creanţele pretinse era supra-garantată, proprietatea fie nu era
esenţială pentru succesul unui plan de reorganizare care a fost propus, fie, în cazul
în care proprietatea făcea parte din patrimoniul unei entităţi ca ansamblu
funcţional, scoaterea acesteia din exploatare nu ar fi trebuit să diminueze valoarea
proprietăţii rămase; sau
o
Dacă nu exista o protecţie adecvată a proprietăţii garantate, pentru unul sau mai
multe dintre următoarele motive (art. 39 din LI):
„o diminuare a valorii obiectului garanţiei sau existenţa unui pericol real ca
aceasta să sufere o diminuare apreciabilă”;
„o diminuare a valorii părţii garantate dintr-o creanţă cu rang inferior, ca
urmare a acumulării dobânzilor, majorărilor şi penalităţilor de orice fel la o
creanţă garantată cu rang superior”; sau
„lipsa unei asigurări a obiectului garanţiei împotriva riscului pieirii sau
deteriorării”;
În acest din urmă caz, instanţa putea respinge cererea de scutire dacă
administratorul judiciar sau debitorul propun adoptarea unor măsuri de protecţie
corespunzătoare a creanţei garantate, cum ar fi:
„efectuarea de plăţi periodice în favoarea creditorului pentru acoperirea
diminuării valorii obiectului garanţiei ori a valorii părţii garantate dintr-o
creanţă cu rang inferior”;
„efectuarea de plăţi periodice în favoarea creditorului pentru satisfacerea
dobânzilor, majorărilor şi penalităţilor de orice fel şi, respectiv, pentru
reducerea capitalului creanţei, astfel încât valoarea creanţei garantate sau
valoarea părţii garantate dintr-o creanţă cu rang inferior să nu se
diminueze”;
„novaţia obligaţiei de garanţie prin constituirea unei garanţii suplimentare,
reale sau personale ori prin substituirea obiectului garanţiei cu un alt
obiect”.
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Înainte de modificarea din 2009, LI considera drepturile create înainte de deschiderea
unei proceduri de insolvenţă şi care nu erau perfectate în conformitate cu diversele
cerinţe de perfectare valabile la data deschiderii procedurilor, ca fiind inopozabile masei
credale şi administratorului judiciar. Efectele au fost, de exemplu, că un credit ipotecar
contractat dar încă neperfectat înainte de declanşarea unei proceduri de insolvenţă ducea
la transformarea creanţei garantate prin acea ipotecă într-o simplă creanţă negarantată266.
Abrogarea în 2009 a întregului art. 50 din Legea Insolvenţei ar putea indica faptul că o
astfel de consecinţă a fost eliminată, ceea ce este, totuşi, discutabil.
Declanşarea unei proceduri de insolvenţă oprea automat acumularea de dobânzi, fie
contractuale, legale, sau de altă natură, la obligaţiile principale datorate de către debitor
înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă (art. 41 alin. (1) din LI). Cu toate
acestea, un creditor garantat avea dreptul de a recupera dobânzile şi alte cheltuieli
(denumite „accesorii” în lege) în cazul în care proprietatea afectată creanţei era
valorificată contra unei sume ce depăşea valoarea nominală a creanţei creditorului, după
care valoarea rămasă era remisă creditorului până la concurenţa valorii accesoriilor care
se acumulaseră, inclusiv a accesoriilor acumulate după data deschiderii procedurii. A se
vedea Legea nr. 85/2006, art. 41 alin. (2).
Opinie
Sistemul de insolvenţă prevăzut de LI statuează suspendarea unei întregi serii de
executări şi acţiuni împotriva activelor debitorului insolvent, precum şi mecanisme
menite să protejeze în mod adecvat interesele legitime ale creditorilor garantaţi. Legea
include, de asemenea, limitări ale puterilor debitorului asupra bunurilor care constituie
patrimoniul de insolvenţă, odată ce procedura a fost declanşată. În acest sens, sistemul
pare să fie în general conform cu standardele internaţionale.
Cu toate acestea, era încă loc pentru îmbunătăţiri în ceea ce priveşte reglementarea
efectelor insolvenţei. LI nu includea un sistem adecvat de protecţie provizorie a activelor
şi intereselor creditorilor înainte de începerea procedurii de insolvenţă. Promovarea unei
cereri introductive de insolvenţă nu producea efecte asupra debitorului, care putea
continua să-şi administreze afacerea fără restricţii. În medie, perioada cuprinsă între data
depunerii cererii introductive de către creditor şi deschiderea oficială a procedurii era de
câteva luni de zile, în special în cazul în care debitorul încerca să tergiverseze procesul.
Deşi legislaţia procedurală permitea judecătorilor să dispună măsuri preventive pentru a
proteja interesul creditorilor şi pentru a împiedica, printre alte practici, dezmembrarea
activelor din patrimoniul insolvent, acestea erau remedii procedurale generale, nefiind
concepute pentru acest tip de situaţii şi erau rareori adoptate în practică. Ca urmare, acei
debitori care încercau să întârzie declararea insolvenţei se bucurau de puteri nelimitate
de a-şi gestiona afacerea în timpul unei astfel de perioade riscante şi sensibile.
Posibilitatea de a utiliza acţiunile de prevenţie nu putea fi considerată ca o soluţie pe
deplin satisfăcătoare, datorită naturii sale ex-post facto şi domeniului său limitat de
aplicare.
Eliminarea art. 50 în cadrul modificărilor operate în 2009 la LI, a dat naştere unor
îndoieli serioase cu privire la eficienţa garanţiilor create înainte de, dar perfectate după,
deschiderea procedurii de insolvenţă. Acest lucru a generat incertitudine şi trebuia să fie
clarificat. O garanţie care nu este perfectată şi pentru care formalităţile de publicitate nu
au fost efectuate (de exemplu, intabulare) poate fi valabilă şi executorie între părţile care
iau parte la tranzacţie (debitorul şi creditorul garantat) şi, în anumite condiţii, pentru toţi
cei care ştiau de existenţa garanţiei; cu toate acestea, administratorul judiciar ocupă
poziţia juridică a terţului (din moment ce acţionează în favoarea creditorilor) şi, prin
urmare, garanţia neînregistrată nu ar trebui să producă efecte faţă de administrator şi
colectivul creditorilor în insolvenţă. În afară de faptul că se încalcă principiile generale
de drept privat, o astfel de modificare ar putea încuraja tranzacţiile preferenţiale între
266

A se vedea Legea Insolvenţei (versiunea de dinainte de modificările operate în 2009), art. 50.
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debitori şi creditorii chirografari prin constituirea unor garanţii reale care urmează să fie
perfectate după deschiderea procedurii de insolvenţă.
Legea Insolvenţei ar putea fi îmbunătăţită prin reglementarea unor măsuri asigurătorii
specifice insolvenţei, care ar proteja activele debitorului, precum şi interesele
creditorilor în perioada cuprinsă între data depunerii cererii introductive de insolvenţă şi
data pronunţării de către instanţă a deciziei de deschidere a procedurii. Aceste măsuri ar
putea fi acordate de către instanţa de judecată de la caz la caz, pe baza probelor
administrate în acest sens, privind urgenţa măsurilor. Aceste măsuri ar trebui să fie
adoptate sub rezerva notificării corespunzătoare a părţilor afectate. S-a observat că
Proiectul Legii Insolvenţei din 2013 cuprindea o suspendare intermediară, aplicabilă de
la caz la caz, acţiunilor promovate după depunerea cererii introductive de insolvenţă şi
înainte de deschiderea procedurii (A se vedea Anexa II).
În orice caz, este esenţial pentru îmbunătăţirea sistemului de insolvenţă român ca
procesul care duce la declararea insolvenţei să fie redus ca timp, în special cu privire la
cererile promovate de creditori. A se vedea Principiile C1 şi C4.
Guvernanţă corporativă
Management
C6.1 În procedura de lichidare, conducerea ar trebui înlocuită cu un reprezentant în
insolvenţă (administratorul judiciar), care să aibă autoritatea de a administra patrimoniul
în interesul creditorilor. Controlul patrimoniului ar trebui să fie predat imediat
administratorului judiciar. În dosarele iniţiate de creditori, în cazul în care circumstanţele
o justifică, un administrator interimar cu funcţii limitate ar trebui să fie numit pentru a
monitoriza activitatea, pentru a se asigura că interesele creditorilor sunt protejate.

Descriere

C6.2 De obicei există trei abordări preferate în cadrul procedurilor de reorganizare: (i)
controlul exclusiv al procedurii este încredinţat unui administrator judiciar independent;
sau (ii) responsabilităţile de guvernanţă corporativă rămân investite conducerii
debitorului; sau (iii) supravegherea managementului este asumată de un administrator
judiciar sau un supervizor imparţial şi independent. Potrivit celei de-a doua şi celei de-a
treia abordări, puterea deplină de administrare ar trebui transferată administratorului
judiciar în cazul în care conducerea se dovedeşte incompetentă, acţionează în mod
neglijent sau a fost implicată în acte de fraudă sau alte abateri.
Competenţele de management între depunerea cererii introductive şi deschiderea
procedurii de insolvenţă
Până la data la care procedura de insolvenţă este declarată în mod oficial deschisă, un
debitor îşi păstrează puterea nelimitată de gestiune a propriilor afaceri.

Competenţele de gestionare,
Administratorul Special

după

deschiderea

procedurii

de

insolvenţă.

Regula generală potrivit LI era că dreptul de administrare al debitorului era retras
acestuia la data deschiderii procedurii de insolvenţă – cu excepţia cazului în care
debitorul îşi exprima intenţia de a-şi reorganiza afacerea (art. 47.1 din LI). Debitorul
care opta pentru reorganizare păstra competenţe limitate de gestionare a afacerii pe
parcursul procedurii generale de insolvenţă, în sensul că aceasta „poate efectua orice
acte şi operaţiuni, inclusiv privind folosinţa, vânzarea şi închirierea de bunuri şi poate
efectua plăţi, dacă toate acestea se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a
activităţii curente” (art. 49 din LI). Orice transferuri, plăţi, sau acţiuni care erau în afara
cursului normal al activităţii debitorului necesitau aprobarea specială a comitetului
creditorilor şi autorizarea de către administratorul judiciar.
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Cu toate acestea, chiar şi în cazul în care debitorul îşi exprima intenţia de a se
reorganiza, instanţa competentă avea puterea de a restricţiona în continuare puterea deja
limitată de management a debitorului pe parcursul fazei generale a procedurii, prin
numirea unui administrator judiciar şi prin investirea acestuia cu puterea de a exercita
integral sau parţial competenţele limitate de administrare ale debitorului. În practică,
instanţele competente numeau un administrator judiciar la declanşarea procedurii de
insolvenţă, chiar şi în cazul în care debitorul îşi exprimase intenţia de a se reorganiza şi
de multe ori alocau acestuia cel puţin o parte a competenţelor limitate de administrare
ale debitorului.
Comitetul creditorilor, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar aveau dreptul
de a cere instanţei să decadă debitorul din dreptul de a-şi administra afacerea în timpul
desfăşurării procedurii (art. 47.5 din LI).
Administrarea afacerilor şi, la modul mai general, a intereselor debitorului şi ale
acţionarilor/asociaţilor săi în timpul procedurii de insolvenţă era conferită
administratorului special, un personaj unic prevăzut de legislaţia din România (art. 3.26
din LI). Administratorul special este reprezentantul desemnat de către adunarea generală
a acţionarilor/asociaţilor, „împuternicit să efectueze, în numele şi pe contul debitorului,
actele de administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite
să îşi administreze activitatea şi să reprezinte interesele acţionarilor/asociaţilor în
procedură în perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare”267.
Adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului persoană juridică se convoca de
către administratorul judiciar sau de lichidator în termen de 10 zile de la iniţierea
procedurii sau de la data la care debitorului îi era retras dreptul de a administra
patrimoniul său, după caz. În cazul în care adunarea nu desemna un administrator
special, debitorului îi era ridică dreptul de administrare, cu excepţia cazului în care acest
drept îi fusese retras anterior. În cazul în care, ulterior, adunarea asociaţilor/acţionarilor
desemna un administrator special, acesta din urmă urma să preia procedura în stadiul în
care se află la data numirii sale.
Competenţe de administrare în timpul reorganizării
Potrivit art. 103, până la reorganizare debitorul „îşi desfăşoară activitatea” sub
supravegherea unui administrator judiciar.
Administratorul judiciar era autorizat prin lege să administreze afacerea debitorului, în
timp ce organismele corporative de management păstrau doar puteri limitate.
Acţionarilor/asociaţilor sau altor categorii de proprietari ai afacerii le era interzisă
intervenţia în gestionarea afacerii debitorului sau a bunurilor sale, cu excepţia cazului în
care se prevedea altfel în planul de reorganizare sau în temeiul legii (art. 103 din LI).
Competenţe de administrare după deschiderea procedurii de lichidare
Oricare ar fi fost competenţele de administrare a afacerii pe care debitorul le păstra în
cursul procedurii generale sau a celei de reorganizare, astfel de competenţe încetau la
data la care se trecea la procedura de lichidare (art. 47.4 din LI).
O eliminare similară a competenţelor avea loc şi în cazul în care instanţa competentă
dispunea trecerea la procedura de lichidare rapidă, fie la deschiderea unei proceduri de
insolvenţă, fie ulterior.
Opinie
LI prevedea înlocuirea managementului debitorului în lichidare cu un reprezentant în
insolvenţă, cu autoritate de administrare a averii debitorului în interesul creditorilor şi în
267

Conform informaţiilor primite, art. 52 al Codului Insolvenţei 2014 prevede că: „După deschiderea procedurii, adunarea
generală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special”.
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vederea transferului imediat al controlului asupra averii debitorului către aceştia din
urmă. LI reglementa, de asemenea, efectele deschiderii procedurii de insolvenţă asupra
competenţelor de administrare în etapele comune şi reorganizare, în conformitate cu
standardele internaţionale. Cu toate acestea, LI se îndepărta de la standardele comune
prin introducerea acelui personaj mai degrabă ciudat, şi anume „administratorul
special”. O astfel de persoană ar avea sens în cazul lichidării, o etapă în care debitorul
nu are niciun cuvânt de spus în administrarea averii iar reprezentarea necesară din partea
acţionarilor/asociaţilor este limitată la actele de apărare în cadrul procedurii. Totuşi
modul în care un administrator special poate fi un avantaj atunci când debitorul continuă
să-şi administreze propria afacere nu este clar: dacă administratorii debitorului îşi
păstrează prerogativele, atunci rolul administratorul special este unul suplimentar şi
inutil, iar dacă administratorilor li se retrag prerogativele, atunci nu este clar de ce Legea
Insolvenţei ar trebui să impună un sistem de management al afacerii în astfel de termeni
rigizi268.
Ar putea fi luată în considerare limitarea instituţiei „administratorul special” la cazurile
de lichidare, permiţând administratorilor debitorului să-şi păstreze prerogativele de
administrare în celelalte cazuri.
Creditorii şi comitetul creditorilor
C7.1 Rolul, drepturile şi autoritatea creditorilor în cadrul procedurii trebuie să fie
definite clar. Interesele creditorilor trebuie să fie protejate prin mijloace adecvate, care
să permită creditorilor să monitorizeze în mod eficient şi să participe în procedura de
insolvenţă pentru a asigura corectitudinea şi integritatea, inclusiv prin crearea unui
comitet al creditorilor, ca un mecanism preferabil în special în cazurile care implică o
multitudine de creditori.

Descriere

C7.2 În cazul în care este creat un comitet, sarcinile şi funcţiunile acestuia, precum şi
regulile aplicabile calităţii de membru al comisiei, condiţiile de cvorumul şi de vot, ca şi
desfăşurarea adunărilor trebuie să fie specificate prin lege. Comitetul creditorilor trebuie
să fie consultat cu privire la aspectele neuzuale ale procedurii şi să aibă capacitatea de a
fi audiat cu privire la deciziile-cheie din procedură. Comitetul creditorilor trebuie să aibă
dreptul de a solicita informaţii relevante şi necesare de la debitor. El trebuie să servească
drept canal de comunicare şi procesare a informaţiilor către ceilalţi creditori şi pentru
organizarea creditorilor în vederea adoptării unor decizii cu privire la problemele
esenţiale. În cadrul procedurilor de reorganizare, creditorii trebuie să aibă dreptul de a
participa la alegerea reprezentantului în insolvenţă.
Creditorii sunt definiţi în LI ca fiind „persoana fizică sau juridică ce deţine creanţe
împotriva patrimoniului debitorului şi care a solicitat în mod expres instanţei ca
declaraţia sa de creanţă să fie înregistrată în tabelul definitiv al creanţelor sau în tabelul
definitiv consolidat al creanţelor, şi care poate oferi dovezi cu privire la creanţele sale
împotriva averii debitorului (...)” (art. 3.1 din LI).
Un creditor recunoscut ca atare în procedura de insolvenţă se bucura de (i) dreptul de a
fi informat cu privire la mersul cauzei şi la diferitele etape şi paşi procedurali în care
creditorii pot acţiona; (ii) competenţa de a participa la şi de a vota în adunarea
creditorilor; (iii) competenţa de a vota cu privire la un plan de reorganizare propus; (iv)
competenţa de a participa la distribuirea veniturilor provenite din lichidarea activelor din
averea debitorului, printre alte drepturi.
Participarea creditorilor în procedura de insolvenţă putea avea loc individual sau prin
intermediul organismelor colective prevăzute de LI: adunarea creditorilor şi comitetul
creditorilor.
Adunarea creditorilor

268

Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 clarifică acum faptul că onorariul administratorului special este
suportat din averea acţionarilor/asociaţilor şi nu din patrimoniul debitorului.
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Potrivit LI, organismul care include toţi creditorii admişi în procesul de insolvenţă era
cunoscut sub denumirea de adunarea creditorilor. Competenţele adunării erau limitate la
cele mai importante aspecte legate de afacerea debitorului şi de averea aflată în
insolvenţă, cum ar fi: votul cu privire la planurile de reorganizare sau la diverse
propuneri avansate de către administratorul judiciar cu privire la metodele şi strategia de
valorificare a activelor.
După deschiderea procedurii de insolvenţă, administratorul judiciar era obligat să
convoace toţi creditorii identificaţi în lista prezentată de către debitor în cadrul primei
adunări a creditorilor. Adunarea era convocată în termen de 5 zile de la data limită
pentru pregătirea tabelului preliminar al creanţelor de către administratorul judiciar
(pentru care termenul limită era de 60 de zile de la data deschiderii procesului de
insolvenţă).
Ca regulă generală, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau creditorii care
deţin cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor aveau calitatea de a convoca
adunarea creditorilor (art. 13 din LI). Cu excepţia cazului în care LI impunea altfel,
cvorumul pentru convocarea adunării era întrunit în prezenţa creditorilor reprezentând
cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor. Hotărârile erau adoptate cu majoritatea
procentului creanţelor prezente la întrunire (art. 15 din LI).
Comitetul creditorilor
După întocmirea tabelului preliminar al creanţelor, instanţa de insolvenţă putea desemna
un comitet compus din 3-5 creditori dintre cei deţinând cea mai mare parte dintre
creanţele garantate, creanţele fiscale, precum şi creanţele negarantate generale (art. 16.1
din LI). În cazul în care, datorită numărului limitat de creditori, instanţa nu considera
necesară desemnarea unui comitet al creditorilor, competenţele acestuia urmau să fie
îndeplinite de către adunarea creditorilor.
Creditorii înşişi puteau alege un comitet în prima adunare, care să înlocuiască comitetul
desemnat iniţial de instanţă (dacă exista unul).
Comitetul creditorilor era responsabil, inter alia, pentru următoarele:

Examinarea activităţii debitorului şi consultanţă cu privire la perspectivele de
afaceri, precum şi cu privire la orice plan de reorganizare propus;

Informarea adunării creditorilor despre îndeplinirea de către administratorul
judiciar a atribuţiilor sale, precum şi promovarea unor opoziţii împotriva
tranzacţiilor frauduloase sau preferenţiale încheiate de debitor anterior deschiderii
procedurii269;

Urmărirea în instanţă a membrilor managementului debitorului, în scopul
recuperării daunelor provocate de acţiunile sau inacţiunile acestora, care au cauzat
intrarea în insolvenţă;

Controlul activităţii administratorului judiciar şi promovarea opoziţiilor împotriva
acţiunilor sau măsurilor luate de administratorul judiciar.
Membrii comitetului creditorilor erau consideraţi fiduciarii creditorilor ale căror interese
le reprezintă. În consecinţă, membrii comitetului trebuiau să se abţină de la votul privind
orice hotărâri care prezentau un potenţial conflict de interese între interesele lor
individuale şi cele ale creditorilor în ansamblu. Hotărârile adoptate sau acţiunile
întreprinse de comitetului creditorilor puteau fi contestate în termen de cinci zile de la
adoptare, în cadrul adunării creditorilor (art. 17.6 din LI).

269

A se vedea Legea Insolvenţei, art. 17 alin. (1).
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Titularii de capital
Capacitatea deţinătorilor de capitaluri proprii într-o procedură de insolvenţă era extrem
de limitată. Aceştia aveau posibilitatea de a desemna un reprezentant special numit
„administrator special”. În cazul în care acţionarii nu erau în măsură să numească un
administrator special, ei erau decăzuţi din dreptul de a participa la procedura de
insolvenţă, iar debitorului i se retrăgea dreptul de administrare a propriei afaceri (art.
3.26 din LI). Instanţa putea numi un custode special care să apere interesele debitorului
în orice situaţie în care debitorul trebuia să compară în instanţă pentru apărarea
împotriva acţiunilor de anulare.
Un administrator special era autorizat, potrivit legii, să reprezinte interesele titularilor de
capitaluri proprii într-un proces de insolvenţă, după ce instanţa dispunea retragerea
dreptului de administrare al debitorului. Deşi această soluţie pare să constituie o
modalitate eficientă de a oferi protecţie deţinătorilor de capitaluri proprii într-o
procedură de insolvenţă şi de a evita, totodată, întârzieri nejustificate şi tergiversarea
procedurii, aceasta îndeplinea numai acest din urmă obiectiv. Administratorul special nu
se bucura în niciun fel de o sferă de competenţe similară celor conferite creditorilor.
Responsabilităţile sale privind reprezentarea intereselor titularilor de capitaluri proprii
erau limitate, iar cele mai importante se refereau la (art. 18.2 din LI):




Responsabilitatea de a formula un plan de reorganizare în numele debitorului;
Responsabilitatea de a acţiona ca agent al debitorului în acţiunile în anulare
exercitate în temeiul Legii Insolvenţei;
Responsabilitatea de a formula obiecţiuni într-o gamă limitată de situaţii, cum ar
fi împotriva unor acţiuni întreprinse de către administratorul judiciar.

Din câte se pare, atribuţiile prevăzute la pct. c) de mai sus puteau fi cu greu îndeplinite
efectiv de părţile interesate sau chiar de administratorul special. Prin urmare, regula
părea să indice faptul că o obiecţiune împotriva acţiunilor întreprinse de administratorul
judiciar ar fi putut fi promovată numai în cazul în care aceste acţiuni erau identificate în
rapoartele pe care administratorul judiciar era obligat să le pregătească şi să le depună
lunar (art. 21.3 din LI). Mai mult decât atât, o parte adversă putea depune o obiecţiune
doar în termen de trei zile de la data la care un astfel de raport era depus la instanţa
competentă, termen care se putea dovedi nerealist (în special în cazul în care o astfel de
perioadă include zile de weekend, când instanţele nu lucrează în mod evident cu
publicul).

Opinie
Creditorii prevăzuţi de LI aveau la dispoziţie mecanisme de participare individuală în
cadrul procedurilor de insolvenţă, iar legea stabilea organisme colegiale standard, pentru
a canaliza în mod adecvat hotărârile colective ale creditorilor.
LI nu părea să includă un număr minim de zile care trebuiau să treacă de la momentul
când adunarea creditorilor era convocată şi momentul în care aceasta avea loc. Acest
lucru putea deschide calea pentru un comportament fraudulos şi pentru posibilitatea de
manipulare a adunării, deoarece era posibil ca respectivii creditori să nu aibă suficient
timp pentru a accesa informaţiile, pentru a analiza şi pentru a vota, potrivit unui proces
decizional corect.
Cu toate acestea, părţile interesate s-au plâns de funcţionarea comitetului creditorilor,
care este departe de a fi eficientă în îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor sale. Se
pare că membrii comitetului creditorilor îşi urmăresc doar interesul propriu şi nu
interesul general al creditorilor; cazurile de complicitate nejustificată cu debitorul nu
erau rare, iar unii membri ai comitetului – în special creditorii mai neexperimentaţi –
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tindeau să se comporte cu pasivitate. O preocupare specială pare să fie situaţia în care
creditorul petiţionar, care a propus numirea unui anumit administrator judiciar, era, la
rândul său, membru al comitetului. Această situaţie părea să pună în pericol exercitarea
corectă a obligaţiei comitetului creditorilor de a controla activitatea administratorului
judiciar.
Nu existau reguli sau principii clare în LI Pentru identificarea situaţiilor de conflict de
interese, şi a condiţiilor necesare pentru ca membrii individuali să aducă la cunoştinţă
astfel de conflicte şi să se abţină de la orice vot sau alte acţiuni care ar fi reprezentat o
încălcare a obligaţiilor lor fiduciare. De exemplu, multe entităţi făceau parte din
comitete ale creditorilor în mai multe proceduri de insolvenţă, de valoare diferită, unele
din acestea având desemnat acelaşi administrator judiciar, sau deţineau interese
semnificative în astfel de proceduri, ca simplii creditori. În funcţie de valorile potenţiale
aflate în joc în astfel de proceduri separate, un membru al comitetului creditorilor dintr-o
procedură de insolvenţă putea să închidă ochii la modul în care lichidatorul în acea
procedură îşi îndeplinea atribuţiile, în cazul în creditorul avea un interes într-o altă
procedură de insolvenţă în cadrul căreia valoarea creanţei sale sau poziţia sa erau mult
mai importante.
Regulamentul de funcţionare a comitetului putea fi prea rigid pentru un organ a cărui
existenţă se bazează tocmai pe capacitatea sa de a acţiona rapid şi de a răspunde nevoilor
procedurii.

Comentariu

În cele din urmă, părţile interesate s-au plâns de regulă de manipularea regulamentului
de către debitorii insolvabili, în legătură cu creanţele condiţionate. De exemplu,
debitorul care vroia să neutralizeze principalul creditor o putea face prin promovarea
unei acţiuni în instanţă împotriva dreptului acestuia, înainte de introducerea cererii
privind propria insolvenţă. În timpul procedurii şi până la soluţionarea opoziţiei,
principalul creditor va fi fost lipsit de dreptul de a vota, printre alte drepturi.
În concordanţă cu cele de mai sus, s-a considerat important a fi luate în considerare
următoarele aspecte:

stabilirea unei perioade minime de timp care trebuie să treacă între convocarea şi
întrunirea adunării creditorilor;

modificarea regulamentului de funcţionare a comitetului creditorilor, pentru a
elimina deficienţele sale actuale;

stabilirea în sarcina fiecărui membru al comitetului creditorilor de a acţiona în
interesul colectiv al creditorilor iar nu în interesul individual propriu, încălcarea
acestei obligaţii putând atrage răspunderea personală;

adoptarea unor măsuri de încurajare a participării în cadrul comitetelor, inclusiv,
cel puţin în anumite circumstanţe, asigurarea unui fel de remuneraţii;

asigurarea că toate categoriile relevante de creditori sunt reprezentate în
comitet270;

includerea unor norme care să prevină conflictul de interese, în special cu privire
la relaţiile dintre membrii comitetului creditorilor, precum şi cu privire la
administratorii judiciari care sunt mandataţi să-i controleze (obligaţia generală
actuală de abţinere de la vot nu pare a funcţiona în mod corespunzător);

obligaţia ca întrunirea comitetului să aibă loc ori de câte ori natura şi
circumstanţele procedurii o necesită; întrunirea lunară ar putea fi uneori inutilă,
iar alteori ar putea fi în mod clar insuficientă pentru a ţine pasul cu derularea
evenimentelor; este recomandabil un nivel mai ridicat de flexibilitate în ceea ce
priveşte problemele organizatorice ale comitetului creditorilor;

elaborarea unui regulament care previne – sau prevede o soluţie pentru – existenţa

270

Conform informaţiilor primite, art. 50 alin. (4) din Codul Insolvenţei 2014 prevede actualmente că un comitet al creditorilor
poate avea trei până la cinci membri care să fie cei mai mari creditori din punct de vedere al valorii creanţelor deţinute, indiferent
dacă acestea sunt garantate, chirografare sau budgetare. Aşadar, acest aspect pare să fi fost soluţionat.
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Principiul C8

unor obligaţii conflictuale între administratorii judiciari şi membrii comitetului
creditorilor, ce acţionează simultan în numeroase proceduri de insolvenţă;

adoptarea unor măsuri care să împiedice debitorul să utilizeze reglementarea
datoriilor contingente pentru a manipula procedura insolvenţei. Acest lucru ar
putea fi realizat, de exemplu, permiţând creditorului să participe la vot şi la alte
aspecte ale procedurii, pe baza creanţei evaluate în mod contingent, sau permiţând
judecătorului o anumită libertate de decizie cu privire la limitele datoriilor
contingente care au devenit incerte la scurt timp înainte de deschiderea insolvenţei
sau în cazurile în care nu există nicio fumus boni iuris.
Administrare
Colectarea, conservarea, administrarea şi acte de dispoziţie cu privire la active
C8.1 Insolvenţa patrimoniului trebuie să includă toate bunurile debitorului, inclusiv
activele grevate si activele obţinute după deschiderea procedurii. Bunurile excluse de la
patrimoniul de insolvenţă trebuie să fie strict limitate şi clar definite de lege.
C8.2 După deschiderea procedurii de insolvenţă, instanţa sau administratorul judiciar
trebuie să aibă posibilitatea să ia măsuri prompte pentru conservarea şi protejarea
patrimoniului de insolvenţă şi a afacerii debitorului. Sistemul de administrare a
patrimoniului insolvent trebuie să fie flexibil şi transparent şi să permită valorificarea
bunurilor în mod eficient şi la valorile maxime rezonabil realizabile. Dacă este necesar,
sistemul trebuie să permită ca bunurile să fie vândute libere şi negrevate de niciun fel de
garanţii, sarcini sau alte privilegii, sub rezerva păstrării priorităţii drepturilor asupra
veniturilor obţinute din valorificarea activelor.

Descriere

C8.3 Drepturile şi interesele terţului proprietar al bunurilor trebuie să fie protejate în
cazul în care bunurile sale sunt folosite în timpul procedurii de insolvenţă de către
administratorul judiciar şi/sau debitorul în posesie.
Potrivit LI, odată ce procedura de insolvenţă a fost deschisă, un patrimoniu de insolvenţă
se crea, separat de bunurile şi obligaţiile proprii ale debitorului, acesta fiind format din
integralitatea proprietăţilor deţinute de debitor anterior deschiderii procedurii şi toate
bunurile şi drepturile dobândite în patrimoniul de insolvenţă după deschiderea
procedurii. Se considera că proprietatea asupra patrimoniului include orice proprietate
care intră în sfera de aplicare a bunurilor şi drepturilor ce pot face obiectul executării
silite potrivit Noului Cod de procedură civilă (art. 3.2 din LI).
După deschiderea insolvenţei, debitorul era obligat să transfere administrarea
afacerii/patrimoniului, în termenul prevăzut în hotărârea instanţei de insolvenţă,
împreună cu lista de tranzacţii încheiate de debitor de la începutul procedurii (art. 44 şi
46.2 din LI).
În plus, în cazul în care instanţa dispunea lichidarea patrimoniului debitorului,
administratorul judiciar, în calitate de lichidator, era autorizat şi avea obligaţia să
sigileze toate proprietăţile debitorului (magazine, depozite, magazii, birouri,
corespondenţă comercială, arhive, dispozitive de stocare şi de prelucrare a datelor,
contracte, precum şi orice alte bunuri mobile), altele decât mărfurile, care trebuiau să fie
imediat transformate în bani pentru a se evita deteriorarea materială a acestora. În timpul
unei astfel de operaţiuni, administratorul avea, de asemenea, obligaţia de a lua măsurile
necesare de conservare. De îndată ce sigilarea bunurilor era finalizată, lichidatorul
întocmea o listă completă a bunurilor din patrimoniul debitorului. Lista trebuia să indice
valoarea aproximativă şi, la cererea comitetului de creditori, se putea dispune un raport
de expertiză în scop de evaluare. În practică, era uneori dificil să se localizeze bunurile
dacă debitorul era necooperant.
Următorul pas procedural era vânzarea bunurilor debitorului, o operaţiune care implica
respectarea anumitor reguli cu privire la metoda de vânzare (vânzare directă, cu sau fără
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un cumpărător identificat, sau vânzare publică), precum şi cu privire la natura
proprietăţii ce urma să fie vândută.
(i)

(ii)

Potrivit Legii Insolvenţei, bunurile din averea debitorului puteau fi vândute
individual sau în bloc (ca ansamblu în stare de funcţionare) (art. 116-120 din LI).
De asemenea, ele puteau fi vândute atât prin vânzare privată cât şi prin vânzare
publică (de exemplu, licitaţie). De regulă, lichidatorii apelau la evaluatori pentru a
realiza evaluarea proprietăţii, iar evaluarea respectivă cuprindea valoarea
estimativă atât pentru articolele individuale din patrimoniu cât şi valoarea acestora
ca ansamblu în stare de funcţionare. În temeiul acestei evaluări, administratorul
judiciar întocmea un raport şi propunea o strategie de lichidare sau o combinaţie
de astfel de strategii (de exemplu, vânzarea individuală a tuturor bunurilor,
vânzarea bunurilor în bloc, sau o combinaţie între cele două). Legea pare să fi
conferit administratorului judiciar suficientă putere de decizie pentru a opta între
vânzarea publică şi cea privată sau pentru a recomanda diferite strategii. Raportul
lichidatorului trebuia analizat de comitetul creditorilor, care urma să emită o
opinie cu privire la propunerile avansate. Numai după ce comitetul creditorilor
revizuia raportul, lichidatorul putea proceda la înaintarea acestuia către adunarea
creditorilor. Creditorii urmau să decidă cu privire la propunerile prezentate în
raport în aceleaşi condiţii de cvorum şi majoritate ca cele valabile pentru orice
altă adunare a creditorilor (adică, minim 30% din valoarea totală a creanţelor
împotriva debitorului trebuie să fie prezent sau reprezentat în adunare, iar
propunerea trebuie să fie aprobată cu cel puţin majoritatea simplă a creanţelor
prezente sau reprezentate în adunare). Cu toate acestea, creditorii aveau doar
dreptul de a aproba sau respinge mecanismul de vânzare (licitaţie publică sau
negociere directă), şi nu exista nicio prevedere expresă care să le permită să pună
în discuţie evaluarea afacerii sau a activelor.
În timp, practica a demonstrat că anumite tehnici de lichidare par să fie preferate
altora. De exemplu, vânzările private au fost iniţial preferate vânzărilor publice,
însă, datorită creşterii temerilor referitoare la potenţiale transferuri sub-evaluate şi
la înţelegerile între administratorii judiciari şi terţii cumpărători, vânzările publice
au avut câştig de cauză. LI stipulează în prezent că vânzările private în bloc pot fi
propuse iar negocierea directă poate fi autorizată numai dacă potenţialii
cumpărători, condiţiile de plată şi preţul de pornire sunt cunoscute, ceea ce
înseamnă că un administrator judiciar nu poate avea puteri nelimitate în acest
sens. Preţul de pornire al negocierii nu poate fi mai mic decât valoarea prevăzută
în raportul de evaluare.

LI prevede reguli specifice cu privire la lichidarea imobilelor. Un administrator judiciar
putea propune, iar creditorii puteau aproba ca imobilul să fie vândut prin intermediul
unei vânzări negociate direct. Într-un astfel de scenariu, terţilor trebuia să li se ofere
şansa ca, într-un anumit termen, să supra-liciteze preţul de cumpărare oferit de
potenţialul cumpărător, prin avansarea a cel puţin unui surplus de preţ minim necesar
(care de regulă reprezintă un procent din preţul minim de negociere, şi este denumit pas
de supraofertare).
Începând cu 2009, actele de dispoziţie cu privire la bunuri imobiliare în cadrul lichidării
de insolvenţă sunt supuse cerinţei imperative de legalizare (art. 120 alin. (2) din LI).
În conformitate cu articolul 121 din LI, veniturile obţinute din vânzarea de bunuri, care
erau afectate unor drepturi de garanţie sau oricărui gaj constituit în favoarea creditorilor
urmau să fie distribuite creditorilor garantaţi, incluzând principalul, dobânzile,
penalităţile şi adaosurile de orice fel, precum şi cheltuielile, după acoperirea costurilor
administrative. În cazul în care veniturile erau insuficiente pentru plata în totalitate a
creanţei garantate, creditorii urmau să aibă, în ceea ce priveşte diferenţa, un drept
negarantat de creanţă, care ar urma să stea alături de alte creanţe chirografare. Dacă
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veniturile depăşeau valoarea creanţei garantate, soldul urma să fie depusă în contul
averii debitorului. Un creditor deţinător al unei creanţe garantate era îndreptăţit să
participe la orice distribuţie de sume efectuată înainte de vânzarea bunurilor afectate
garanţiei sale. Sumele primite din astfel de distribuţii urmau să fie deduse din sumele pe
care creditorul ar fi fost îndreptăţit să le primească din veniturile din vânzarea bunurilor
afectate garanţiei sale, în cazul în care acest lucru era necesar pentru împiedica un astfel
de creditor să primească mai mult decât ar fi primit în cazul în care bunurile afectate
garanţiei sale ar fi fost vândute înainte de distribuţie.
O garanţie constituită după deschiderea procedurii de reorganizare sau după declararea
lichidării debitorului era nulă, cu excepţia cazului în care era autorizată de către instanţa
de insolvenţă sau prin planul de reorganizare.
În conformitate cu legislaţia română, orice proprietate care este achiziţionată prin
licitaţie publică sau prin orice alt mecanism legal, urmând canalele specifice insolvenţei,
va fi transferată liberă de orice sarcină.
Opinie
Deschiderea procedurii de insolvenţă potrivit LI conducea la formarea unui patrimoniu
care includea toate bunurile debitorului, prezente şi viitoare, grevate şi negrevate, lăsând
în afară doar pe cele care nu putea face obiectul executării silite în conformitate cu
legislaţia aplicabilă. Regulamentul de administrare şi lichidare a bunurilor în caz de
faliment şi reorganizare era conform standardelor internaţionale: sistemul de
administrare a activităţii era relativ flexibil şi erau permise actele anticipate de
dispoziţie. Legea prevedea, de asemenea, diferite mecanisme pentru vânzarea de bunuri
şi permitea valorificarea liberă a garanţiilor. Sistemul juridic de colectare, conservare,
administrare şi valorificare propunea un set de norme fundamental corecte. Cu toate
acestea, există încă loc pentru îmbunătăţirea modelului juridic şi a implementării
acestuia.
LI nu prevedea în mod expres posibilitatea ca bunurile să fie vândute în cursul perioadei
generale de observaţie, dacă acestea erau expuse riscului de depreciere sau s-a primit o
ofertă deosebit de avantajoasă (în afara activităţii generale de afaceri). Deşi o
interpretare extensivă a art. 49 din LI putea fi de ajuns pentru a justifica acest tip de
tranzacţii urgente, o anume siguranţă juridică s-ar putea atinge dacă o reglementare
expresă s-ar introduce în acest sens.
Transferul afacerii ca ansamblu funcţional nu avea la bază un cadru adecvat statuat prin
LI, în care nu păreau să fie cuprinse dispoziţii specifice care să faciliteze vânzările în
bloc (cum ar fi mecanisme eficiente de transfer al contractelor şi datoriilor), şi
posibilitatea de a transfera afacerea (sau unităţile de activitate), ca ansamblu funcţional
în cadrul procedurii falimentului nu a fost, se pare, niciodată materializată în practică.
Lichidarea pare să fi fost concepută ca un sistem simplu de vânzare la bucată a
bunurilor, neoferind măsuri specifice care să favorizeze transferul afacerii, şi, prin
urmare, să implice păstrarea valorii şi a locurilor de muncă. Părţile interesate se plâng
de întârzierile în şi costurile mari ale operaţiunilor de lichidare a activelor societăţii,
care fac ca soluţia generală a falimentului să conducă la reducerea valorii activelor în
majoritatea cazurilor.

Comentariu

Practica arată că protecţia patrimonială nu este întotdeauna atinsă, administrarea afacerii
este deficitară şi valoarea este de multe ori redusă, în timp ce vânzarea bunurilor nu
asigură de multe ori atingerea valorii de piaţă. Există o divergenţă între lege şi
implementarea corespunzătoare a acesteia.
În concordanţă cu cele de mai sus, s-a considerat importantă luarea în considerare a
următoarelor aspecte:

includerea în legislaţie a posibilităţii exprese de a vinde bunurile pentru a evita
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Principiul C9

deteriorarea sau deprecierea acestora în perioada de observaţie;
includerea unei posibilităţi exprese a creditorilor de a-şi exprima punctul de
vedere cu privire la propunerea de vânzare a afacerii sau activelor în condiţiile
evaluării:
optimizarea lichidării şi modificarea cadrului legal pentru a încuraja vânzările în
bloc par să fie esenţiale într-o jurisdicţie în care aproape toate întreprinderile sunt
dizolvate.

Pentru a atinge un nivel adecvat de punere în aplicare a cadrului de reglementare cuprins
în legile de insolvenţă şi legile procedurale conexe, trebuie să fie urmărită îmbunătăţirea
cadrului instituţional: o practică judiciară mai eficientă (a se vedea Principiile D1 şi D6)
şi administratori judiciari mai eficienţi (a se vedea Principiile D7 şi D8), precum şi
optimizarea sistemelor generale de punere în aplicare şi executare silită (a se vedea
Principiul A5).
Stabilizarea şi sprijinirea desfăşurării operaţiunilor comerciale
C9.1 Debitorului trebuie să i se permită să-şi desfăşoare activitatea în mod obişnuit.
Operaţiunile care nu fac parte din activităţile obişnuite ale debitorului trebuie să facă
obiectul revizuirii de către instanţă.

Descriere

C9.2 Sub rezerva unor garanţii adecvate, debitorul trebuie să aibă acces la modalităţi
comerciale sigure de finanţare, inclusiv în ceea ce priveşte condiţiile care permit
prioritatea la rambursare în situaţii excepţionale, pentru a da posibilitatea debitorului să
acopere nevoile curente ale afacerii sale.
După cum s-a menţionat, în perioada generală de supraveghere prevăzută de LI,
debitorul păstra o competenţă limitată de administrare a bunurilor, ceea ce înseamnă că
acesta „poate efectua orice acte şi operaţiuni, inclusiv privind folosinţa, vânzarea şi
închirierea de bunuri şi poate efectua plăţi, dacă toate acestea se încadrează în condiţiile
obişnuite de exercitare a activităţii curente” (art. 49 LI), sub supravegherea
administratorului judiciar (art. 49.1 din LI).
În schimb, orice transferuri, plăţi sau acte care exced „condiţiile obişnuite de exercitare a
activităţii curente” necesitau întotdeauna aprobarea specială a comitetului creditorilor şi
autorizare din partea administratorului judiciar (art. 49.2 din LI).
Orice propunere de vânzare a bunurilor cu privire la care a fost constituită o garanţie,
trebuiau să respecte normele care permit creditorilor garantaţi să obţină o protecţie
adecvată, înainte de efectuarea unei astfel de vânzări (art. 49.3 din LI). Tranzacţiile
efectuate cu încălcarea acestor norme erau considerate nule şi neavenite (art. 47 din LI).
În încercarea de a încuraja finanţarea companiilor care fac obiectul reorganizării,
creditele acordate de bănci debitorului, precum şi datoriile rezultate din funcţionarea în
continuare a activităţii debitorului după începerea procedurii, beneficiau de rangul trei
de prioritate la rambursare în cadrul procedurilor de lichidare, după creanţele
administrative şi creanţele salariale (art. 123.3 din LI). În plus, conform unui
amendament ulterior la lege, un creditor care era de acord să ofere un credit garantat,
după confirmarea unui plan de reorganizare, ca parte a acordului prevăzut prin planul de
reorganizare, credit care era garantat cu proprietatea asupra bunurilor debitorului ce
făcea deja obiectul unor garanţii superioare, constituite înainte de deschiderea procedurii
de insolvenţă, avea certitudinea că beneficiază de o prioritate superioară în cadrul
lichidării şi era preferat creditorului garantat superior (art. 121.1.11 din LI).
O altă prevedere din LI stipula o garanţie pentru ca debitorul să primească în continuare
servicii de utilităţi. Niciun furnizor de utilităţi nu avea dreptul de a modifica, refuza sau
întrerupe temporar furnizarea serviciilor către debitor sau bunurile sale, în etapa de
insolvenţă generală şi, sub rezerva protecţiei adecvate, în reorganizare, în cazul în care
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debitorul era considerat consumator captiv (art. 38 din LI).
Opinie
Finanţarea post-deschiderea procedurii astfel cum era prevăzută de LI era îngreunată de
un cadru juridic care nu conferă suficientă protecţie. Legea insolvenţei conferea (al
treilea rang de) prioritate împrumuturilor şi finanţării comerciale acordate afacerii după
deschiderea procedurii de faliment; în mod similar, un amendament ulterior prevedea că
un creditor ce oferă un credit garantat după confirmarea unui plan de reorganizare, ca
parte a acordului prevăzut prin plan, putea beneficia de o prioritate superioară în cadrul
lichidării. Cu toate acestea, finanţarea post-deschiderea procedurii era îngreunată,
deoarece o astfel de creditare ar fi subordonată costurilor procedurii de insolvenţă însăşi,
dar şi creanţelor deţinute de angajaţii debitorului.
În ciuda normelor existente privind protecţia finanţării debitorilor insolvabili, cadrul
juridic instituit de LI nu părea să încurajeze accesul la finanţare pentru nevoile curente
ale debitorului, în timpul procesului de redresare.
Obstacolul principal în calea furnizării de noi fonduri părea să provină dintr-o poziţie
destul de rigidă adoptată de către creditorii fiscali, care, de multe ori, sunt participanţi
importanţi într-o procedură de insolvenţă, datorită creanţelor lor considerabile şi clasării
lor în partea superioară a ierarhiei. Creditorii fiscali erau reticenţi în a accepta ştergerea
unor datorii fiscale şi o astfel de posibilitate era acordată – se pare – în conformitate cu
limitările impuse de prevederile privind ajutoarele de stat. Un alt aspect important ar fi
putut fi lipsa unor reguli şi orientări clare cu privire la condiţiile sau termenii în care un
creditor sau un grup de creditori fiscali aveau dreptul să voteze în favoarea unei reduceri
a creanţelor lor (haircut). În plus, se pare că, din nou, existau anumite preocupări legate
de riscul unor verificări întreprinse de Curtea Română de Conturi cu privire la anularea
datoriilor fiscale.

Comentariu

În sfârşit, continuarea activităţii este pusă în pericol de situaţiile relativ frecvente în care
furnizorii de utilităţi nu respectă prevederile legale imperative, reziliază contractele şi
determină în cele din urmă ieşirea debitorul din afaceri. Se pare că, deşi aveau acest
drept conferit prin lege, nici debitorul, nici administratorul judiciar şi nici instanţa de
insolvenţă nu dispuneau de forţa necesară pentru a obliga aceste companii să procedeze
altfel.
În vederea evaluării, a fost importantă luarea în considerare a îmbunătăţirii situaţiei
creditorilor care oferă finanţare post-deschiderea procedurii:

Finanţarea post-deschiderea procedurii trebuie facilitată, inclusiv prin
disponibilitatea, în anumite situaţii, a super-prioritizării noilor fonduri acordate271;

Regulile privind constituirea provizioanelor şi regulamentele bancare generale ar
trebui să urmărească găsirea unui echilibru între limitarea riscului instituţiilor
financiare şi nevoia de salvgardare a afacerilor viabile (vezi Principiul B3)272.

Reglementările fiscale şi comportamentul autorităţilor fiscale ar trebui să se
adapteze la necesităţile generale ale economiei şi să adopte decizii în cadrul
procedurilor de insolvenţă pe baza unor analize obiective cost-beneficiu, ca şi
cum ar fi acestea ar fi referitoare la un creditor cu valoare maximă. În acord cu
jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, autorităţile fiscale (sau, în general,
creditorii publici) pot adopta decizii bazate pe criterii obiective, analize solide de
afaceri, fără a încălca interdicţiile privind ajutorul de stat, chiar dacă acestea
presupun ştergerea unor datorii sau reeşalonări. Regulile de insolvenţă care
afectează creditorii publici pot şi trebuie să fie elaborate astfel încât să asigure un
echilibru corect între politicile publice privind colectarea veniturilor, pe de o
parte, şi restructurarea întreprinderilor, pe de altă parte.

Ar trebui adoptate măsuri pentru a se asigura faptul că societăţile care furnizează

271

Proiectul Legii Insolvenţei din 2013 a adus unele îmbunătăţiri regimului finanţării post-deschidere (a se vedea Anexa II), şi
am fost informaţi că alte îmbunătăţiri au fost operate şi prin Codul Insolvenţei 2014.
272
Sub rezerva Regulamentului UE aplicabil.
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Principiul
C10

utilităţi necesare pentru desfăşurarea activităţii respectă normele Legii
Insolvenţei. Nerespectarea acestor norme ar trebui să atragă răspunderea şi ar
putea fi, de asemenea, prevăzute sancţiuni.
Regimul obligaţiilor contractuale
C10.1 Pentru atingerea obiectivelor procedurii de insolvenţă, sistemul trebuie să
permită imixtiunea în executarea acelor contracte în care niciuna din părţi nu şi-a
efectuat pe deplin obligaţiile care le revin. Această interferenţă se poate manifesta prin
continuarea, încetarea sau cesiunea contractelor.
C10.2 Pentru a obţine beneficiul contractelor valoroase, administratorul judiciar
trebuie să aibă opţiunea de a efectua şi a-şi asuma obligaţiile care decurg din aceste
contracte. Dispoziţiile contractuale care prevăd rezilierea unui contract, fie la data
depunerii cererii introductive de insolvenţă, fie la deschiderea procedurii de insolvenţă,
trebuie să fie inaplicabile, sub rezerva unor excepţii speciale.
C10.3 În cazul în care contractul este evident împovărător pentru patrimoniul
debitorului, administratorul judiciar trebuie să aibă dreptul de a refuza sau de a anula
contractul respectiv, sub rezerva oricăror consecinţe care pot apărea din refuz.

Descriere

C10.4 Excepţiile de la regula generală privind regimul contractual în procedura de
insolvenţă trebuie să fie limitate, clar definite şi permise numai pentru a asigura
realizarea intereselor comerciale, publice sau sociale, cum ar fi: (i) susţinerea drepturilor
generale de compensare sub rezerva normelor privind anularea; (ii) susţinerea încetării
automate, dispoziţiilor de netting şi close out cuprinse în contractele financiare; (iii)
împiedicarea continuării şi cesionării contractelor ce au drept obiect servicii de
neînlocuit şi personale, în cazul în care legea nu ar impune acceptarea executării de către
o altă parte şi (iv) stabilirea unor norme speciale pentru tratamentul contractelor de
angajare şi contractelor colective de muncă.
Consideraţii generale
LI reglementa regimul contractelor executorii, definindu-le ca acele contracte prin care
atât debitorul cât şi co-contractantul său nu au executat încă pe deplin sau în mod
substanţial obligaţiile care le revin (art. 86.1). În cazul în care un contract era în mod
evident împovărător pentru patrimoniul debitorului şi în scopul de a-i spori valoarea,
administratorul judiciar avea dreptul să-l denunţe sub rezerva oricăror daune care puteau
apărea pentru încălcarea sa. În acest sens, administratorul trebuie să răspundă în termen
de 30 de zile la cererea părţii co-contractante, dacă el/ea intenţiona să accepte sau să
rezilieze contractul, în caz contrar contractul urmând să fie considerat încetat, iar cocontractantul putea promova acţiune în despăgubiri (art. 86.1 şi 2 din LI). O excepţie de
la această prevedere o constituia vânzarea unui bun imobil, în cazul în care vânzătorul
şi-a rezervat proprietatea asupra acestuia până la plata integrală. În acest caz, vânzarea
era considerată executată şi, astfel, contractul nu putea fi denunţat (art. 86.4 din LI).
Deşi nu exista o reglementare specifică, se pare că, de regulă, orice daune care
decurgeau din neîndeplinirea acordurilor contractuale de către debitor, după deschiderea
procedurii, urmau să fie înregistrate în acelaşi mod ca restul creanţelor şi urmau să fie
considerate ca fiind creanţe chirografare.
Administratorul judiciar putea accepta continuarea acordurilor de împrumut şi
modificarea dispoziţiilor acestora cu acordul creditorilor, în cazul în care acestea erau
benefice atât pentru averea debitorului, cât şi pentru creditori (art. 86.3 din LI).
În cazul în care debitorul era locatorul unui bun imobil, el/ea nu putea declanşa
rezilierea contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute în contractul de închiriere. Cu
toate acestea, administratorul judiciar putea refuza să efectueze orice servicii auxiliare în

109

Banca Mondială ICR ROSC pentru România – aprilie 2014
– ROSC final –

timpul perioadei de închiriere. În acest caz, locatarul putea alege să părăsească clădirea
şi să promoveze o acţiune în instanţă sau să rămână în posesia imobilului şi să deducă
costul serviciilor datorate de către locator din chirie (art. 91 din LI).
Potrivit LI, în cazul în care un contract prevedea plăţi periodice de către debitor, decizia
administratorului judiciar de a continua executarea contractului nu dădea naştere
obligaţiei de a plăti restanţele acumulate în perioada anterioară deschiderii procedurii de
insolvenţă (art. 86.7 din LI) . Pentru astfel de plăţi restante, puteau fi introduse declaraţii
de creanţe împotriva debitorului.
În ceea ce priveşte contractele privind utilităţile, a se vedea art. 39 şi Principiul C9 de
mai sus.
Potrivit LI, cu excepţiile referitoare la compensaţie, netting, şi acordurile de close-out,
(închidere) şi/sau clauze contractuale, clauzele ipso facto erau inaplicabile (art. 86.1 din
LI).
Compensarea
Potrivit LI, numai efectele compensării stabilite prin lege erau recunoscute în mod
expres. Ca regulă generală, legea română consideră compensaţia legală ca un mecanism
automat ce operează numai cu privire la creanţele de pre-insolvenţă şi numai cu privire
la cele care sunt: (i) certe, (ii) exigibile şi (iii) lichide273. Celelalte două tipuri de
compensare (şi anume, compensarea contractuală şi compensarea extra-judiciară) se
presupune că sunt legal admise într-un scenariu care exclude creanţele garantate
concurente ale altor creditori împotriva aceluiaşi debitor în afara cadrului de insolvenţă.
Netting
Netting-ul este descris în LI ca fiind o operaţiune de compensare bilaterală, şi este
definit astfel: (i) orice înţelegere sau clauză într-un contract financiar calificat dintre
două părţi, prin care se prevede netting-ul unor plăţi ori o îndeplinire a unor obligaţii sau
o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultând din sau în legătură cu un
contract financiar calificat (un acord master de netting); (ii) orice acord master de
netting între două părţi, prin care se prevede netting-ul între două sau mai multe acorduri
master de netting (un acord master-master de netting); sau (iii) orice înţelegere de
garantare subsecventă ori în legătură cu un acord master de netting (înţelegerea de
garantare fiind definită ca orice acord sau instrument de garantare a unui acord de
netting sau a unui acord financiar calificat, inclusiv gajurile, scrisorile de garanţie,
garanţiile personale şi alte acorduri similare)274.
Operaţiunile de netting implică îndeplinirea, în ceea ce priveşte un acord financiar
calificat, a uneia dintre următoarele operaţiuni: (i) încetarea unui acord financiar
calificat, accelerarea oricărei plăţi, îndeplinirea unei obligaţii sau realizarea oricărui
drept derivat dintr-un acord financiar calificat, în baza unui acord de netting; (ii)
calcularea sau estimarea unei valori de compensare, a unei valori de piaţă, a unei valori
de lichidare sau a valorii de înlocuire a oricăreia dintre obligaţiile sau drepturile de mai
sus; (iii) conversia într-o valoare monetară a oricăreia din cele de mai sus, sau (iv)
compensarea, în scopul de a obţine o sumă netă (compensarea integrală) a oricăror
valori calculate mai sus şi transformate într-o singură valoare monetară, după cum s-a
menţionat mai sus.
Legea Garanţilor Financiare a instituit norme de excepţie în ceea ce priveşte acordurile
de garanţie financiară şi garanţia financiară respectivă, în cadrul insolvenţei. Aceste
273
274

A se vedea Noul Cod civil, art. 1.616-1.623.
A se vedea Legea insolvenţei internaţionale, art. 1.33.
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excepţii sunt după cum urmează:

Deschiderea unei proceduri de insolvenţă, care implică un furnizor de garanţie, nu
suspendă executarea de către beneficiarul garanţiei financiare275.

Un acord de garanţie financiară continuă să se aplice, conform prevederilor sale,
indiferent de deschiderea unei proceduri de insolvenţă cu privire la furnizorul de
garanţie276.

O clauză de netting asociată cu un acord de garanţie financiară se aplică conform
prevederilor proprii, indiferent de deschiderea unei proceduri de insolvenţă cu
privire la furnizorul de garanţie277.

Sub rezerva oricăror prevederi contractuale relevante în această privinţă,
executarea garanţiei financiare nu are nevoie de notificarea prealabilă, aprobarea
instanţei de insolvenţă sau a administratorului judiciar, perioadă de timp sau
metodă necesară de vânzare (cum ar fi o vânzare publică)278.
LI recunoştea în mod expres că orice transfer, îndeplinire a unei obligaţii, exercitare a
unui drept, act sau fapt pe baza acordurilor financiare calificate, precum şi orice acorduri
de netting, erau valabile, obligatorii şi executorii împotriva unei părţi contractante
insolvabile sau a unui garant insolvabil al unei părţi contractante, şi constituiau un motiv
valabil pentru înregistrarea creanţelor, ca şi depunerea unei declaraţii de creanţă în
procedura insolvenţei. Singura obligaţie derivată dintr-un acord de netting, recunoscută
de către Legea Insolvenţei era angajamentul de a efectua obligaţia netă, derivată din
acordul de netting, faţă de co-contractant şi dreptul corelativ (pentru a primi creanţa
netă) (art. 51.2 din LI).
LI proteja părţile contractante ale unui acord de netting, statuând că nicio atribuţie
acordată de lege unei persoane sau entităţi în aplicarea procedurii de insolvenţă nu va
împiedica încetarea contractului financiar calificat şi/sau accelerarea îndeplinirii
obligaţiilor de plată sau realizarea unui drept în temeiul unuia sau mai multor acorduri
financiare calificate care au la bază un acord de netting, astfel de competenţe fiind
limitate la suma netă rezultată din aplicarea acordului de compensaţie (art. 51.4 din LI).
Opinie
Reglementarea contractelor potrivit LI era, în general, în acord cu cele mai bune
standarde internaţionale: aceasta stabilea regula generală pentru continuarea executării
contractelor după deschiderea procedurii de insolvenţă; interferenţa în executarea
contractelor era permisă atunci când contractul era oneros pentru averea debitorului şi
interferenţa era reglementată în aspectele ei procedurale; clauzele ipso facto erau
reglementate, din punct de vedere legal, ca fiind de regulă nule; erau prevăzute o serie
de excepţii, în zonele în care unele interese, altele decât întreaga masă credală, trebuiau
să fie luate în considerare (de exemplu, contractele financiare).
Cu toate acestea, legea lăsa unele elemente relevante nereglementate în mod expres:
o
Pe de o parte, nu exista nici o prevedere specifică menită să stabilească natura
creanţei co-contractantului, pentru nerespectarea contractului; formularea art. 86
alin. (2) din LI era ambiguă şi, prin urmare, interpretarea dată de instanţe era
inconsecventă;
o
Pe de altă parte, nu exista o recunoaştere expresă a capacităţii administratorului
judiciar de a cesiona contracte.
Deşi ambele aspecte ar putea fi reglementate în mod adecvat prin interpretarea
sistematică a Legii Insolvenţei şi prin aplicarea legii generale civile, securitatea juridică
ar creşte prin includerea unor reguli în LI.

275

Legea Garanţiilor Financiare, art. 6 alin. (5).
Legea Garanţiilor Financiare, art. 10.
277
Legea Garanţiilor Financiare, art. 9 alin. (1)
278
Legea Garanţiilor Financiare, art. 6 alin. 3(d) şi art. 9 alin. (2).
276
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Comentariu

Principiul
C11

Având în vedere consideraţiile de mai sus, s-a considerat importantă modificarea LI
pentru a include următoarele279:
1)
delegarea expresă către administratorul judiciar a posibilităţii de a cesiona
contracte executorii unor terţe părţi; şi
2)
o regulă care stabileşte natura creanţelor pentru prejudicii asupra averii
debitorului, în urma deciziei administratorului judiciar de a denunţa contractul, şi
dacă aceste creanţe pot fi urmărite împotriva debitorului după închiderea
procedurii.
Operaţiuni ce pot fi anulate
C11.1 După deschiderea unei proceduri de insolvenţă, tranzacţiile încheiate de debitor,
care nu sunt conforme condiţiilor obişnuite de exercitare a activităţii curente sau nu sunt
desfăşurate ca parte din activităţile de management aprobate trebuie să fie anulate
(reziliate), cu excepţii stricte care să protejeze părţile care nu au avut cunoştinţă.
C11.2 Anumite tranzacţii anterioare cererii introductive sau datei de deschidere a
procedurii de insolvenţă trebuie să fie anulabile (susceptibile de reziliere), inclusiv
transferurile frauduloase şi preferenţiale efectuate atunci când întreprinderea era
insolvabilă sau care au condus la insolvenţa întreprinderii.

Descriere

C11.3 Perioada suspectă, în care plăţile sunt prezumate a fi preferenţiale şi pot anulate,
trebuie să fie suficient de scurtă în ceea ce priveşte creditorii generali, pentru a evita
perturbarea relaţiilor comerciale normale şi de creditare, dar poate fi mai lungă în cazul
donaţiilor sau în cazul în care persoana care primeşte transferul are o legătură strânsă cu
debitorul sau proprietarii acestuia.
Operaţiuni care exced derularea în condiţii obişnuite a activităţii
Potrivit LI, în perioada generală de observaţie debitorul îşi păstra o putere limitată de
administrare a bunurilor sale, ceea ce însemna că acesta „poate efectua orice acte şi
operaţiuni, inclusiv privind folosinţa, vânzarea şi închirierea de bunuri şi poate efectua
plăţi, dacă toate acestea se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii
curente” (art. 49.1 din LI). În schimb, orice transferuri, plăţi, sau acţiuni care exced
„cursul normal al activităţii” debitorului necesitau întotdeauna aprobarea specială a
comitetului creditorilor şi autorizarea de către administratorul judiciar (art. 49.2 din LI).
Pe cale de consecinţă, toate tranzacţiile executate cu încălcarea unor astfel de norme
erau considerate ca nule şi neavenite (art. 47.1 din LI).
Operaţiuni care pot fi anulate
LI stabilea mai multe perioade suspecte care se calculează înapoi de la momentul la care
procedura de insolvenţă este deschisă în mod oficial (art. 79 şi 80 din LI).
Administratorul judiciar sau, în cazul în care acesta din urmă nu acţionează, comitetul
creditorilor, puteau contesta următoarele categorii de acte care au avut loc înainte de
deschiderea procedurii de insolvenţă, prin intermediul unei acţiuni în anulare (art. 80):
1)
Donaţiile (cadourile) acordate în cursul celor trei ani anteriori deschiderii
procedurii de insolvenţă (altele decât sponsorizarea acordată în scopuri caritabile);
2)
Operaţiunile subevaluate, încheiate în cursul celor trei ani anteriori deschiderii
procedurii de insolvenţă;
3)
Operaţiunile menite să izoleze un bun specific al debitorului faţă de alţi creditori,
executate în cursul celor trei ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă;
4)
Operaţiunile preferenţiale, adică, transferul drepturilor de proprietate către un
anume creditor, realizat în scopul descărcării unei datorii anterioare de datorie faţă
de acel creditor, dacă au fost efectuate în perioada de 120 zile premergătoare

279

A se vedea totuşi Anexa II, comentariile privind Proiectul Legii Insolvenţei din 2013, care a introdus prevederi noi referitoare
la contractele în derulare.
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5)
6)

7)

deschiderii procedurii, sub condiţia ca suma pe care creditorul respectiv ar fi
obţinut-o prin lichidarea debitorului ar fi fost mai mică decât valoarea unui astfel
de transfer;
Crearea sau perfectarea unei garanţii în favoarea unei creanţe negarantate, în
perioada de 120 zile premergătoare deschiderii procedurii de insolvenţă;
Plăţi anticipate ale datoriilor efectuate în perioada de 120 zile premergătoare
deschiderii procedurii de insolvenţă, dacă scadenţa unor astfel de datorii ar fi
intervenit la o dată ulterioară deschiderii procedurii; şi
Transferurile sau obligaţiile întreprinderii, efectuate sau realizate de către debitor
în cursul celor doi ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă, cu intenţia de
a ascunde insolvenţa sau de a întârzia debutul procedurii de insolvenţă sau de a
frauda persoane sau entităţi care erau creditori la data transferului (în cazul
tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, inclusiv închiderea unui contract
de netting încheiat pe baza unui contract financiar calificat) sau care au devenit
creditori la o dată ulterioară.

Conform Legii Insolvenţei, se pare că există două tipuri de operaţiuni ce pot fi
considerate drept frauduloase: (i) tranzacţii frauduloase reale (art. 79) şi (ii) tranzacţii
frauduloase implicite (recunoscute ca atare) (art. 80 LI). Diferenţa, deşi oarecum
derutantă, pare să stea în faptul că, tranzacţiile frauduloase reale necesită o probă
specifică a faptului că debitorul a intenţionat să împiedice, să întârzie sau să fraudeze
creditorii prin încheierea unei operaţiuni particulare şi, pe de altă parte, tranzacţiile
frauduloase implicite, necesită proba faptului că debitorul nu a primit valoarea
echivalentă sau justă în schimbul transferului sau obligaţiei asumate sau că a avut loc
operaţiune preferenţială, în perioade diferite de timp înainte de deschiderea procedurii
de insolvenţă sau, în general, că a avut loc una dintre situaţiile prevăzute în art. 80.1.
Un prim set de operaţiuni preferenţiale se referea la cazul în care, într-un anumit interval
de timp (considerat suspect pentru scopuri de solvabilitate), înainte de deschiderea
procedurii de insolvenţă, debitorul efectuează transferuri sau plăţi în avans sau constituie
garanţii pentru datorii negarantate, în beneficiul unor creditori individuali. Astfel de
transferuri erau considerate ca favorizând un creditor în detrimentul celorlalţi, în special
în momentul evaluării sumei pe care creditorul preferenţial ar fi primit-o în cazul
lichidării.
Relaţiile cu părţile afiliate erau, de asemenea, văzute ca operaţiuni preferenţiale în
sensul Legii Insolvenţei, şi erau susceptibile de a fi anulate ca atare, dacă prejudiciau
creditorii şi erau încheiate într-o perioadă suspectă relevantă. Astfel de tranzacţii erau
considerate ca favorizând părţile afiliate în detrimentul masei generale de creditori280.
Excepţii
Tranzacţiile, transferurile sau plăţile efectuate în cursul normal al activităţii debitorului
nu pot fi anulate conform competenţelor de anulare prevăzute în LI (art. 82 din LI)281.
LI stabilea în mod expres că orice transfer, îndeplinire a unei obligaţii, exercitare a unui
drept, act, sau fapt bazat pe acorduri financiare calificate, precum şi orice acorduri de
280

A se vedea Legea Insolvenţei, art. 80 alin. (2) (identificarea transferurilor sau obligaţiilor încheiate cu, inter alia, următoarele
entităţi: (i) un asociat comanditat sau un acţionar care deţine cel puţin douăzeci de procente (20%) din capitalul social sau
drepturile de vot ale debitorului; (ii) un administrator sau funcţionar al debitorului; sau (iii) orice altă persoană care deţine o
poziţie dominantă în ceea ce priveşte debitorul sau activitatea sa. Cu privire la ultimul tip de entităţi, legea nu este clară dacă
„poziţie dominantă” se referă la controlul exclusiv asupra capitalului propriu sau are în vedere un alt tip de control; nu este clar,
prin urmare, dacă o tranzacţie cu o bancă, în calitate de creditor, poate intra sub incidenţa operaţiunilor preferenţiale cu afiliaţi.
281
Jurisprudenţa este, cu toate acestea, neclară cu privire la ceea ce constituie „cursul normal al activităţii”, în contextul
insolvenţei, dar este probabil ca instanţele să ia în considerare factori cum ar fi: natura operaţiunilor sau plăţile efectuate de către
debitor în perioada suspectă, în comparaţie cu cele care, de obicei, au avut loc înainte de perioada suspectă, precum şi
similitudinea practicilor debitorului cu cele din acelaşi domeniu de activitate.
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compensaţie (netting) erau valabile, obligatorii şi executorii împotriva unui cocontractant insolvabil sau împotriva unui garant insolvabil al unui co-contractant şi
constituiau un motiv valabil pentru înregistrarea creanţelor ca şi depunerea declaraţiei de
creanţă în procedura de insolvenţă. În plus, cu singura excepţie a probării intenţiei
frauduloase a debitorului, niciun administrator judiciar sau nicio instanţă de judecată nu
puteau împiedica, cere anularea sau dispune încetarea tranzacţiilor cu instrumente
financiare derivate, inclusiv executarea unui acord de compensaţie (netting), bazat pe un
acord financiar calificat (art. 51.5 din LI).
Durata şi consecinţele anulării
Potrivit LI, o acţiune în anulare trebuia să fie introdusă în termen de un an de la
termenul limită la care administratorul judiciar trebuia să emită raportul privind situaţia
financiară a debitorului şi cauzele care au condus la insolvenţă, dar nu mai târziu de 16
luni de la deschiderea oficială a procedurii (art. 81.1 din LI).
În cazul în care opoziţiile împotriva tranzacţiilor frauduloase sau plăţilor erau admise,
atunci acestea erau anulate retroactiv (ca şi cum nu ar fi avut loc), iar părţile la aceste
tranzacţii sau beneficiarii unor astfel de plăţi aveau obligaţia legală de a returna
proprietatea în patrimoniul insolvent sau valoarea corespunzătoare a acestor bunuri, aşa
cum era la data transferului, dacă proprietatea nu mai era în posesia lor. În plus, terţii de
rea-credinţă urmau să fie răspunzători pentru daune (care, în cazul obligaţiilor băneşti
sunt transformate în dobânzi).
În cazul în care o garanţie era contestată cu succes, ea nu putea fi executată, iar în cazul
în care fusese executată, executarea putea fi anulată în sensul că titularul garanţiei avea
obligaţia de a returna în patrimoniul de insolvenţă valoarea garanţiei la momentul
prescrierii.
Un dobânditor de bună credinţă cu titlu oneros avea împotriva debitorului o creanţă de
valoare egală cu proprietatea (art. 83.2 din LI). Un cesionar de bună credinţă cu titlu
gratuit era, de asemenea, obligat să restituie proprietatea sau diferenţa de valoare cu care
se îmbogăţise. În caz de rea-credinţă, întreaga valoare a proprietăţii, precum şi orice
venituri trebuiau să fie returnate în patrimoniul debitorului, în timp ce cesionarul era
decăzut din dreptul de a avea o creanţă înregistrată împotriva patrimoniului debitorului.
Nu este clar dacă o fraudă pe bază de actio pauliana era, de asemenea, disponibilă în
timpul procedurii de insolvenţă.
Opinie
În conformitate cu cele mai bune standarde internaţionale, LI prevedea
anularea/nulitatea tranzacţiilor efectuate de către debitor după deschiderea insolvenţei, şi
care nu erau în concordanţă cu derularea în condiţii obişnuite a activităţii debitorului sau
nu erau efectuate ca parte din activităţile de management aprobate.
Legea includea, de asemenea, o reglementare detaliată care prevedea anularea anumitor
tranzacţii pre-insolvenţă, care au deteriorat afacerea sau au conferit drepturi preferenţiale
necuvenite. Sistemul reglementa în mod expres o serie de tranzacţii posibile şi perioada
suspectă, distingând între diferite tipuri de acţiuni care pot fi anulate.
Cu toate acestea, sistemul nu părea să fie utilizat pe scară largă în practică şi, se pare,
valoarea recuperată pentru patrimoniu prin intermediul acestui mecanism era în general
scăzută. Perioadele avute în vedere pentru anularea anumite operaţiuni puteau fi prea
lungi (de exemplu, 3 ani pentru o tranzacţie simplă la un preţ subevaluat), care puneau
astfel în pericol garanţia duratei tranzacţiilor de piaţă; în timp ce perioada luată în calcul
pentru anularea altor tranzacţii ar putea fi prea scurtă (120 de zile pentru drepturile
preferenţiale nedatorate sau pentru constituirea unor garanţii pentru creditele negarantate
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anterior). Durata scurtă a perioadei luate în calcul în scopul anulării acţiunilor care, prin
natura lor, sunt de presupus că vor avea loc de multe ori la limita insolvenţei, prezintă un
risc deosebit pentru sistem: un debitor, în complicitate cu un creditor, ar putea întârzia în
mod strategic declararea insolvabilităţii, tocmai pentru a se asigura că o anumită
operaţiune este în afara acestei căi de atac. Deşi este adevărat că legea prevede o cale de
atac specifică pentru a preîntâmpina acest tip de comportament (art. 85.4 de LI), este la
fel de adevărat că, în practică, aceasta nu părea să funcţioneze în mod corespunzător.
Reglementarea referitoare la necesitatea de a proba frauda şi prezumţiile de fraudă este
departe de a fi clară. Art. 79 din LI stabilea regula generală potrivit căreia tranzacţiile
frauduloase dovedite puteau fi anulate dacă au avut loc în ultimii trei ani anteriori
insolvenţei. Art. 80.1 oferea o listă de operaţiuni care puteau fi anulate şi care corespund
unor tipuri de operaţiuni care, în mod normal, implică un anumit tip de fraudă sau
drepturi preferenţiale fără justă cauză. Problema pare să fie în art. 85, care prevede că:
„Dacă sunt îndeplinite condiţiile art. 79 şi 80, se instituie o prezumţie relativă de fraudă
în dauna creditorilor”. Includerea clauzei generale a art. 79 în cadrul prezumţiilor de
fraudă nu-şi prea are sensul deoarece art. 79 nu prevedea niciun act care ar putea atrage
o prezumţie: coroborarea art. 85.3 cu art. 79 nu avea sens interpretativ sau chiar deloc.
Dacă s-ar fi făcut referire doar la art. 80, sensul ar fi fost clar, şi anume că, sub condiţia
ca faptele enumerate în art. 80 să fie probate, frauda se prezuma (iuris tantum). Acest
lucru ar trebui să fie clarificat.
Legea nu reglementa natura creanţei pe care co-contractantul de bună-credinţă într-o
tranzacţie anulată ar avea-o împotriva debitorului.
De asemenea, era dificil de acceptat caracterul adecvat al sancţiunii impuse cocontractantului într-o tranzacţie frauduloasă, potrivit căreia acesta din urmă ar trebui să
fie privat de orice posibilitate de a se îndrepta împotriva debitorului. Deşi pare corect ca
un co-contractant de rea-credinţă să fie împiedicat să păstreze o creanţă care ar aduce
atingere intereselor altor creditori, odată ce – şi numai dacă – toţi creditorii au fost
satisfăcuţi, faptul că un creditor de rea-credinţă ar urma să-şi păstreze dreptul său de
compensaţie pentru ceea ce a returnat către stat sau debitor, de asemenea, ca parte din
fraudă, ar fi un cadou neaşteptat, nejustificat.

Comentariu

282

În cele din urmă, LI nu clarifica (şi se pare că este o problemă nerezolvată atât în mediul
academic cât şi în practica judiciară) dacă acele căi de atac generale menite să anuleze
tranzacţiile frauduloase se aplică în caz de insolvenţă (actio pauliana). O soluţie expresă
a acestei probleme ar putea contribui la îmbunătăţirea sistemului prin creşterea
certitudinii juridice. În orice caz şi pentru a evita perturbarea rezultatelor procedurii de
insolvenţă, acţiunile bazate pe legea generală ar trebui să se desfăşoare în faţa
judecătorului de insolvenţă, în cadrul procedurii de insolvenţă. Contrariul ar conduce la
situaţia în care un creditor particular (creditorul reclamant) ar primi satisfacţie în afara
insolvenţei, cu lezarea ulterioară a celorlalţi creditori ai debitorului.
În lumina celor de mai sus, s-a considerat importantă introducerea unor îmbunătăţiri în
legislaţie282:
1)
o reducere a perioadei de timp calculate înapoi, în vederea anulării unor tranzacţii,
pentru a nu perturba certitudinea juridică în cadrul pieţei;
2)
o extindere a perioadei pentru cazurile în care legea actuală prevede 120 de zile,
astfel încât întârzierile actuale în deschiderea procedurii să nu afecteze acţiunea în
anulare;
3)
clarificarea interpretării comune a art. 79, 80 şi 85.3 din LI, astfel încât să se
creeze un sistem sigur şi clar de prezumţii de fraudă.
4)
reglementarea expresă a naturii reconvenţionale a celeilalte părţi din tranzacţie,
atunci când reaua-credinţă nu a fost dovedită;
5)
îndepărtarea anulării creanţei co-contractantului de rea-credinţă şi subordonarea

A se vedea în acest sens îmbunătăţirile aduse prin Proiectul Legii Insolvenţei din 2013 (Anexa II).
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absolută a acesteia faţă de toţi creditorii.
includerea unor reglementări specifice cu privire la posibilitatea de a promova
acţiuni împotriva debitorului pentru tranzacţii frauduloase, în baza dreptului
comun (actio pauliana), care vor fi înaintate judecătorului de insolvenţă, precum
şi o calitate procesuală activă preferenţială atribuită administratorului judiciar (sau
păstrarea aceloraşi norme existente pentru acţiunile în anulare bazate pe
insolvenţă). În practica internaţională, utilizarea acţiunilor în anulare bazate pe
dreptul comun este adesea permisă, dar rar folosită: deoarece acţiunile în anulare
bazate pe insolvenţă se bucură de prezumţia de fraudă (şi au, prin urmare, mai
multe şanse de reuşită), recurgerea la acţiuni bazate pe dreptul comun se limitează
la situaţiile în care acţiunile de insolvenţă s-au prescris.
Creanţe şi proceduri de satisfacere a creanţelor
Tratamentul drepturilor şi priorităţilor părţilor interesate
6)

Principiul
C12

C12.1 Drepturile creditorilor şi prioritatea creanţelor stabilite înainte de procedura
insolvenţei conform legilor comerciale sau altor legi aplicabile trebuie să fie menţinute
în cadrul unei proceduri de insolvenţă, pentru proteja aşteptările legitime ale creditorilor
şi pentru a încuraja o mai mare predictibilitate în relaţiile comerciale. Abaterile de la
această regulă generală trebuie să apară numai în cazul în care acest lucru este necesar
pentru a promova alte politici imperative, cum ar fi politica de sprijinire a reorganizării,
sau pentru a maximiza valoarea patrimoniului de insolvenţă. Regulile de prioritate
trebuie să permită creditorilor să gestioneze datoria în mod eficient, în conformitate cu
următoarele principii suplimentare:
C12.2 Prioritatea creditorilor garantaţi cu privire la garanţiile lor colaterale trebuie să
fie menţinută şi, în lipsa consimţământului creditorului garantat, dreptul său de garanţie
colaterală nu trebuie să fie subordonat altor priorităţi acordate în cursul procedurii de
insolvenţă. Distribuţiile către creditorii garantaţi trebuie să fie făcute cât mai prompt
posibil.
C12.3 În urma distribuţiei către creditorii garantaţi din garanţia lor colaterală şi plăţii
creanţelor aferente costurilor şi cheltuielilor de administrare, veniturile disponibile
pentru distribuire trebuie să fie distribuite pari passu cu creditorii chirografari generali
rămaşi283, cu excepţia cazului în care există motive imperative care să justifice acordarea
unui statut de prioritate către o anumită categorie de creanţe. În general, intereselor
publice nu trebuie să li se acorde prioritate faţă de drepturile private. Numărul de
categorii prioritare trebuie menţinute la un nivel minim.
C12.4 Muncitorii reprezintă un element vital al unei întreprinderi, astfel încât o atenţie
sporită trebuie acordată echilibrării drepturilor salariaţilor cu cele ale altor creditori.

Descriere

C12.5 În lichidare, participaţiile în capitaluri proprii sau proprietarii de afaceri nu au
dreptul la distribuirea încasărilor din active, până când creditorii nu vor fi fost satisfăcuţi
integral. Aceeaşi regulă trebuie să se aplice şi în reorganizare, deşi pot fi făcute excepţii
limitate, în condiţii stabilite cu atenţie, care să respecte normele de corectitudine ce
îndreptăţesc participaţiile în capitaluri proprii să păstreze o miză în cadrul întreprinderii.
Rangul creanţelor în afara insolvenţei în temeiul legislaţiei comerciale sau a altor legi
aplicabile
Noul Cod de procedură civilă cuprinde norme privind distribuirea veniturilor rezultate
dintr-o procedură de executare.
Potrivit art. 864 alin. (1), creanţele (negarantate) se plătesc în următoarea ordine:

283

Sub rezerva oricăror acorduri între creditori şi a dispoziţiilor contractuale privind subordonarea sau în cazul în care
subordonarea echitabilă a unei creanţe a creditorilor poate fi adecvată.
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taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente procedurii, inclusiv taxe legale şi
inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor,
precum şi orice alte plăţi efectuate în beneficiul reciproc al tuturor creditorilor
care se alătură procesului de executare;
(ii) creanţe care decurg din ocuparea forţei de muncă, asigurări sociale, asistenţă
medicală, despăgubiri în caz de deces din culpă şi vătămare corporală;
(iii) creanţe rezultând din obligaţiile de întreţinere, alocaţii pentru minori sau sume
periodice pentru asigurarea mijloacelor de existenţă;
(iv) creanţe bugetare;
(v) creanţe reprezentând împrumuturi (şi garanţii) acordate de stat;
(vi) creanţe pentru prejudicii cauzate proprietăţii publice;
(vii) creanţe reprezentând credite bancare, precum şi creanţele rezultate din livrarea de
bunuri, servicii sau execuţia de lucrări, inclusiv chirii;
(viii) creanţe reprezentând amenzi şi sancţiuni similare, impuse de autorităţile de stat
sau locale;
(ix) alte creanţe negarantate.
(i)

Art. 866 prevede că un creditor care deţine un drept garantat sau gaj asupra proprietăţii
care este valorificată, trebuie să fie îndreptăţit să participe la orice distribuţie de sume în
scopul satisfacerii creanţei sale, anterior creanţelor prevăzute în art. 864 alin. (1) lit. c)
de mai sus.
Rangul creanţelor în insolvenţă
Potrivit Legii Insolvenţei, veniturile rezultate din valorificarea bunurilor garantate într-o
procedură de insolvenţă trebuie să fie distribuite după cum urmează (art. 121 şi urm.):
impozite, taxe de timbru şi alte cheltuieli suportate pentru vânzarea acestor
bunuri;
(2) creanţele garantate cu bunuri din averea debitorului, după deschiderea procedurii
de insolvenţă (pentru recuperarea principalului şi dobânzilor, penalităţilor şi a
oricăror altor costuri aferente acestora);
(3) creanţele garantate cu bunuri din averea debitorului, înainte de deschiderea
procedurii de insolvenţă (pentru recuperarea principalului şi dobânzilor,
penalităţilor şi a oricăror altor costuri aferente acestora) (art. 121.1 din LI). În
cazul în care veniturile sunt insuficiente pentru rambursarea integrală a datoriei
garantate, astfel de creditori vor fi consideraţi chirografari pentru restul datoriei si
vor fi plătiţi pari passu cu creanţe chirografare de natură similară (art. 121.2 din
LI). Pe de altă parte, orice surplus trebuie să fie utilizat pentru beneficiul
creditorilor chirografari. Un creditor garantat are dreptul de a lua parte la
distribuirea oricăror venituri efectuate înainte de valorificarea bunului ce
garantează creanţa sa, sub condiţia ca orice sume primite să fie ulterior scăzute
din veniturile realizate din valorificarea bunului garantat;
(4) costurile de administrare si taxele legale, inclusiv onorariul administratorului
judiciar, onorariile experţilor şi taxele legale suportate în numele patrimoniului
insolvent;
(5) creanţele salariale;
(6) creanţele care apar după deschiderea procedurii de insolvenţă, din acordarea de
credite de către băncile comerciale, furnizorii comerciali sau din chirii;
(7) creanţele bugetare (inclusiv asigurări sociale, asistenţă medicală, precum şi
contribuţii sociale obligatorii);
(8) creanţele rezultând din obligaţia de întreţinere a soţului/soţiei sau copiilor
debitorilor individuali, dispuse de instanţă;
(9) costurile reprezentând întreţinerea debitorilor individuali şi a familiilor acestora;
(10) creanţele care apar înainte de declararea insolvenţei debitorului, din credite
acordate de băncile comerciale, furnizorii comerciali sau din chirii;
(11) creanţele generale negarantate, precum şi
(1)
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(12) creanţele subordonate, inclusiv: (a) împrumuturi acordate unui debitor corporativ
de oricare dintre acţionarii/asociaţii săi, care deţine cel puţin zece la sută (10%)
din drepturile de vot în entitatea în cauză şi (b) creanţe referitoare la donaţii sau
promisiuni de donaţii.
Creanţele din aceeaşi categorie trebuie să fie satisfăcute pari passu iar creanţele din
categoriile inferioare vor fi plătite doar după satisfacerea deplină a creanţelor din orice
clasă superioară284.
Opinie
Reglementarea privind tratamentul părţilor interesate şi sistemul de priorităţi erau în
mare parte şi în mod fundamental în conformitate cu cele mai bune practici
internaţionale: LI includea o listă clară de priorităţi, care, într-o oarecare măsură,
respectă drepturile de pre-insolvenţă (în special cu privire la tratamentul corect al
creditorilor garantaţi) iar deţinătorii de capitaluri proprii nu aveau dreptul la o distribuire
a veniturilor obţinute din valorificarea bunurilor înainte de satisfacerea integrală a
creditorilor. Cu toate acestea, există elemente care ar putea fi îmbunătăţite.
Cadrul legislativ românesc cuprinde două sisteme diferite de clasificare a creanţelor,
după cum debitorul este în stare de insolvenţă formală sau nu. Deşi există unele
coincidenţe, conţinutul material al ambelor clasamente ierarhice este diferit. Având în
vedere utilizarea relativ rară a legislaţiei privind insolvenţa, pare posibil să se
concluzioneze că o serie de debitori care sunt în fapt insolvabili nu accesează niciodată
procedura. Acest lucru ar permite părţilor interesate, care intenţionează să menţină
debitorul insolvent în aria executării silite individuale, să aleagă instanţa cea mai
favorabilă.
Una dintre categoriile care beneficiază de un rang superior în ordinea de priorităţi este
categoria de creanţe provenite din contracte de muncă/raporturi de muncă. În vreme ce,
datorită naturii relaţiei angajatului cu debitorul, multe jurisdicţii prevăd acest tip de
prioritate, experienţa arată că, atunci când nu există nici o limită de prioritate, regula
poate funcţiona în detrimentul considerabil al celorlalţi creditori, poate face dificilă
salvarea afacerii şi poate creşte costul împrumuturilor pe termen lung, ceea ce, în final,
ar putea conduce la contracararea scopului iniţial al măsurii de protecţie. În cazul
României, principala problemă ridicată de ierarhia inclusă în LI este prioritatea
creanţelor salariale faţă de finanţarea post-deschiderea procedurii (de orice fel). Acest
lucru ar putea sfârşi prin a pune în pericol eforturile de salvare a afacerii pe parcursul
insolvenţei.
Concesiunea constând în prioritatea superioară acordată creanţelor bugetare pare
nejustificată. Nu există nici un motiv convingător pentru ca intereselor publice să li se
confere prioritate faţă de alte drepturi private.
În general, LI includea un număr mare de categorii prioritare de creditori. Priorităţile
creează o excepţie de la drepturile de pre-insolvenţă negociate pentru debitor şi terţi pe
piaţă, care trebuie să fie limitate şi să corespundă unor decizii de politică rezonabilă. În
cazul LI, excesul cu privire la nivelurile de prioritate şi lipsa de justificare previzibilă a
deciziilor de politică fac ca sistemul să fie relativ inadecvat. De exemplu, pare greu de
înţeles raţionamentul privind prioritizarea creanţelor de pre-insolvenţă rezultând din
credite acordate de bănci.
Comentariu

Se poate lua în considerare adoptarea următoarelor modificări legislative:
1)
corelarea clasamentului de priorităţi din interiorul şi din afara insolvenţei, astfel
încât să se evite un comportament strategic inadecvat din partea creditorilor.
2)
includerea unei limitări a priorităţii acordate creanţelor salariale, astfel încât să se

284

Aceste categorii de prioritate au fost reordonate în Proiectul Legii Insolvenţei din 2013 şi au fost ulterior revizuite, conform
informaţiilor primite, în Codul Insolvenţei 2014.
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Principiul
C13

Descriere

asigure că acestea nu pun în pericol satisfacerea tuturor celorlalţi creditori. În
orice caz şi cu posibila excepţie a unei sume limitate considerate necesară pentru
satisfacerea nevoilor urgente ale angajaţilor, creanţele derivate din raporturile de
muncă nu ar trebui să aibă prioritate faţă de creanţele rezultate din credite
acordate post-deschiderea procedurii. Motivul este clar: creditarea post-deschidere
trebuie să aibă prioritate deoarece se presupune că maximizează valoarea averii
debitorului şi, prin urmare, îmbunătăţeşte poziţia tuturor creditorilor, inclusiv a
creditorilor salariali.
3)
îndepărtarea (sau limitarea) priorităţii creanţelor bugetare.
4)
reducerea numărului de priorităţi, astfel încât drepturile de pre-insolvenţă să fie
respectate într-o mai mare măsură şi să fie protejată certitudinea juridică de pe
piaţă.
Depunerea şi soluţionarea declaraţiilor de creanţe
Procedurile de notificare a creditorilor şi posibilitatea acordată acestora de a depune
declaraţii de creanţe trebuie să fie rentabile, eficiente şi oportune. Trebuie să existe un
sistem riguros de examinare a declaraţiilor de creanţă pentru a asigura valabilitatea şi
soluţionarea litigiilor, dar, în acelaşi timp, întârzierile inerente în soluţionarea creanţelor
disputate nu trebuie să permită întârzierea procedurii de insolvenţă.
Potrivit LI, toţi creditorii care deţineau creanţe din perioada premergătoare insolvenţei,
alţii decât angajaţii debitorului, trebuiau să solicite înscrierea acestora în tabelul de
creanţe în termen de 45 de zile de la data deschiderii procedurii de insolvenţă (art. 62 din
LI).
Toate creanţele care se năşteau după deschiderea insolvenţei, fie în timpul perioadei de
observaţie până la reorganizare, fie după declanşarea lichidării nu era necesar să fie
înregistrate în tabelul creanţelor şi urmau să fie plătite în conformitate cu termenele lor,
după cum acestea deveneau scadente (art. 64.6 din LI).
O cerinţă similară se aplica şi în cazul în care instanţa de insolvenţă dispunea intrarea în
procedura simplificata de lichidare (rapidă) sau trecerea de la reorganizarea la lichidare.
În aceste cazuri, creanţele care apăreau după deschiderea procedurii de insolvenţă urmau
să fie înregistrate în termen de 45 de zile de la data la care avea loc transformarea
procedurii de insolvenţă în procedură de lichidare de către instanţa de insolvenţă.
În caz de nedepunere la timp a declaraţiilor de creanţă creditorul era decăzut din dreptul
de a participa în procedura de insolvenţă şi de a beneficia de drepturile şi puterile care
sunt disponibile creditorilor în temeiul Legii Insolvenţei, cum ar fi: votul în adunarea
creditorilor, activitatea în comitetul creditorilor, votarea planului de reorganizare propus,
precum şi participarea la distribuirea veniturilor rezultate din lichidarea activelor din
patrimoniul insolvent (art. 76 din LI). În plus, creditorii care nu depuneau la timp
declaraţiile de creanţă, nu aveau posibilitatea să îşi valorifice drepturile împotriva
debitorului în afara procedurii de insolvenţă, nici în timpul, nici după finalizarea
acesteia, chiar dacă procedura de insolvenţă se încheia după implementarea cu succes a
unui plan de restructurare (art. 76.1 din LI).
În principiu, această regulă strictă era atenuată de posibilitatea acordată creditorului de a
evita consecinţele întârzierii, prin cererea permisiunii instanţei de judecată de a depune o
declaraţie de creanţă după termenul limită legal, cu invocarea unor vicii de procedură
(de ex., creditorul nu a fost notificat sau a fost notificat mai târziu cu privire la
deschiderea procedurii de insolvenţă).
Declaraţiile privind toate creanţele izvorâte anterior deschiderii procedurii de insolvenţă,
cu excepţia creanţelor salariaţilor debitorului, dar incluzând orice creanţe contingente,
incerte şi ne-lichide, trebuiau să fie depuse pentru a fi examinate de către administratorul
judiciar (art. 66.1 din LI).
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Administratorul judiciar trebuia să verifice, în termen de 20 zile (10 zile în cazul unei
proceduri de lichidare rapide), calculat de la expirarea perioadei de 45 de zile prevăzută
pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţe, toate declaraţiile de creanţe depuse cu
excepţia celor care, potrivit documentelor justificative, erau considerate de legea română
ca fiind obligaţii finale, imperative şi executorii împotriva debitorului la momentul
deschiderii procedurii de insolvenţă (titluri executorii) (art. 62 din LI)285. Creanţele
menţionate în hotărârile judecătoreşti definitive, sentinţele arbitrale, precum şi în
documentele pentru care legea română conferă un tratament similar (cum ar fi:
documentele emise de autorităţile fiscale, prin care se pretind sume de impozitare
necontestate; instrumentele negociabile, tranzacţiile securizate sau documentele care
informează cu privire la acordurile de finanţare încheiate de bănci sau alte instituţii
financiare de credit şi non-bancare; sau instrumentele notariale care informează cu
privire la cesiunile de ipoteci sau alte interese imobiliare, ori obligaţiile de plată a
datoriilor certe şi lichide), trebuiau să fie înregistrate ca atare de către administratorul
judiciar în tabelul preliminar de creanţe.
LI instituie prezumţia (relativă) că toate creanţele pentru care au fost depuse declaraţii
de creanţe în mod corespunzător sunt adevărate şi corecte, cu excepţia cazului şi până
când existenţa, valoarea sau alt element legat de ele, va fi fost contestat fie de către
debitor, fie de administratorul judiciar fie de creditor (art. 66.3 din LI).
Creditorii puteau contesta creanţele înscrise în tabelul preliminar de creanţe întocmit de
administratorul judiciar în termen de 5 zile de la data publicării tabelului respectiv în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (art. 73 din LI).
După audiere, instanţa de insolvenţă trebuia să se pronunţe asupra tuturor contestaţiilor
simultan şi să admită forma finală a creanţelor creditorilor, care trebuiau să fie înscrise
ca atare în tabelul definitiv al creanţelor ce urma să fie pregătit, de asemenea, de către
administratorul judiciar (art. 74 din LI). Valoarea creanţelor înscrise în tabelul definitiv
al creanţelor reprezenta drepturile pe care titularii acestora le aveau în procedura de
insolvenţă, în ceea ce priveşte participarea la procedură, dreptul de vot şi participarea la
distribuţia veniturilor din lichidare.
În conformitate cu Legea Insolvenţei Internaţionale, creditorii străini se bucură de
aceleaşi drepturi ca şi creditorii români cu privire la participarea lor în procedurile de
insolvenţă din România, inclusiv, printre altele, privind depunerea declaraţiilor de
creanţă286.
Opinie
Legislaţia românească privind insolvenţa prevedea o procedură de întocmire a tabelului
de creanţe care corespunde în termeni generali standardelor internaţionale. O aplicare
corectă a normelor menţionate ar fi putut permite un sistem eficient din punct de vedere
al costurilor, eficacităţii şi perioadei de stabilire a creanţelor. Cu toate acestea, în ciuda
modelului în genere adecvat, aplicarea sa pare departe de a fi satisfăcătoare, principalele
probleme fiind următoarele:
Legea prevedea un sistem de soluţionare a contestaţiilor împotriva tabelului de creanţe
întocmit de administratorul judiciar ce părea dificil de aplicat: toate contestaţiile trebuiau
soluţionate de către judecător printr-o singură hotărâre, chiar dacă existau probe şi
justificative diferite pentru fiecare declaraţie de creanţă. Practica a arătat că acest
mecanism nu funcţiona corect. Cele mai mari întârzieri în procedurile de insolvenţă erau
cauzate de întocmirea tabelului definitiv de creanţe, termenele acordate putând dura
chiar şi luni de zile.
285

Termenul limită pentru verificarea declaraţiilor de creanţe este de doar 15 (cincisprezece) zile, în cazul procedurii rapide de
lichidare.
286
A se vedea Legea Insolvenţei Internaţionale, art. 14 alin. (1).
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Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor era de 45 de zile
„de la deschiderea procedurii”. Dar sistemul de notificare nu era întotdeauna eficient şi
nu toţi creditorii erau notificaţi. Ar putea fi mult mai convenabil şi ar permite o mai bună
protecţie a intereselor creditorilor să se stabilească ca termenul limită (dies a quo) de 45
de zile să curgă fie de la data publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă fie de la
data publicării în ziar, oricare dintre cele două intervine ultima.

Comentariu

Termenul prevăzut pentru depunerea unei contestaţii împotriva tabelului de creanţe
(cinci) zile era aparent prea scurt pentru a permite formularea unei contestaţii bine
argumentate.
În lumina considerentelor de mai sus, trebuie luată în considerare posibilitatea unei
examinări riguroase a creanţelor, care să ducă la întocmirea cu acurateţe a tabelului de
creanţe şi la evitarea întârzierii procedurii de insolvenţă cauzată de dispute cu privire la
creanţe. Opoziţiile împotriva tabelului de creanţe ar trebui să fie soluţionate prin termene
în faţa instanţei, numai în măsura în care dovezile prezentate necesită acest lucru. În alte
cazuri, hotărârea privind opoziţiile ar trebui să se bazeze pe documentele scrise depuse.
Limitarea probelor orale ar putea simplifica procedura şi ar putea limita durata perioadei
de observaţie (sau perioadei de reorganizare/faliment, ce urmează să se desfăşoare cu
declaraţii de creanţă provizorii în tabel – de ex. art. 73.3).
Ar putea fi luată în considerare introducerea unei prevederi potrivit căreia termenul de
45 de zile prevăzut pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor începe să curgă
de la data publicării deschiderii procedurii de insolvenţă în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă sau în ziar, oricare dintre acestea intervine mai târziu.
Prelungirea cu câteva zile a termenului prevăzut pentru depunerea contestaţiilor
împotriva tabelului de creanţe ar putea fi mult mai adecvată în raport cu drepturile
creditorilor.

Principiul
C14

În cele din urmă, ar putea fi luată în considerare simplificarea procedurii de elaborare a
tabelului de creanţe, atunci când procedura de reorganizare se transformă în procedură
faliment.
Proceduri de reorganizare
C14.1 Sistemul trebuie să promoveze accesul rapid şi uşor la procedură, să asigure o
gestionare eficientă şi oportună a procedurii, să ofere o protecţie suficientă tuturor celor
implicaţi în proces, să furnizeze o structură care încurajează negocierea corectă a unui
plan comercial şi să asigure aprobarea planului de către o majoritate corespunzătoare de
creditori. Principalele caracteristici şi principii ale unei proceduri moderne de
reorganizare includ următoarele:
C14.2 Formularea planului şi examinarea. O abordare flexibilă pentru elaborarea unui
plan în conformitate cu cerinţele fundamentale menite să promoveze imparţialitatea şi să
prevină abuzul comercial.
C14.3 Votarea şi aprobarea planului. În scopuri de vot, categoriilor de creditorii li se
pot acorda drepturi de vot ponderate în funcţie de valoarea creanţei unui creditor.
Creanţele şi drepturile de vot ale membrilor trebuie să facă obiectul unui control special
şi trebuie tratate într-o manieră care să asigure imparţialitatea. Aprobarea planului
trebuie să se bazeze pe criterii clare, menite să asigure echitatea între creditorii similari,
recunoaşterea priorităţilor corespunzătoare şi acceptarea majoritară, oferind totodată
creditorilor aflaţi în opoziţie sau categoriilor de creditori un venit egal sau mai mare
decât ceea ce ar primi probabil într-o procedură de lichidare. În cazul în care este
necesară confirmarea de către instanţă, aceasta ar trebui în mod normal să se supună
deciziei creditorilor adoptate cu majoritate de voturi. Neaprobarea unui plan în termenul
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stabilit sau orice alte perioade prelungite constituie, de obicei, motive pentru
introducerea debitorului în procedura de lichidare.
C14.4 Implementarea planului şi modificarea. Punerea efectivă în aplicare a planului
trebuie să fie supravegheată independent. Un plan ar trebui să fie susceptibil de
modificare (prin votul creditorilor), dacă acest lucru este în interesul creditorilor. În
cazul în care un debitor nu reuşeşte sau este incapabil să implementeze planul, acest fapt
ar trebui să constituie motiv de încetare a planului şi de lichidare.
C14.5 Descărcarea de gestiune şi efectele obligatorii. Sistemul trebuie să prevadă ca
efectele planului să fie obligatorii cu privire la scutirea, anularea sau modificarea unor
datorii. Efectul aprobării planului de către o majoritate de voturi trebuie să fie acela că
planul este obligatoriu pentru toţi creditorii, inclusiv pentru minorităţile nesemnatare.

Descriere

C14.6 Revocarea planului şi închiderea procedurii. În cazul în care aprobarea planului
a fost obţinută prin fraudă, planul ar trebui să fie reanalizat sau anulat. La terminarea şi
finalizarea planului, trebuie să se prevadă dispoziţii pentru închiderea rapidă a
procedurii şi pentru a permite întreprinderii să îşi desfăşoare activitatea în condiţii
normale de guvernanţă corporativă.
Prezentare generală
Existau două mecanisme separate de restructurare judiciară în România, care se puteau
aplica independent unul de celălalt:
(a) Concordatul preventiv, reglementat de Legea nr. 381/2009 privind introducerea
concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc („CMAH”)287; şi
(b) Reorganizările judiciare, parte din Legea generală a Insolvenţei.
Concordatul preventiv
Concordatul preventiv reprezenta un mecanism contractual prin care un debitor şi
creditorii săi negociau şi executau, sub supravegherea unui practician in insolvenţă
(conciliator), un plan de soluţionare a datoriilor şi de restructurare a afacerilor.
CMAH introducea conceptul de „mandat ad-hoc”, potrivit căruia un debitor iniţia
negocieri confidenţiale cu unul sau mai mulţi dintre creditorii săi pentru restructurarea
datoriilor existente, cu scopul de a depăşi situaţia de dificultate financiară. Spre
deosebire de concordatul preventiv, mandatul ad-hoc reprezenta un mecanism cvasijudiciar, constând într-o procedură mai puţin amplă, prin care debitorul putea negocia cu
creditorii individuali satisfacerea creanţelor acestora. Pe de altă parte, concordatul
preventiv presupunea implicarea unei anumite majorităţi a creditorilor şi elaborarea unui
plan de redresare.
Scopul CMAH era de a oferi mecanisme noi, menite să faciliteze redresarea unui debitor
aflat în dificultate financiară, prin furnizarea unui set mai mare de opţiuni. Mai precis, ea
conferea persoanelor juridice care se confruntă cu dificultăţi financiare, instrumente
juridice suplimentare de satisfacere a creditorilor, prin restructurarea datoriilor (în cadrul
unui plan de redresare – cum este concordatul preventiv), în scopul salvgardării a
activităţii debitorului.
Instanţa competentă de la sediul principal al debitorului (Tribunalul) avea competenţa de
a soluţiona problemele legate de CMAH (art. 5).
Domeniul de aplicare a CMAH. Categorii de debitori

287

Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 870 din data de 14 decembrie 2009.
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Aparent CMAH era aplicabilă tuturor categoriilor de debitori, lăsând la o parte doar
anumite entităţi din sectorul financiar (instituţii de credit, societăţi de asigurări şi alte
companii reglementate în temeiul normelor specifice pieţelor financiare)288 sau acele
companii care sunt integral/parţial deţinute de către statul român289.
Cerinţe pentru depunerea unei cereri de admitere a concordatului preventiv
Orice debitor, care era o entitate cu personalitate juridică distinctă confruntată cu
dificultăţi financiare putea iniţia un concordat preventiv, cu excepţia cazului în care
oricare dintre următoarele condiţii era îndeplinită alternativ (art. 13 din CMAH):
1)
debitorul era insolvabil, astfel cum acest termen este definit în cadrul LI;
2)
debitorul a fost condamnat penal pentru infracţiuni economice, printr-o hotărâre
judecătorească definitivă;
3)
a fost deschis un proces de insolvenţă împotriva debitorului cu mai puţin de cinci
ani înainte de data propunerii de concordat preventiv;
4)
debitorul a beneficiat de un concordat preventiv cu mai puţin de trei ani înainte de
data propunerii;
5)
cu mai puţin de cinci ani înainte de deschiderea procedurii de concordat
preventiv, debitorul şi/sau asociaţii săi cu răspundere limitată/membrii sau
administratorii acestuia, au fost condamnaţi pentru insolvenţă frauduloasă,
gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, fals, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea Concurenţei nr.
21/1996, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
6)
cu mai puţin de cinci ani înainte de deschiderea procedurii de concordat
preventiv, răspunderea membrilor organelor de conducere/supraveghere ale
debitorului a fost atrasă potrivit LI pentru insolvenţa debitorului;
7)
debitorul era înregistrat în cazierul fiscal290.
Evaluarea poziţiei financiare a debitorului
Un debitor care se confrunta cu dificultăţi financiare era definit ca „persoana juridică al
cărei management şi potenţial economic sunt într-o dinamică negativă, dar care
îndeplineşte sau este capabil să-şi îndeplinească obligaţiile devenite scadente” (art. 3 lit.
b) din CMAH).
Aparent, CMAH se aplica debitorilor de bună-credinţă, deşi ea nu prevedea sancţiuni
nici pentru debitorii de rea-credinţă care solicitau intrarea în concordat preventiv,
exclusiv în scopul de a amâna începerea unei proceduri obişnuite de insolvenţă. În
practică, o sancţiune pentru debitorii de rea-credinţă care doreau să întârzie deschiderea
unei proceduri obişnuite de insolvenţă putea fi decăderea din dreptul de a solicita
reorganizarea conform LI şi lichidarea lor imediată.
CMAH stabilea o serie de norme care trebuiau luate în considerare de către un debitor
atunci când evalua posibilitatea de a urma un concordat preventiv:
1)

2)

Debitorul trebuia să fie convins că este în măsură să propună un plan, potrivit
căruia se asigura satisfacerea a 50% din valoarea totală a creanţelor (art. 21.2 din
CMAH);
Propunerea avea un potenţial ridicat de a fi acceptată de creditorii reprezentând
cel puţin două treimi din valoarea totală a creanţelor admise şi necontestate291;

288

A se vedea, de exemplu, secţiunile cu privire la mecanismele de restructurare din Legea Instituţiilor de Credit; (ii) Legea nr.
503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare.
289
Deşi problemele de mai sus nu sunt încă clarificate, în anul 2007 Guvernul României a emis un raport, în cadrul procesului
legislativ, cu privire la o formă iniţială a proiectului CMAH („Raportul Guvernului pentru anul 2007”), prin care a statuat
excluderea, din domeniul de aplicare a CMAH, a categoriilor de debitori menţionate mai sus.
290
A se vedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată,
cu modificările ulterioare.

123

Banca Mondială ICR ROSC pentru România – aprilie 2014
– ROSC final –

3)

Concordatul preventiv avea şanse să fie confirmat de către instanţa de judecată
printr-un aşa-numit „test de omologare” (adică, să devină obligatoriu pentru toţi
creditorii, inclusiv pentru cei care s-au opus concordatului preventiv sau pentru
creditorii necunoscuţi). Testul de omologare presupune aprobarea planului de
către creditorii reprezentând 80% din valoarea totală a creanţelor, în timp ce
valoarea creanţelor contestate nu trebuie să depăşească 20% din valoarea totală a
creanţelor (art. 28 din CMAH).

Etapele concordatului preventiv
Conform CMAH, instanţa de insolvenţă era mai puţin implicată în supravegherea şi
votarea concordatului decât într-o procedură generală de insolvenţă derulată conform LI.
În consecinţă, concordatul preventiv era considerat, cel puţin teoretic, ca un proces de
reorganizare simplificat. Instanţa de insolvenţă îşi menţinea, totuşi, competenţa în ceea
ce priveşte anumite etape ale procesului de concordat, deşi toate termenele în faţa
instanţei referitoare la cererile care decurg din acesta erau ţinute în camera de consiliu,
în regim de urgenţă şi cu prioritate.
Întreaga procedură era supervizată şi presupunea o implicare directă şi constantă a unui
conciliator propus de către debitor şi confirmat de către creditori.
Cererea de deschidere a procedurii putea fi introdusă numai de către un debitor pentru
care insolvenţa este iminentă, dar care nu era încă insolvabil, astfel cum este prevăzut de
LI (art. 20.1 din CMAH). Creditorii nu erau eligibili pentru a declanşa mecanismul de
concordat preventiv.
Pe durata derulării concordatului preventiv, un debitor continua să îşi desfăşoare
activitatea în mod normal, sub supravegherea unui conciliator.
Un concordat preventiv presupunea întocmirea unei liste de creditori, care urma să
includă toţi creditorii cunoscuţi, inclusiv cei cu creanţe contestate (art. 20 din CMAH).
Conciliatorul şi debitorul puteau prezenta o propunere care, dacă era acceptată de
majoritatea creditorilor, urma să conducă la realizarea unui concordat preventiv cu aceşti
creditori292. Un debitor putea solicita în instanţă omologarea concordatului în scopul de
a-i asigura valabilitatea şi obligativitatea faţă de toţi creditorii, inclusiv creditorii
nesemnatari şi creditorii necunoscuţi.
În mod similar procedurii prevăzute de Legea Insolvenţei, deschiderea unei proceduri de
concordat preventiv putea genera efecte cu privire la debitor, activele şi datoriile sale,
cum ar fi: suspendarea plăţilor, suspendarea acumulării de penalităţi, dobânzi sau orice
alte cheltuieli în legătură cu creanţele, precum şi suspendarea procedurilor de executare
silită începute de către creditori.
291

Propunerea de concordat preventiv era considerată adoptată prin votul creditorilor reprezentând două treimi din valoarea totală
a creanţelor acceptate şi necontestate, conform art. 24 alin. (5) din CMAH.
292
O propunere de concordat preventiv trebuie acceptată de creditorii reprezentând două treimi din valoarea totală a creanţelor
acceptate şi certe. Cu toate acestea, voturile aferente creanţelor următoarelor categorii de creditori nu vor fi luate în considerare:
- persoane juridice care au cel puţin un acţionar/asociat cu răspundere limitată sau un administrator care are o relaţie de rudenie
până la gradul 4 cu acţionarii/asociaţii cu răspundere limitată sau administratorii debitorului;
- persoane juridice la care debitorul sau acţionarii/asociaţii cu răspundere limitată sau administratorii, sau rudele acestora până la
gradul 4, deţin funcţii de acţionari/asociaţi cu răspundere limitată sau administratori;
- persoane juridice ai căror acţionari/asociaţi cu răspundere limitată sau administratori au fost condamnaţi pentru insolvenţă
frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracţiuni de fals în înscrisuri
sau infracţiuni sancţionate prin Legea Concurenţei nr. 21/1996, printr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată în ultimii
cinci (5) ani înainte de deschiderea procedurii de concordat preventiv;
- creditorii înregistraţi în cazierele fiscale, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea
şi funcţionarea cazierului fiscal.
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CMAH nu stabilea un termen limită pentru prezentarea în instanţă a cererii de admitere
a concordatului preventiv. În consecinţă, un debitor de bună credinţă putea să realizeze
propria evaluare a situaţiei sale financiare şi a datei la care este oportună deschiderea
procedurii de concordat preventiv. Ar trebui, totuşi, remarcat faptul că deschiderea
procedurii nu era compatibilă cu existenţa insolvabilităţii. În plus, era recomandabil
pentru un debitor ca insolvenţa să nu aibă loc înainte de omologarea concordatului
preventiv (până la acea dată la care creditorii au dreptul să deschidă o procedură
obişnuită de insolvenţă împotriva debitorului).
Din punct de vedere abstract, un debitor putea obţine recunoaşterea şi omologarea unui
concordat preventiv în termen de patru sau cinci luni de la deschiderea procedurii de
reorganizare. Desigur, un asemenea termen eficient era posibil datorită existenţei în
cadrul CMAH a unor intervale relativ scurte de procedură. De asemenea, şedinţele de
judecată aferente cererilor decurgând din procedura concordatului preventiv trebuiau, în
practică, să aibă loc cu celeritate şi prioritate (art. 15 din CMAH). Cu toate acestea, în
practică, estimarea termenului de mai sus putea fi, evident, diferită din cauza
întârzierilor procedurale inevitabile.
Conform CMAH, durata unui concordat preventiv era limitată la maxim optsprezece
luni. Cu toate acestea, instanţa putea acorda o prelungire de încă şase luni (art. 21, art.
34 din CMAH.).
Propunerea consta într-un plan de redresare, care cuprindea următoarele informaţii
detaliate:
o
Situaţia analitică a activelor şi pasivelor debitorului, certificată de către un expert
contabil sau auditată de către un auditor, după caz;
o
Cauzele dificultăţilor financiare existente, precum şi măsurile luate de către
debitor în scopul depăşirii unor astfel de dificultăţi până la data depunerii ofertei;
o
Prognoza financiar-contabilă privind evoluţia pe următoarele şase (6) luni.
Un plan de redresare trebuia să identifice, printre altele, următoarele măsuri (art. 21 din
CMAH):
o
Redresarea debitorului prin mijloace de restructurare a managementului,
schimbarea structurii funcţionale, reducerea personalului sau orice alte măsuri
necesare;
o
Soluţii pentru depăşirea stării de dificultate financiară, de exemplu, prin majorarea
capitalului social, credite bancare, emiterea de obligaţiuni sau orice alt tip de
finanţare, constituirea sau închiderea unor sedii secundare, acte de dispoziţie cu
privire la active şi/sau acordarea unor garanţii;
o
Estimarea mărimii creanţelor care urmau să fie satisfăcute ca urmare a măsurilor
propuse, şi care nu putea fi sub 50%; în acest sens, debitorul putea sugera măsuri,
cum ar fi: plăţi amânate, anularea parţială/totală a sumei principale a creanţei sau
a dobânzilor acumulate, suspendarea penalităţilor, compensări, novaţii; în ceea ce
priveşte măsurile referitoare la obligaţiile fiscale, trebuiau să fie respectate
normele privind ajutoarele de stat293.
Termenul maxim pentru satisfacerea creanţelor admise în cadrul concordatului
preventiv, nu poate depăşi optsprezece (18) luni începând cu data încheierii acordului.
Prezentarea concordatului preventiv
Debitorul solicită instanţei admiterea cererii de deschidere a procedurii concordatului
preventiv, inclusiv a propunerii de numire a conciliatorului temporar.
293

Aprobarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală trebuie să fie solicitată şi obţinută în termen de 30 (treizeci) de
zile. În cazul în care ANAF nu răspunde în acest termen, aprobarea acesteia se prezumă acordată.
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Instanţa emite o hotărâre definitivă privind numirea conciliatorului temporar.

Se întocmeşte (i) tabelul creanţelor (inclusiv a celor contestate) şi a (ii) oferta de concordat
preventiv, ce trebuie să cuprindă planul acordului, în termen de 30 de zile de la numirea
conciliatorului temporar.


Notificarea propunerii de concordat
Publicarea propunerii de concordat la
către creditori, inclusiv a propunerii
instanţa competentă şi menţionarea în
de confirmare a conciliatorului
Registrul Comerţului a depunerii şi
temporar.
notificării acesteia.


Proceduri individuale sau colective de negociere cu creditorii, în prezenţa conciliatorului, la
cererea debitorului, a creditorilor sau a acţionarilor semnificativi ai debitorului; procedurile
de negociere nu pot depăşi o perioadă de treizeci (30) de zile calendaristice.

Votarea propunerii de concordat preventiv în termen de treizeci (30) de zile calendaristice
de la primirea ofertei. Propunerea de concordat se consideră acceptată cu voturile
creditorilor care reprezintă două treimi din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate.


Propunerea de concordat preventiv
Propunerea de concordat preventiv nu
este acceptată iar conciliatorul este
este acceptată.
confirmat.


Conciliatorul solicită omologarea
Debitorul poate depune altă propunere
concordatului preventiv de către
de concordat preventiv după expirarea
instanţă.
unei perioade de 30 (treizeci) de zile.


Instanţa de insolvenţă omologhează concordatul preventiv după audierea conciliatorului;
judecătorul o poate respinge doar pentru motive de legalitate.

Notificarea concordatului preventiv către creditori şi menţionarea în Registrul Comerţului.


Conciliatorul
poate
solicita
Creditorii care au votat împotriva
recunoaşterea concordatului preventiv
concordatului pot solicita în instanţă
de către instanţa de insolvenţă.
anularea, încetarea sau recunoaşterea
faptului că acesta este nul şi neavenit.


Pe întreaga durată a procedurii, în cazul în care conciliatorul îşi dă seama că acordul nu
poate fi îndeplinit, el va solicita judecătorului să constate această situaţie şi să dispună
închiderea procedurii de concordat preventiv.

Expirarea termenului prevăzut pentru concordatul preventiv


Concordatul este pus în aplicare –
Concordatul nu este pus în aplicare –
judecătorul sindic constată realizarea
creditorii pot decide, la propunerea
concordatului preventiv.
conciliatorului,
prelungirea
duratei
acestuia cu maxim şase (6) luni.

Efecte/Consecinţele concordatului preventiv
Un efect important al concordatului preventiv consta în faptul că debitorul îşi păstra
dreptul de administrare a afacerilor, chiar dacă sub supravegherea unui conciliator şi, în
mod indirect, a creditorilor.
Pe baza propunerii, debitorul putea solicita instanţei să aprobe suspendarea acţiunilor
demarate de creditor până la finalizarea procesului (de exemplu, până când propunerea
era fie publicată, fie respinsă) (art. 22 din CMAH).
Toate procedurile de executare silită începute anterior de către creditorii semnatari erau
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suspendate automat. Comunicarea deciziei privind omologarea concordatului preventiv
ducea în mod automat la suspendarea acumulării de penalităţi, dobânzi sau orice alte
cheltuieli în legătură cu creanţele creditorilor semnatari.
Omologarea concordatului preventiv producea o suspendare generală a procedurii de
executare silită individuală iniţiată de creditorii nesemnatari ai acordului. Toate
procedurile de executare începute împotriva debitorului (inclusiv cele aparţinând
creditorilor necunoscuţi) erau suspendate automat, în cazul în care conciliatorul solicita
iar instanţa de insolvenţă omologa concordatul (art. 28 din CMAH). La cererea
conciliatorului şi sub rezerva furnizării unei garanţii corespunzătoare de către debitor,
debitorul putea obţine, de asemenea, o suspendare a acumulării dobânzilor, penalităţilor,
precum şi a oricăror cheltuieli aferente pentru creanţele creditorilor nesemnatari
(inclusiv ale creditorilor necunoscuţi). O astfel de suspendare era valabilă pentru o
perioadă maximă de optsprezece (18) luni. De îndată ce concordatul preventiv era
omologat, dreptul creditorilor de a deschide procedura de insolvenţă împotriva
debitorului era suspendat (art. 29 din CMAH). Prin urmare, se pare că până la
omologarea concordatului, se putea deschide procedura insolvenţei împotriva
debitorului.
Mecanismul de concordat era, de asemenea, obligatoriu pentru creditorii autorităţi de
stat, dar numai în cazul în care dispoziţiile legale cu privire la ajutorul de stat erau
respectate şi era obţinută aprobarea din partea Comisiei Interministeriale de resort.
În măsura în care un concordat preventiv era implementat cu succes, instanţa de
insolvenţă urma să emită un ordin de confirmare a finalizării planului. Restructurarea
datoriilor, stabilită în temeiul concordatului, era consolidată de la data deciziei instanţei.
Dacă înainte de expirarea termenului, conciliatorul considera că acordul nu va avea
succes, instanţa de insolvenţă urma să emită un ordin care să ateste o astfel de concluzie
şi să dispună încheierea procedurii.
Drepturile creditorilor în cadrul concordatului preventiv
Conciliatorul avea obligaţia de a prezenta creditorilor rapoarte cu privire la activitatea
debitorului pe toată durata procedurii, pe care aceştia trebuiau să le aprobe (art. 16 şi 18
din CMAH).
Orice creditor care obţinea un titlu executoriu împotriva debitorului în timpul
mecanismului de concordat, putea solicita instanţei competente o cerere de se alătura
procedurii sau îşi putea satisface creanţele prin orice alte mijloace permise (art. 30 din
CMAH).
Creditorii care au votat împotriva propunerii de concordat puteau solicita anularea
acestuia în termen de cincisprezece zile de la data publicării planului aprobat în
Registrul Comerţului corespunzător. Împreună cu pretenţiile sale, un solicitant putea de
asemenea cere iar instanţa de insolvenţă putea acorda suspendarea concordatului
preventiv.
Creditorii puteau solicita în instanţă încetarea concordatului preventiv şi daune, în cazul
în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale principale, astfel cum au fost
prevăzute în concordatul preventiv. CMAH considera următoarele acţiuni ca fiind proba
încălcării obligaţiilor contractuale principale:
o
o
o

acordarea de către debitor a unor drepturi preferenţiale unor creditori în
detrimentul altora;
ascunderea unor bunuri ale debitorului până la finalizarea concordatului
preventiv;
efectuarea de plăţi fără o justificare adecvată.
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De la depunerea cererii de încetare, concordatul preventiv se suspenda automat.
La data deschiderii unei proceduri de concordat preventiv, instanţa de insolvenţă numea
conciliatorul provizoriu propus de către debitor. De asemenea, instanţa de insolvenţă era
responsabilă de omologarea concordatului preventiv (dar nu avea competenţa de a
evalua fezabilitatea acestuia) şi de respectarea condiţiilor legale prevăzute în CMAH. Cu
toate acestea CMAH nu identifica precis aceste condiţii. În consecinţă, se putea doar
presupune că astfel de condiţii erau următoarele: (i) eligibilitatea debitorului pentru
concordatul preventiv (de exemplu, debitorul trebuia să nu fie într-o situaţie care să-l
împiedice să acceseze concordatul preventiv, astfel cum este prevăzut în secţiunea [...]);
şi (ii) respectarea procedurii concordatului preventiv. Şi, deşi CMAH nu menţiona
situaţia financiară a unui debitor ca factor care ce urma să fie examinat în cadrul
procedurii de omologare a concordatului preventiv, situaţia financiară reprezintă, totuşi,
o parte din testul de omologare a concordatului preventiv.
Reorganizarea judiciară
Conform LI, reorganizarea judiciară era un mecanism care urmărea salvarea unei afaceri
prin intermediul procedurii de insolvenţă, conform unui plan de reorganizare (plan de
reorganizare). Un plan de reorganizare putea oferi următoarele opţiuni: (i) restructurarea
operaţională şi/sau financiară a debitorului; (ii) restructurarea corporativă a debitorului
prin modificarea structurii capitalului social; şi/sau (iii) consolidarea viabilităţii afacerii
prin lichidarea unei părţi din activele sale (art. 3.20 din LI).
După elaborare, un plan de reorganizare avea nevoie de votul pozitiv al creditorilor şi de
confirmarea finală de către instanţa de insolvenţă (art. 11.1 şi 15.3 din LI). Un plan de
reorganizare se putea întinde numai pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea prelungirii
suplimentară pentru încă un an, dacă 2/3 din creditori erau de acord (art. 95.3 din LI).
Pe durata reorganizării, debitorului îi era permis să-şi administreze activitatea sub
supravegherea unui administrator judiciar şi în conformitate cu planul de reorganizare,
până când instanţa de insolvenţă era în măsură să recunoască (i) fie că obiectivele
conţinute în plan au fost atinse iar debitorul şi-a reluat activitatea normală şi a depăşit
starea de dificultate financiară; (ii) fie planul de reorganizare a eşuat iar debitorul trebuia
să fie lichidat.
Prezentarea reorganizării judiciare
Cererea de reorganizare judiciară, care poate oferi următoarele opţiuni: (1) restructurarea
operaţională şi/sau financiară a debitorului; (ii) restructurarea corporativă prin modificarea
structurii capitalului social; şi/sau (iii) creşterea viabilităţii afacerii prin lichidarea unora
dintre activele debitorului.

Planul este prezentat creditorilor spre acceptare şi instanţei competente spre confirmare
definitivă.


Afacerea
este
reorganizată
şi
Reorganizarea se transformă în lichidare
debitorul continuă să funcţioneze sub
prin hotărâre a instanţei de insolvenţă, în
supravegherea
administratorului
cazul în care planul eşuează sau este
judiciar până când instanţa de
revocat pe motiv de fraudă sau eroare
insolvenţă recunoaşte, la cerere, că
gravă.
planul şi-a atins obiectivele.

Elaborarea planului şi examinarea
Un debitor putea propune un planul de reorganizare odată cu depunerea cererii de
reorganizare voluntară (art. 28.1 din LI). Un debitor îşi putea exprima, de asemenea,
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interesul cu privire la reorganizare în cadrul şedinţei de judecată în care trebuia să se
dispună deschiderea unei proceduri involuntare. Aşa cum s-a menţionat mai sus (vezi
Principiul C4), debitorul care contesta fără succes o cerere involuntară, renunţa la
dreptul său de a depune un plan de reorganizare (art. 33.4 din LI). Indiferent dacă
cererea era voluntară sau involuntară, un debitor nu putea beneficia de reorganizare în
cazul în care fusese supus unei proceduri de insolvenţă în ultimii cinci ani (art. 30 din
LI).
Administratorul judiciar putea depune un plan de reorganizare dacă o astfel de
posibilitate rezultă din analiza şi concluziile raportului său (art. 94.1 din LI).
Creditorii care deţineau douăzeci la sută (20%) sau mai mult din valoarea totală a
creanţelor înscrise şi confirmate de instanţa de insolvenţă puteau propune, de asemenea,
un plan de reorganizare, atât timp cât aceştia îşi exprimaseră intenţia de a depune un
plan înainte de a vota în adunarea creditorilor cu privire la raportul administratorului
judiciar (art. 33.4 din LI).
Indiferent de identitatea sau natura celui care îl propune, un plan de reorganizare putea fi
depus de către orice persoană eligibilă, în termen de treizeci de zile de la data
confirmării de către instanţa de insolvenţă a tabelului de creanţe (art. 94.1 din LI).
Aprobarea planului
Potrivit LI, un plan de reorganizare urma să fie votat de către categorii separate de
creanţe, după cum urmează (art. 100.3 din LI)294:
1)
creanţe garantate;
2)
creanţe salariale;
3)
creanţe bugetare (de exemplu, datoriile către instituţiile publice şi anume, către
oricare dintre bugetele cu destinaţie naţională, locală sau specială din România,
indiferent de natura lor: impozite, accize, taxe, impuneri, amenzi, penalităţi,
contribuţii la fondurile de asigurări sociale, asistenţă medicală sau fonduri publice
similare etc.);
4)
creanţe (de obicei, creanţe generale negarantate) ale acelor furnizori comerciali
care sunt indispensabili pentru afacerea debitorului şi nu pot fi uşor înlocuiţi (lista
acestui tip de creditori va fi întocmită de către administratorul judiciar) (art. 100.3
lit. c) şi art. 96 din LI);
5)
toate celelalte creanţe chirografare (considerate ca fiind preferate şi generale, în
ceea ce priveşte ordinea de distribuţie în lichidare).
În plus, creditorii care controlau direct sau indirect, erau controlaţi de sau se aflau sub
control comun cu debitorul, în conformitate cu legislaţia pieţei de capital, puteau
participa la adunare şi vota planul numai în cazul în care prin acest plan li se oferea mai
puţin decât ar fi obţinut în caz de faliment295.
Aparent, LI excludea deţinătorii de capital şi membrii constituenţi de la votul asupra
planului de reorganizare.
Un plan era considerat ca acceptat de către o categorie de creanţe, dacă majoritatea
absolută a tuturor creanţelor existente în acea categorie vota în favoarea planului (art.
100 din LI).

294

Legea nu menţionează foarte clar dacă planul poate include categorii suplimentare de creanţe. Cu toate acestea, se pare că
instanţele ar considera lista categoriilor de vot ca o listă exhaustivă.
295
A se vedea Legea Insolvenţei, art. 100 alin. (5). Conceptul de „control” are înţelesul atribuit în art. 2 alin. (1), art. 16 lit. b) şi
art. 27 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, coroborat cu alţi termeni de specialitate, cum ar fi „legături strânse” şi
„participare”.
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Confirmarea planului constituia un control multi-test al planului aprobat de creditori,
realizat de către instanţa de insolvenţă. Pentru ca un plan să fie eligibil pentru
confirmare, trebuiau să fie îndeplinite următoarele condiţii:
1)
Condiţii de vot (art. 101 din LI): (a) cel puţin jumătate dintre categoriile de
creanţe care îşi exprimă votul cu privire la plan trebuie să accepte planul sau să
poată fi considerate că au acceptat planul sub condiţia, totuşi, că în cazul în care
doar două categorii de creanţe votează planul, este suficient ca acesta să fie
acceptat doar de categoria care are o valoare mai mare a creanţelor; şi (b) cel puţin
una dintre categoriile de creanţe defavorizate să accepte planul.
2)
Tratament corect şi echitabil: Legea impune un set suplimentar de condiţii legate
de acele categorii de creanţe care sunt considerate potrivit legii ca fiind
defavorizate. O creanţă este defavorizată dacă planul modifică drepturile legale şi
contractuale la care o astfel de creanţă dă drept creditorului (de exemplu, prin
reducerea valorii creanţei sau prin modificarea oricăror garanţii reale sau garanţii
ale acesteia) (art. 3.21 din LI). Legea prevede ca fiecare clasă defavorizată de
creanţe care respinge planul trebuie să fie tratată corect şi echitabil în cadrul
planului.
Pentru a trece testul unui tratament corect şi echitabil, planul trebuia să abordeze
următoarele aspecte:
(i)
Orice categorie de creanţe care respinge planul, precum şi orice creanţă care
respinge planul, trebuie să primească sau să păstreze în cadrul planului, în contul
acelei creanţe, o valoare care nu este mai mică decât suma pe care deţinătorul ar
primi-o sau ar reţine-o dacă debitorul ar fi lichidat (probabil la data respectivă);
(ii) Nici o categorie de creanţe şi nicio creanţă nu ar trebui să primească sau să
menţină în cadrul planului, în contul acelei creanţe, o valoare care este mai mare
decât valoarea creanţei, astfel cum este înscrisă în tabelul definitiv al creanţelor
confirmate de către instanţa de insolvenţă; şi,
(iii) Nicio categorie de creanţe care sunt subordonate unei clase defavorizate de
creanţe (potrivit ierarhiei prevăzute la art. 100 alin. (3) din Legea Insolvenţei),
care respinge planul nu ar trebui să primească sau să menţină în cadrul planului,
în contul acelei creanţe, o valoare în plus faţă de suma pe care deţinătorii unor
astfel de creanţe ar primi-o sau ar reţine-o dacă debitorul ar fi lichidat (probabil la
data respectivă).
Punerea în aplicare
În urma confirmării planului de reorganizare, debitorul îşi exercita dreptul de a-şi
administra afacerea singur dar sub supravegherea administratorului judiciar (art. 103 din
LI). Asociaţii şi acţionarii cu răspundere limitată nu puteau interveni în administrare.
Debitorul era obligat să pună în aplicare orice schimbări structurale prevăzute în plan,
fără nici o întârziere.
La fiecare trei luni, debitorul sau administratorul judiciar trebuia să prezinte instanţei de
insolvenţă rapoarte cu privire la starea financiară a debitorului. Comitetul creditorilor
trebuia să fie convocat la sfârşitul fiecărei perioade de trei luni pentru a examina raportul
şi situaţia financiară (art. 106). Administratorul judiciar trebuia de asemenea să prezinte
o declaraţie cu privire la cheltuielile efectuate pentru desfăşurarea activităţii.

Efecte
Potrivit LI, la data la care planul era confirmat şi intra în vigoare, activitatea debitorului
era reorganizată în consecinţă, iar creanţele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi
afectate erau modificate în conformitate cu planul. Împotriva codebitorilor şi garanţilor
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debitorului, creditorii îşi păstrau, totuşi, acţiunile pentru întreaga valoare a creanţei lor,
chiar dacă astfel de creditori votaseră în favoarea planului (art. 102 LI).
În cazul în care procedura de reorganizare se transforma ulterior în lichidare, valoarea
creanţelor, astfel cum sunt reflectate în cadrul planului, urma să fie menţinută şi înscrisă
în mod corespunzător în tabelele de creanţe.
Închiderea procedurii
Pe baza dovezilor că dispoziţiile relevante ale planului au fost respectate şi aduse la
îndeplinire integral, instanţa dispunea închiderea procedurii de insolvenţă. Dacă
debitorul nu se conforma planului sau erau suportate pierderi, administratorul judiciar,
comitetul creditorilor, administratorul special sau oricare dintre creditori putea cere
instanţei să dispună deschiderea procedurii de lichidare. Cererea nu suspenda
desfăşurarea în continuare a activităţilor comerciale ale debitorului până la data
pronunţării hotărârii de către judecător. Dacă instanţa aproba o astfel de cerere, creanţele
modificate potrivit planului de reorganizare, rămâneau definitive (art. 105 din LI).
Opinie
Cadrul juridic al reorganizării, aşa cum era prevăzut de LI, permitea accesul rapid şi
uşor la procedură, includea mecanisme menite să promoveze o administrare eficientă a
procedurii, şi oferea totodată o protecţie suficientă părţilor interesate implicate şi o
structură procedurală care putea sprijini negocierea adecvată a unui plan. Reglementarea
planului de reorganizare permitea o gamă largă de măsuri de restructurare posibile şi se
poate spune că instituia un cadru adecvat de salvgardare a afacerii. Cu toate acestea,
practica a arătat că redresarea financiară a unui debitor era doar rareori atinsă şi că vasta
majoritate a procedurilor de insolvenţă sfârşeau (una câte una) prin lichidare (a se vedea
Principiul C1). Sistemul de reorganizare prevăzut în LI nu era suficient de utilizat.
Deşi era în genere adecvat, modelul juridic prezenta unele probleme. Din punct de
vedere paradigmatic, sistemul prevăzut de lege pentru creditori în vederea aprobării unui
plan de reorganizare era complicat şi a permis, se pare, abuzuri în practică.
Aprobarea creditorilor şi confirmarea planului de către instanţă trebuia să respecte
regulile rigide privind majorităţile din interiorul fiecărei categorii, o grupare minimă a
categoriilor, acceptarea de către creditorii defavorizaţi, şi trebuia să treacă testul de
„corectitudine şi echitate”.
Părţile interesate au evidenţiat faptul că acest sistem era uneori utilizat în abuz în
practică, prin faptul că debitorul şi anumite categorii de creditori încheiau anumite
înţelegeri. Exista posibilitatea ca un procent foarte mic din valoarea totală a creanţelor să
impună un plan celorlalţi creditori.
După cum se menţionează în Principiul C4, restrângerea accesului unui debitor care se
opune fără succes cererii unui creditor privind deschiderea procedurii de insolvenţă, la
posibilitatea promovării unei proceduri de reorganizare, limitează în mod inutil şansele
de salvare a afacerii şi se poate sfârşi prin a cauza prejudicii creditorilor (în cazul în care
afacerea a fost una sigură şi cu potenţial mare de salvare; nu se poate ignora nici faptul
că, cadrul juridic privind vânzările în bloc în insolvenţă este netestat şi este cel puţin
dubios).
Procedura introdusă prin reforma din 2009 (concordatul preventiv şi mandatul ad-hoc)
nu a fost utilizată pe piaţă: conform statisticilor Institutului Naţional al Magistraturii
(INM), în 2010 şi 2011, doar 70 de proceduri de concordat preventiv au fost deschise în
total la nivelul întregii ţări. Se pare că existenţa procedurilor alternative este prea puţin
conştientizată. În general, acele părţi interesate care cunoşteau existenţa lor nu păreau să
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le considere ca o modalitate eficientă de a asigura redresarea companiilor cu probleme,
dar nu insolvabile. Părţile interesate în mod natural în utilizarea acestui tip de proceduri,
adică instituţiile financiare, refuzau de regulă să recurgă la acestea pentru că legea
prevedea suspendarea acumulării de dobânzi la creditele garantate, ceea ce făcea
procedura mult mai puţin atractivă decât procedura generală de insolvenţă. Condiţiile de
acces la procedură sunt considerate prea stricte (tipurile de debitori care sunt eligibili să
utilizeze procedura sunt restrânse). Debitorii par a fi, de asemenea, reticenţi în utilizarea
acesteia foarte posibil din cauza unor factori sociologici: este ceva obişnuit în ţările fără
o cultură de salvgardare a companiilor, în care insolvenţa încă mai poartă stigmatul
social şi economic, ca actorii de pe piaţă să fie reticenţi în a utiliza mecanisme juridice
legate de procedurile de insolvenţă şi preferă să folosească negocieri informale pentru a
încerca să-şi rezolve problemele. Dar, mai presus de toate, problema principală a
concordatelor preventive este în mod clar majoritatea excesivă impusă pentru aprobarea
planului de restructurare: 80% din valoarea totală a creanţelor debitorului296.

Comentariu

Pentru o analiză detaliată a mecanismelor de concordat preventiv din România, vezi
Principiul B3.
În vederea evaluării de mai sus a practicii implementării planurilor de reorganizare, s-a
considerat că următoarele modificări pot fi benefice pentru cadrul legislativ aplicabil
reorganizării297:
1)

2)

3)

Principiul
C15

Introducerea unei majorităţi globale obligatorii a creditorilor pentru aprobarea
unui plan, fără a se ţine cont de diferitele categorii de creditori. În acest fel, ar
putea fi asigurat un minim nivel global de reprezentare şi s-ar împiedica practicile
actuale abuzive. Procentul global necesar nu trebuie să fie prea mare, astfel încât
să constituie un obstacol excesiv pentru aprobarea planului.
Îndepărtarea restricţiei privind posibilitatea debitorului care se opune fără succes
cererii unui creditor privind deschiderea procedurii de insolvenţă, de a avea acces
la procedura de reorganizare. Această sancţiune ar putea fi utilizată doar în
cazurile în care există dovezi obiective de comportament fraudulos din partea
debitorului.
În ceea ce priveşte mecanismele de concordat preventiv, ar trebui să se ia în
considerare revizuirea abordării referitoare la procedură: restricţiile cu privire la
debitorii care pot utiliza procedura ar trebui să fie atenuate; acumularea de
dobânzi la creditele garantate ar trebui să fie permisă până la concurenţa valorii
garantate, în conformitate cu soluţia adoptată de LI; şi, în special, procentul
creanţelor necesare pentru confirmarea planului trebuie să fie redus în mod
substanţial.

Pentru recomandări suplimentare cu privire la cadrul legislativ care guvernează
concordatul preventiv si mandatul ad-hoc, a se vedea Principiul B3.
Consideraţii internaţionale
Cauzele de insolvenţă pot avea elemente de extraneitate ceea ce face necesar ca sistemul
juridic al unei ţări să stabilească norme clare referitoare la competenţă, recunoaşterea
hotărârilor străine, cooperarea între instanţele din ţări diferite şi alegerea jurisdicţiei.
Factorii cheie pentru gestionarea eficientă a speţelor transfrontaliere includ de obicei:

un proces clar şi rapid pentru obţinerea recunoaşterii cauzelor de insolvenţă
străine;

remediile care se acordă la recunoaşterea cauzelor de insolvenţă străine;

asigurarea accesului administratorilor judiciari străini la instanţele judecătoreşti şi
alte autorităţi competente;

cooperarea între instanţele şi administratorii judiciari în cauzele de insolvenţă

296

Potrivit informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 prevede echivalentul unui aranjament cu creditorii, denumit concordat
preventiv, iar procentul de aprobare a acestuia a fost redus la 75%.
297
Potrivit informaţiilor primite, o parte din aceste probleme au fost soluţionate prin Codul Insolvenţei 2014.
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Descriere

transfrontalieră;

nediscriminarea între creditorii externi şi interni.
Insolvenţa transfrontalieră este reglementată în România prin două seturi diferite de
norme: pe de o parte, în calitate de membră a Uniunii Europene, România este supusă
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă, care
reglementează procedurile în care sunt implicaţi debitori ale căror centre principale ale
intereselor se află în state membre ale Uniunii Europene; pe de altă parte, România a
adoptat în anul 2003 Legea Insolvenţei Internaţionale (LII), care reglementează
insolvenţa transfrontalieră ce nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului CE
privind insolvenţa. LII a fost adoptată cu scopul de a pune în aplicare în cadrul legislativ
românesc principiile elaborate în temeiul Legii model UNCITRAL privind insolvenţa
transfrontalieră din 1997. Proiectul Legii Insolvenţei din 2013 a preluat prevederile
aplicabile insolvenţei transfrontaliere în Titlul III.
Prevederile referitoare la insolvenţa transfrontalieră au ca scop să stabilească legea
aplicabilă relaţiilor de drept internaţional privat cu privire la insolvenţă şi stabilesc
condiţiile pentru ca autorităţile competente din România să solicite/ofere asistenţă în
ceea ce priveşte procedurile de insolvenţă deschise pe teritoriul românesc/străin. Ca
regulă generală, legea aplicabilă cauzelor de insolvenţă transfrontalieră este legea
aplicabilă în locul în care debitorul îşi are centrul principal al intereselor sale, care este
definit ca fiind sediul principal al unei persoane juridice; în cazul întreprinzătorilor
individuali şi persoanelor fizice autorizate, legea aplicabilă va fi cea de la domiciliul
profesional.
Prevederile se aplică în cazul în care asistenţa juridică este solicitată în România, de
către o instanţă străină sau de către un administrator judiciar străin, cu privire la un caz
de insolvenţă străin. Astfel de cazuri pot apărea atunci când procedura de insolvenţă a
fost deschisă în străinătate şi este necesară recunoaşterea sa în România (de exemplu,
pentru că debitorul are bunuri situate în România). În astfel de cazuri, administratorul
judiciar străin are dreptul de a se adresa în mod direct instanţelor române şi de a depune
o cerere de recunoaştere a procedurii străine, prezentând, totodată, o serie de documente
în susţinerea deschiderii procedurii peste hotare. În cazul în care instanţele române
recunosc procedura străină, niciun fel de alte cereri şi contestaţii nu pot fi aduse în faţa
instanţei, iar în cazul în care acestea au fost deja promovate, procedurile în cauză se
suspendă. În plus, dreptul de a greva sau de a dispune în orice mod de activele
debitorului va fi suspendat. Orice acord ulterior, care nu se conformează acestor reguli,
va fi nul şi neavenit.
Prevederile se aplică, de asemenea, în cazurile în care asistenţa juridică este solicitată
într-un stat străin, în ceea ce priveşte o procedură de insolvenţă deschisă în România
(similar exemplului anterior, pentru că debitorul are bunuri situate în străinătate).
Administratorul judiciar român (persoana fizică sau juridică desemnată drept
administrator judiciar în cadrul procedurii române de insolvenţă), este autorizat să
acţioneze într-o jurisdicţie străină, în calitate de delegat al procedurii de insolvenţă
deschise în România şi trebuie să respecte dispoziţiile legii străine aplicabile.
Prevederile referitoare la insolvenţa transfrontalieră reglementează cazurile în care o
procedură românească de insolvenţă şi proceduri de insolvenţă străine împotriva
aceluiaşi debitor sunt desfăşurate simultan. În acest caz particular, recunoaşterea
procedurii străine nu poate împiedica promovarea unei acţiuni în temeiul Legii române a
Insolvenţei sau înregistrarea unei declaraţii de creanţă în temeiul acesteia. După
recunoaşterea unei proceduri străine, procedura reglementată de Legea română a
Insolvenţei poate fi deschisă împotriva aceluiaşi debitor, numai dacă debitorul are sediul
în România. Efectele procedurii prevăzute de Legea română a Insolvenţei sunt limitate
doar la activele debitorului situate în România. Recunoaşterea unei proceduri străine
reprezintă, în lipsa probei contrare, asumarea stării de insolvenţă a debitorului, care
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poate cere, la rândul său, deschiderea procedurii de insolvenţă, în temeiul Legii române
a Insolvenţei.
Opinie
În România, cadrul legal aplicabil insolvenţei transfrontaliere este în principiu în acord
cu cele mai bune standarde internaţionale. Cadrul prevăzut pentru speţe de insolvenţă
transfrontalieră în UE (Regulamentul UE), precum şi pentru aspecte generale de drept
internaţional privat legate de insolvenţă (legislaţia bazată pe Legea model) prevede
norme clare referitoare la competenţă, recunoaşterea hotărârilor străine, cooperarea între
instanţele din ţări diferite şi alegerea jurisdicţiei, iar o punere adecvată în aplicare ar
contribui la crearea unui sistem eficient şi echitabil. Cu toate acestea, funcţionarea
adecvată a sistemului în cazul problemelor transfrontaliere necesită un nivel înalt de
cunoştinţe tehnice din partea reprezentanţilor sistemului judiciar şi a administratorilor
judiciari, precum şi o înţelegere completă şi corectă a motivelor, pentru ca sistemul să
existe. În ce priveşte aspectele transfrontaliere, un cadru legal bun poate fi inutil dacă
înţelegerea normelor sale nu este deplină şi persistă tendinţa – răspândită în mai toate
jurisdicţiile – de a proteja ceea ce ar putea părea a fi de interes naţional. Transpunerea
Legii model în legislaţia ce guvernează insolvenţa oferă câteva indicii în sensul că
legiuitorul însuşi ar fi putut avea în vedere riscurile posibile ale modelului pentru
„interesul naţional”, prin aceea că, de exemplu, incorporează excepţia referitoare la
„politicile publice” într-un mod mai larg decât Legea model (eliminând necesitatea unei
contradicţii „evidente” cu principiile de bază ale sistemului naţional) sau că permite
conflictele pozitive de jurisdicţie ori de câte ori „sediul social” a fost considerat ca fiind
situat în România.

Comentariu

Principiul
C16

Se pare că insolvenţa transfrontalieră rămâne o zonă insuficient dezvoltată şi prezentată
în România, iar aplicarea legii este încă departe de a fi stabilă şi sigură.
Aplicarea corectă a normelor transfrontaliere necesită anumite condiţii şi atitudini care
ar putea lipsi unora dintre membrii sistemului judiciar. Programe specifice de
consolidare a competenţelor în probleme de insolvenţă internaţională şi de control al
organismelor relevante ale sistemului judiciar asupra performanţelor judecătorilor în
această privinţă ar putea contribui la punerea corectă în aplicare a cadrului deja adecvat
juridic.
Insolvenţa grupurilor de întreprinderi naţionale
C16.1 Coordonarea procedurală. Sistemul trebuie să specifice faptul că
administrarea unei proceduri de insolvenţă cu privire la doi sau mai mulţi membri ai
grupului de întreprinderi pot fi coordonate în scopuri procedurale. Domeniul de aplicare
şi amploarea coordonării procedurii trebuie să fie specificate de către instanţa de
judecată.
C16.2 Finanţarea post-deschidere procedură. Sistemul trebuie să permită unui
membru al unui grup de întreprinderi, care face obiectul procedurii de insolvenţă, să
furnizeze sau să faciliteze finanţarea post-deschiderea procedurii sau un alt tip de
asistenţă financiară pentru alte întreprinderi din cadrul grupului care fac, de asemenea,
obiectul procedurii de insolvenţă. Sistemul trebuie să precizeze prioritatea acordată unei
astfel de finanţări post-deschiderea procedurii.
C16.3 Consolidarea de fond. Sistemul de insolvenţă trebuie să respecte identitatea
juridică separată a fiecăruia dintre membrii grupului de întreprinderi. Atunci când se are
în vedere consolidarea de fond, aceasta trebuie să fie limitată la cazurile în care: (i)
activele sau pasivele membrilor grupului de întreprinderi se întrepătrund într-o
asemenea măsură încât dreptul de proprietate asupra activelor şi responsabilitatea pentru
pasive nu pot fi clar atribuite fără cheltuieli sau întârzieri semnificative; sau (ii) membrii
grupului de întreprinderi sunt angajaţi într-un sistem fraudulos sau într-o activitate fără
un scop de afaceri legitim. Instanţa trebuie să fie în măsură să excludă anumite creanţe şi
active din hotărârea prin care dispune consolidarea de fond. În cazul consolidării de
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fond, sistemul trebuie să vizeze un tratament adecvat al tranzacţiilor garantate,
priorităţilor, adunărilor creditorilor şi acţiunilor în anulare. Sistemul trebuie să specifice
faptul că o hotărâre privind consolidarea de fond ar face ca activele şi pasivele unei
întreprinderi consolidate să fie considerate ca şi când ar face parte dintr-un patrimoniu
unic, ar conduce la stingerea datoriilor şi creanţelor între întreprinderile relevante, şi ar
face ca diversele creanţe împotriva întreprinderilor relevante să fie considerate ca şi
când ar fi creanţe asupra unui singur patrimoniu în insolvenţă.
C16.4 Acţiuni în anulare298. Sistemul trebuie să permită instanţei chemate să decidă
dacă declară nulă o tranzacţie încheiată între membrii unui grup de întreprinderi sau
între oricare din aceştia şi un afiliat, să ia în considerare circumstanţele specifice ale
tranzacţiei.
C16.5 Administratorul judiciar. Sistemul trebuie să permită numirea unui singur
administrator judiciar sau a aceluiaşi administrator judiciar pentru doi sau mai mulţi
membri ai grupului de întreprinderi, şi trebuie să cuprindă prevederi referitoare la
situaţiile în care există conflicte de interese. Dacă există administratori judiciari diferiţi
pentru membri diferiţi ai grupului de întreprinderi, sistemul trebuie să permită acestora
să comunice în mod direct unul cu celălalt şi să coopereze în cea mai mare măsură
posibilă.

Descriere

C16.6 Planurile de reorganizare. Sistemul trebuie să permită înaintarea unor planuri
de reorganizare coordonate în proceduri de insolvenţă cu privire la doi sau mai mulţi
membri ai grupului de întreprinderi. Sistemul trebuie să permită membrilor grupului de
întreprinderi care nu sunt supuşi procedurii de insolvenţă să participe în mod voluntar la
planul de reorganizare al celorlalţi membri, care sunt supuşi procedurii de insolvenţă.
În România, problema insolvenţei de grup a făcut subiectul mai multor discuţii
academice, dar nu s-a ajuns la nici o recunoaştere legislativă (până recent; a se vedea
nota de subsol in cadrul secţiunii de comentarii de mai jos cu privire la Codul
Insolvenţei 2014). Se pare că opinia dominantă a fost aceea că membrii unui grup de
societăţi sunt entităţi independente, separate în mod juridic ca entităţi corporative, a
căror insolvenţă ar trebui, prin urmare, să fie tratată în mod individual, de la caz la caz,
pentru a oferi o protecţie adecvată fiecărui grup de creditori al respectivului membru. Ca
atare, în cazul în care unul sau mai mulţi dintre membrii corporativi ai unui grup de
întreprinderi ar solicita deschiderea insolvenţei în România, ei ar face obiectul unor
proceduri de insolvenţă separate şi, cel mai probabil, instanţele române de insolvenţă vor
fi reticente în a dispune o consolidare de fond sau procedurală a unor astfel de cauze.
Singura excepţie posibilă de la scenariul de mai sus ar putea să intervină în urma
„ridicării vălului corporativ” al membrilor grupului care fac obiectul insolvenţei, ce
poate fi realizată numai în conformitate cu prevederile art. 237¹ alin. (3) şi (4) din Legea
Societăţilor Comerciale (aplicabil în afara procedurii de insolvenţă). Cu toate că
deserveşte acelaşi scop, rămâne, totuşi, neclar dacă instanţele de insolvenţă ar fi dispuse
să extindă aplicarea unor astfel de norme într-o procedură de insolvenţă.

Opinie
LI aplicabilă în România nu includea reglementări specifice privind insolvenţa
grupurilor de societăţi. Nu existau prevederi legale care să prevadă posibilitatea de a
coordona procedurile de insolvenţă a doi sau mai mulţi membri ai grupului. Nu exista
nicio reglementare cu privire la posibilitatea depunerii unei cereri comune de deschidere
a procedurii de insolvenţă sau la derularea în comun a unor proceduri conexate; nu
exista nicio menţiune nici cu privire la posibilitatea de a coordona planurile de
reorganizare sau de a numi un practician unic pentru insolvenţe multiple ale membrilor
298

A se vedea Principiul C11.
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grupului. Coordonarea, care putea fi realizată prin intermediul aplicării legislaţiei
generale procedurale, părea inadecvată. Potrivit relatărilor, nu exista nicio practică
referitoare la acest tip de coordonare între procedurile de insolvenţă.
LI nu prevedea reglementări specifice privind finanţarea intra-grup post-deschidere
procedură. Din câte se pare, LI nu interzicea în mod expres acordarea de credite între
membrii insolvabili ai grupului de întreprinderi, dar exista totuşi un nivel considerabil de
incertitudine în acest sens, datorită sistemului slab de priorităţi al datoriilor postdeschidere procedură (a se vedea Principiul C12) şi lipsei de experienţă şi practică în
situaţii de acest fel.

Comentariu

Principiul
C17

Dreptul civil general şi dreptul comercial ar putea oferi un instrument pentru atragerea
răspunderii membrilor grupurilor de întreprinderi, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile necesare, dar nu există cazuri de acest fel în practică. Ar fi recomandabile
unele reglementări exprese în acest sens.
În considerarea celor de mai sus, era importantă luarea în considerare a modificării
legislaţiei aplicabile insolvenţei, pentru a introduce norme eficiente privind insolvenţa
companiilor afiliate din punct de vedere funcţional în cadrul aceluiaşi grup de societăţi.
Normele trebuiau să ofere un cadru care să permită o coordonare eficientă a
procedurilor, soluţii de finanţare intra-grup şi soluţii combinate de redresare. În cazul în
care se considera adecvată introducerea unei reglementări exprese privind consolidarea
de fond, acest lucru trebuia să fie făcut într-un mod care să respecte personalitatea
juridică distinctă şi să ia în considerare întrepătrunderea activelor şi pasivelor debitorilor
insolvabili într-un mod care le făcea imposibil de individualizat (sau doar de nesuportat
în ceea ce priveşte costul) şi/sau existenţa unei scheme frauduloase299.
Insolvenţa grupurilor de întreprinderi internaţionale
C17.1 Accesul la instanţă şi recunoaşterea procedurilor. În contextul insolvenţei
membrilor grupului de întreprinderi, sistemul trebuie să ofere administratorilor judiciari
şi creditorilor străini acces la instanţă, precum şi la recunoaşterea procedurilor de
insolvenţă transfrontaliere, dacă este necesar.
C17.2 Cooperarea ce implică instanţele. Sistemul trebuie să permită instanţei
naţionale să coopereze cât mai mult posibil cu instanţele străine sau cu administratorii
judiciari străini, fie direct, fie prin intermediul administratorului judiciar local. Sistemul
trebuie să permită instanţei naţionale să comunice direct cu sau să solicite informaţii ori
asistenţă direct de la instanţele sau administratorii judiciari străini.
C17.3 Cooperarea ce implică administratorii judiciari. Sistemul trebuie să permită
administratorilor judiciari desemnaţi să gestioneze procedura cu privire la un membru al
grupului de întreprinderi, să comunice direct cu şi să coopereze în cea mai mare măsură
posibilă cu instanţele străine şi cu administratorii judiciari străini, pentru a facilita
coordonarea procedurilor.

Descriere

C17.4 Numirea administratorului judiciar. Sistemul trebuie să permită, în anumite
condiţii, numirea unui singur sau a aceluiaşi administrator judiciar pentru membrii
grupului de întreprinderi din state diferite. În astfel de cazuri, sistemul trebuie să includă
măsuri […]
În prezent, nu există norme specifice care să prevadă posibilitatea derulării în paralel dar
în mod coordonat, a unor proceduri de insolvenţă cu privire la doi sau mai mulţi membri
ai unui grup de societăţi. Legislaţia aplicabilă (Legea Insolvenţei Internaţionale şi
Regulamentul UE privind insolvenţa) se referă la fiecare debitor individual şi nu oferă

299

Proiectul Legii Insolvenţei din 2013 cuprindea prevederi noi vizând administrarea grupurilor de întreprinderi afiliate aflate în
insolvenţă. Aparent, Codul Insolvenţei 2014 a aprofundat aceste îmbunătăţiri. Aceste modificări (sub formă de proiect) permiteau
consolidarea procedurală a grupurilor de societăţi şi administrarea lor comună în anumite privinţe. A se vedea Anexa II.
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prea multe indicii în ceea ce priveşte posibilitatea coordonării şi identificării unor soluţii
comune pentru insolvenţa grupurilor internaţionale de companii.
De notat faptul că practica judiciară din România, derivată din aplicarea Legii
Internaţionale a Insolvenţei şi Regulamentului CE privind insolvenţa, este foarte
limitată.
Opinie
Cadrul juridic român aplicabil insolvenţei nu cuprinde reglementări specifice pentru
insolvenţa grupurilor de societăţi cu elemente de extraneitate. Deşi există norme
moderne în conformitate cu cele mai bune standarde internaţionale, care reglementează
recunoaşterea procedurilor străine şi a administratorilor judiciari străini şi care prevăd
mecanisme de cooperare în cadrul procedurilor, acestea nu se referă la grupuri de
societăţi (ci, mai degrabă, la active/proprietăţi existente într-o altă ţară decât cea în care
debitorul îşi are centrul principal al intereselor/sediul social şi, prin urmare, în care au
fost deschise procedurile principale de insolvenţă). În formularea actuală a legii, precum
şi din cauza lipsei de experienţă (se pare că în România nu a existat niciun caz de
insolvenţă a unui grup internaţional de societăţi), ar părea îndoielnic ca o anume
cooperare între judecătorii şi administratorii judiciari din România şi cei din străinătate
să poată fi realizată fără obstacole juridice; în plus, pare dificil ca unul şi acelaşi
administrator judiciar să poată fi numit pentru mai multe persoane juridice aparţinând
aceluiaşi grup.
Comentariu

Principiul D1

Se poate lua în considerare, pentru consolidarea reglementării actuale a speţelor
transfrontaliere de insolvenţă, introducerea unor aspecte specifice care apar în insolvenţa
grupurilor de societăţi: legea trebuie să prevadă instrumente juridice care să asigure
colaborarea eficientă a instanţelor de insolvenţă şi a reprezentanţilor debitorilor
insolvabili desemnaţi în proceduri deschise în jurisdicţii diferite; şi să permită
posibilitatea numirii aceleiaşi persoane/entităţi să gestioneze procedurile diferiţilor
debitori din cadrul aceluiaşi grup. Opţiuni diferite de politică pot fi găsite în Partea a IIIa, aprobată recent, a Ghidului Legislativ UNCITRAL privind insolvenţa grupurilor de
întreprinderi.
PARTEA D. IMPLEMENTARE: CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI DE REGLEMENTARE
Rolul instanţelor de judecată
D1.1 Independenţa, imparţialitatea şi eficacitatea. Sistemul trebuie să garanteze
independenţa sistemului judiciar. Hotărârile judecătoreşti trebuie să fie imparţiale.
Instanţele trebuie să acţioneze într-o manieră competentă şi eficientă.
D1.2 Rolul instanţelor în procedurile de insolvenţă. Procedurile de insolvenţă
trebuie să fie supravegheate şi soluţionate imparţial de către o instanţă independentă, şi
atribuite, acolo unde este posibil, judecătorilor cu expertiză de specialitate în insolvenţă.
Instituţiile nejudiciare care joacă roluri judiciare în procedurile de insolvenţă trebuie să
fie supuse aceloraşi principii şi standarde aplicate sistemului judiciar.
D1.3 Competenţa instanţei de insolvenţă. Competenţa instanţei trebuie să fie
definită şi clară cu privire la procedura de insolvenţă şi problemele apărute pe parcursul
acestor proceduri.
D1.4 Puterea de apreciere a instanţei în procedurile de insolvenţă. Instanţa trebuie
să aibă suficiente prerogative de supraveghere pentru a emite decizii eficiente în cadrul
procedurilor în conformitate cu legislaţia, fără asumarea improprie de către instanţă a
unui rol de guvernare sau de administrare a averii în numele debitorului, rol care ar fi
alocat în mod normal conducerii sau administratorului judiciar.
D1.5 Rolul instanţelor în procedurile comerciale de executare. Sistemul judiciar
român trebuie să includă componente care să asigure exercitarea în mod eficient a
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drepturilor creditorilor garantaţi dar şi ale celor chirografari în afara procedurii de
insolvenţă. Dacă este posibil, aceste componente trebuie să fie încredinţate unor
specialişti în materie comercială. Alternativ, pot fi constituite agenţii administrative
specializate cu această expertiză.
D1.1 Sistemul judiciar din România respectă statul de drept. Justiţia este unică,
imparţială şi egală pentru toţi. Sistemul judiciar român este format din Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, curţi de apel, tribunale, tribunale specializate, instanţe militare şi
judecătorii. Sistemul judiciar românesc cuprinde şi Curtea Constituţională, care
acţionează independent de orice altă autoritate publică, în calitate de protector suprem al
supremaţiei Constituţiei române.
Normele de procedură aplicabile în instanţele româneşti sunt conforme principiilor
generale de drept procesual european, şi anume, principiul independenţei, imparţialităţii
şi eficienţei. Constituţia română prevede la articolul 124 că justiţia este unică, imparţială
şi egală pentru toţi, iar judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii.
Imparţialitatea şi independenţa judecătorilor naţionali sunt protejate de către Consiliul
Superior al Magistraturii, a cărui principală responsabilitate este protejarea reputaţiei
profesionale a judecătorilor împotriva oricărei acţiuni care urmăreşte sau ar putea avea
drept efect împiedicarea independenţei şi imparţialităţii în administrarea justiţiei.
Principiul eficienţei este statuat în mod indirect în articolul 21 din Constituţia română,
care prevede dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen
rezonabil, astfel încât litigiile în cauză să fie soluţionate în mod eficient. Eficienţa ar
trebui să fie, de asemenea, atinsă prin aplicarea principiului celerităţii în soluţionarea
cauzelor, ceea ce se traduce prin aceea că speţele aduse în faţa instanţei trebuie să fie
soluţionate cât mai repede posibil şi că procedurile trebuie să fie concepute având
eficienţa temporală drept unul din obiectivele principale. Mai precis, Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei prevede în articolul 5 că toţi participanţii într-o procedură
de insolvenţă trebuie să asigure soluţionarea cu celeritate a cauzei.
D1.2 În urma reformei recente a sistemului judiciar românesc, competenţa de a judeca
litigiile privind activităţile civile şi comerciale nu mai este împărţită pe baza naturii
litigiului (respectiv, civilă sau comercială). Cu toate acestea, în procedurile de insolvenţă
sau în proceduri alternative (concordat, mandat ad-hoc) sunt desemnaţi judecători
specializaţi în insolvenţă („judecători sindici”). Judecătorii sindici îşi exercită
responsabilităţile ca judecători de tribunal şi nicio altă instituţie non-judiciară nu este
implicată în acest proces.
Principiile legale şi legislaţia naţională privind procedurile judiciare şi anume Legea nr.
304/2004 privind organizarea judiciară şi Regulamentul intern privind funcţionarea
instanţelor româneşti, se aplică în egală măsură judecătorilor în insolvenţă.
D1.3 Cazurile de insolvenţă şi aproape toate aspectele legate de acestea sunt supuse unei
jurisdicţii speciale: ele respectă o procedură specială şi sunt audiate de un judecător
specializat în insolvenţă.
Legea Insolvenţei a instituit atât norme de competenţă personală, cât şi materială. Atât
procedurile alternative, cât şi procedurile de insolvenţă (inclusiv toate etapele relevante,
cum ar fi perioada generală de supraveghere, reorganizarea şi lichidarea) ţineau de
competenţa materială a judecătorilor de insolvenţă. Competenţa în astfel de cazuri era
reglementată de norme simple, în sensul că tribunalul competent de la sediul principal al
debitorului eligibil avea competenţă personală exclusivă de a se pronunţa într-o
procedură de insolvenţă în legătură cu acel debitor.
Tribunalele au competenţa de a se pronunţa în procedurile de insolvenţă în calitate de
instanţe de judecată, iar judecătorii în insolvenţă sunt alocaţi cauzelor în mod aleatoriu.
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Atribuirea aleatorie are loc prin utilizarea unui sistem informatizat, astfel încât să
protejeze imparţialitatea justiţiei, în conformitate cu articolul 53 din Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciară.
D1.4 Conform Legii Insolvenţei, instanţa de insolvenţă (care acţionează prin intermediul
unui complet format dintr-un singur membru, în persoana unui judecător de insolvenţă)
se bucura de competenţe jurisdicţionale exclusive în cadrul procedurii de insolvenţă, în
timp ce responsabilităţile de conducere şi administrare trebuiau să fie îndeplinite de
către debitori şi administratorii judiciari desemnaţi în cauză. Instanţele judecătoreşti au
competenţă materială generală cu privire la aproape toate acţiunile care decurg sau care
sunt legate de o procedură de insolvenţă.
Articolul 11 din Legea Insolvenţei stabileşte responsabilităţile fundamentale ale unei
instanţe de insolvenţă în mod nelimitativ, incluzând:

Declararea deschiderii unei proceduri de insolvenţă şi stabilirea derulării acesteia
fie ca procedură generală, fie ca procedură rapidă de lichidare;

Audierea atât a opoziţiilor debitorului împotriva cererilor introductive de
insolvenţă ale creditorilor, cât şi a opoziţiilor creditorilor împotriva deciziei
instanţei de insolvenţă de a deschide o procedură de insolvenţă;

Confirmarea administratorului judiciar numit de adunarea creditorilor (fie în
calitate de administrator judiciar fie în calitate de lichidator);




Pronunţarea asupra tuturor obiecţiunilor la acţiunile şi omisiunile
administratorului judiciar;
Examinarea cererilor de anulare a hotărârilor adoptate de adunarea creditorilor;
Dispunerea închiderii unei proceduri de insolvenţă.

O procedură de insolvenţă necesită participarea unor profesionişti specializaţi,
practicieni în insolvenţă certificaţi, numiţi ca administratori de insolvenţă (şi care
acţionează în diferite stadii ale cauzei în două funcţii distincte şi anume, în calitate de
administrator judiciar şi/sau în calitate de lichidator).
Legea Insolvenţei defineşte în art. 3.27 administratorul judiciar ca fiind practicianul în
insolvenţă care participă într-o procedură de insolvenţă atât în etapa de supraveghere
generală cât şi în etapa de reorganizare, şi care îndeplineşte îndeosebi responsabilităţi de
conducere şi administrative. Lichidatorul este un practician în insolvenţă responsabil
pentru administrarea activităţii debitorului în faza de lichidare, atât în procedura
generală, cât şi în procedura rapidă de insolvenţă300.
D1.5 Hotărârile pronunţate de către instanţele în insolvenţă conform LI erau, potrivit art.
12, definitive şi executorii de drept. Cu toate acestea, ele puteau fi atacate în faţa
instanţelor de apel (în acest caz, curţi de apel).
Legiuitorul român a elaborat un cadru juridic aplicabil atât executării drepturilor
creditorilor garantaţi cât şi executării drepturilor creditorilor chirografari, în afara
procedurii de insolvenţă. Executarea este responsabilitatea executorilor judecătoreşti
(care, aşa cum s-a menţionat la Principiul A5, pot fi autorizaţi să acţioneze fie în
calitate de executori judiciari, fie în calitate de executori fiscali).
Ambele sisteme de executare – judiciară şi fiscală – din România constituie sisteme
auxiliare, independente, dar care interacţionează cu sistemul judiciar naţional, în
conformitate cu Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti sau Codul de
procedură fiscală.
Opinie
300

În urma revizuirii Proiectului Legii Insolvenţei din 2013, se pare că această structură a fost menţinută.

139

Banca Mondială ICR ROSC pentru România – aprilie 2014
– ROSC final –

Constituţia României, legile şi practica românească prevăd independenţa şi
imparţialitatea sistemului judiciar. Constituţia instituie de asemenea dreptul la un proces
echitabil cu pronunţarea unui verdict în timp util asupra disputei între părţi. În particular
în domeniul insolvenţei, Legea Insolvenţei impune tuturor participanţilor la o procedură
de insolvenţă să asigure soluţionarea cu celeritate a cauzei.

Comentariu

Principiul D2

Speţele de insolvenţă sunt supuse unei jurisdicţii separate, cu judecători desemnaţi
special şi care acţionează conform unei proceduri specializate. Existenţa judecătorilor de
insolvenţă (judecători sindici) este un element pozitiv al sistemului judiciar din
România. Fără a aduce atingere acestui lucru, beneficiile aşteptate de la specializarea în
domeniul insolvenţei nu sunt pe deplin materializate încă, din cauza mai multor
deficienţe. În primul rând, nu există tribunale specializate de insolvenţă sau secţii
distribuite la nivelul întregii ţări, ci, mai degrabă, câţiva judecători cu competenţă
exclusivă în insolvenţă, în cadrul câtorva tribunale civile şi comerciale şi numai într-un
număr redus de jurisdicţii (14 astfel de judecători în Bucureşti şi un număr mai mic în
patru jurisdicţii suplimentare). În al doilea rând, experienţa anterioară în materie de
insolvenţă şi în domeniile conexe nu este necesară pentru a fi numit în funcţia de
judecător sindic. În al treilea rând, nu există secţii specializate de insolvenţă la curţile de
apel, iar la nivel de recurs, de multe ori, cazurile de insolvenţă nu sunt distribuite
judecătorilor cu experienţă anterioară ca judecători sindici.
Trebuie acordată atenţie creşterii eficienţei autorităţii judecătoreşti specializate prin
acoperirea acelor regiuni în care nu există deloc o astfel de autoritate în prezent dar în
care nevoia unei astfel de autorităţi a fost demonstrată, şi prin asigurarea că tribunalele
de apel chemate să se pronunţe în materia insolvenţei dispun de cel puţin un judecător cu
experienţă anterioară directă şi relevantă în insolvenţă.
În ceea ce priveşte experienţa în materia insolvenţei ca o condiţie prealabilă numirii unui
judecător în insolvenţă, a se vedea Principiul D2 de mai jos.
Selecţia judecătorilor, calificare, formare şi performanţe
D2.1 Selecţia judecătorilor şi numirea. Criterii adecvate şi obiective trebuie să
guverneze procesul de selecţie şi numire a judecătorilor.
D2.2 Formarea judiciară. Judecătorilor trebuie să li se asigure educaţia şi formarea
judiciară necesară.

Descriere

D2.3 Performanţa judiciară. Trebuie adoptate proceduri care să asigure competenţa
sistemului judiciar şi eficienţa în derularea procedurilor judecătoreşti. Aceste proceduri
servesc ca bază pentru evaluarea eficienţei instanţelor şi pentru îmbunătăţirea
administrării procesului.
D2.1 Statutul judecătorilor români şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti sunt
reglementate prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi prin Regulamentul intern privind
funcţionarea instanţelor româneşti.
Toţi judecătorii din România se bucură un statut egal indiferent de specializare sau de
experienţa în muncă. Pentru a fi eligibil pentru o carieră de judecător o persoană trebuie
să îndeplinească următoarele cerinţe:

Să aibă exclusiv cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de
exerciţiu;

Să fie licenţiat în drept, să aibă experienţă semnificativă dovedită şi să fi
beneficiat de formare profesională în domeniul judiciar;

Să aibă o bună reputaţie şi să nu fi fost condamnat penal niciodată;

Să cunoască la perfecţie limba română;

Să fie apt din punct de vedere medical pentru desfăşurarea unei profesii juridice şi
a activităţilor sale specifice;
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Să aibă o diplomă post-universitară de la Institutul Naţional al Magistraturii.

Toţi judecătorii sunt numiţi în funcţie de către Preşedintele României şi nu pot fi
transferaţi de la o instanţă la alta fără consimţământul lor, în conformitate cu principiul
inamovibilităţii, care este garantat de Constituţie.
În conformitate cu articolele 5 şi 8 din Regulamentul intern privind funcţionarea
instanţelor din România, judecătorii au o serie de responsabilităţi în exercitarea profesiei
şi sunt, de asemenea, supuşi unor restricţii şi incompatibilităţi.
D2.2 Unul dintre criteriile obiective de numire a judecătorilor este absolvirea Institutului
Naţional al Magistraturii, care este o condiţie preliminară esenţială pentru a fi numit în
funcţia de judecător.
Această instituţie naţională oferă un instrument de formare post-universitară, conceput
pentru persoanele fizice care desfăşoară o carieră de magistrat. Institutul oferă cursuri de
formare iniţială a viitorilor judecători şi procurori, precum şi cursuri de formare
profesională continuă a magistraţilor în funcţie.
Admiterea la Institut se bazează pe examinarea academică şi psihologică şi oferă în
fiecare an un număr limitat de locuri eligibile.
D2.3 Există un sistem de evaluare a performanţelor profesionale ale judecătorilor,
reglementat în prezent de Regulamentul din 4 octombrie 2007 privind evaluarea
activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările
ulterioare.
Opinie

Comentariu

Principiul D3

Sistemul românesc de selecţie şi numire a judecătorilor pare a fi destul de transparent şi
adecvat. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este organul reprezentativ al
sistemului judiciar, cu competenţe în selecţia, numirea şi promovarea judecătorilor.
Institutul Naţional al Magistraturii, care funcţionează sub supravegherea CSM,
supraveghează formarea judecătorilor, înainte şi după numirea lor. Şcoala Naţională de
Grefieri îndeplineşte roluri similare cu privire la funcţionarii din justiţie. În teorie, există
două modalităţi de a deveni judecător: (1) urmarea cursurilor de doi ani ale Institutului
Naţional al Magistraturii şi promovarea examenului final; sau (2) candidatura directă
pentru o poziţie judiciară disponibilă avocaţilor cu cinci ani de experienţă şi promovarea
examenului necesar. În practică, cea din urmă modalitate pare a fi mai degrabă excepţia
şi în trecutul recent cele mai multe numiri au fost realizate cu ajutorul primului
mecanism de selecţie. Ca o consecinţă, majoritatea judecătorilor nou-numiţi nu au
experienţă practică cu privire la tranzacţiile din viaţa reală, litigiile comerciale,
insolvenţa de întreprindere şi starea de dificultate financiară etc. În plus, şcoala juridică
nu asigură niciun curs cu privire la elementele de bază de contabilitate, finanţe şi
economie pentru viitorii judecători. Utilizatorii sistemului judiciar sunt îngrijoraţi mai
ales cu privire la lipsa de înţelegere suficientă a multor judecători cu privire la
tranzacţiile comerciale complexe şi procedurile de insolvenţă. În special în cauzele
comerciale şi de insolvenţă, judecătorii par să necesite mai multă pregătire financiară şi
în domeniul afacerilor.
Sunt necesare eforturi susţinute pentru atragerea în rândul specialiştilor în insolvenţă a
unor persoane cu experienţa necesară în materie comercială şi juridică, îndeosebi în
domeniul insolvenţei.
Institutul Naţional al Magistraturii ar putea lua în considerare modalităţi de îmbunătăţire
şi modernizare a cursurilor oferite pentru a acoperi informaţii de bază în domeniul
contabil, financiar şi economic.
Organizarea judecătorească
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Instanţele trebuie să fie organizate în aşa fel încât toate părţile interesate – incluzând
avocaţii, administratorul judiciar, debitorul, creditorii, publicul şi mass-media – să fie
tratate cu corectitudine, în timp util, în mod obiectiv şi ca parte a unui sistem eficient,
transparent. Principiile ferme şi recunoscute de autoritate, alocarea clară a sarcinilor şi
responsabilităţilor, precum şi operaţiunile ordonate în sala de judecată şi în
administrarea cauzei sunt aspecte implicite ale acestei structuri.
Sistemul juridic românesc se bazează pe principiul egalităţii: toate entităţile sunt egale
din punct de vedere juridic, fără privilegii sau discriminare pe motive de naţionalitate,
religie, etnie, sex, orientare sexuală sau orice alte criterii discriminatorii.
Toate entităţile au dreptul la un proces echitabil şi eficient, judecat de către un
complet/judecător independent şi imparţial. Toate şedinţele sunt publice, cu excepţia
anumitor cauze prevăzute de lege, iar hotărârile sunt date publicităţii.
În cadrul tribunalelor şi curţilor de apel, sunt constituite secţii speciale de insolvenţă, în
conformitate cu art. 35 alin. 2 şi art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară.
Potrivit Legii Insolvenţei nr. 85/2006, entităţile responsabile pentru aspectele
procedurale ale procedurii de insolvenţă sunt: instanţele judecătoreşti, judecătorul
specializat în insolvenţă („judecătorul sindic”), reprezentantul în insolvenţă (în calitate
de administrator judiciar sau de lichidator). Sarcina acestor persoane este de a asigura
realizarea eficientă a operaţiunilor şi procedurilor impuse de lege, precum şi exercitarea
deplină a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor în procedurile de insolvenţă.
Toate procedurile judiciare trebuie să respecte principiul contradictorialităţii (sau
adversarial), care implică participarea activă a părţilor în litigiu în derularea judecăţii,
atât pentru dovedirea şi susţinerea argumentelor proprii, cât şi pentru combaterea
pretenţiilor părţii adverse şi pentru exprimarea punctelor lor de vedere cu privire la
hotărârea pe care instanţa o poate pronunţa.
Administratorul judiciar acţionează ca reprezentant atât al drepturilor creditorilor
garantaţi cât şi al drepturilor creditorilor chirografari în procedurile de insolvenţă.
Spre deosebire de normele generale de organizare a completelor, cauzele de insolvenţă
şi insolvenţa sunt examinate în faţa unui singur judecător, în calitate de instanţă de
insolvenţă specializată (judecător sindic). Şedinţele au loc în faţa unui singur judecător,
atât pe fond cât şi în apel sau recurs.

Opinie
Eficienţa instanţelor şi judecătorilor chemaţi să se pronunţe în cauze comerciale şi de
insolvenţă nu este pe deplin satisfăcătoare. În particular, soluţionarea acestora durează
prea mult iar termenele avute în vedere de lege sunt rar respectate. Mai multe aspecte
trebuie abordate pentru a spori eficienţa instanţelor menţionate.
În primul rând, instanţele şi judecătorii au de soluţionat un număr excesiv de cazuri. În
ceea ce priveşte cauzele de insolvenţă, volumul de muncă al celor mai mulţi judecători
sindici este semnificativ. Aproximativ 20.000 de noi dosare de insolvenţă au fost
promovate anual, de la debutul crizei financiare globale, ceea ce reprezintă aproape 11 la
sută din totalul cauzelor civile şi comerciale ale sistemului judiciar românesc. Şi,
începând cu a doua jumătate a anului 2012, aproape 3.400 de dosare de insolvenţă se
află pe rolul instanţelor. În Bucureşti, fiecare judecător-sindic a deschis aproximativ 400
de noi proceduri de insolvenţă în 2011. În plus, aceste cifre nu reflectă toate cauzele
litigioase suplimentare (incidente), care apar în cursul procedurilor de insolvenţă şi care
trebuie să fie soluţionate de judecătorul-sindic înainte de procedura principală.
În al doilea rând, un sistem bazat pe audieri (termene) pentru aproape toate cererile şi
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etapele procedurale supraîncarcă instanţele şi judecătorii şi contribuie la întârzierea
soluţionării cauzelor. De exemplu, o procedură tipică de insolvenţă necesită stabilirea
câte unui termen la fiecare 3 luni, plus audieri separate pentru fiecare incident, ceea cea
face ca numărul total de termene să fie foarte dificil de gestionat. Se estimează că fiecare
judecător sindic trebuie să stabilească mii de termene pe an. Din cauza numărului
insuficient de grefieri şi de săli de judecată, o şedinţă de judecată este programată la
fiecare două săptămâni şi aproximativ 120 de audieri trebuie să se desfăşoare în fiecare
sesiune.

Comentariu

În al treilea rând, judecătorii nu-şi pot dedica tot timpul si eforturile pentru activităţile
jurisdicţionale, deoarece legea le cere să efectueze numeroase sarcini administrative.
Trebuie acordată atenţie creşterii numărului de judecători în tribunalele de insolvenţă
care în prezent sunt supra-aglomerate, precum şi creşterii numărului de săli de judecată
şi funcţionari/grefieri.
Ar fi necesară simplificarea procedurii şi eliminarea termenelor din mai multe etape
procedurale pentru îmbunătăţirea eficienţei judiciare.

Principiul D4

Descriere

În măsura posibilă, sarcinile administrative care sunt în prezent îndeplinite de către
judecători ar trebui să fie atribuite unor funcţionari ne-judiciari, pentru o utilizare mai
eficientă a resurselor umane ale instanţelor.
Transparenţă şi responsabilitate
Sistemul privind insolvenţa şi drepturile creditorilor trebuie să se bazeze pe transparenţă
şi responsabilitate. Normele trebuie să asigure accesul imediat la hotărârile judecătoreşti
relevante, termenele în instanţă, date privind debitorul şi informaţii financiare, şi la alte
informaţii publice.
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară prevede reglementări şi instrucţiuni
menite să ofere transparenţă sistemului judiciar.
Potrivit articolului 116, toate instanţele beneficiază de compartimente auxiliare de
specialitate, al căror domeniul principal de activitate este concentrat pe culegerea,
păstrarea şi furnizarea de informaţii. Aceste compartimente sunt:
(a) Grefa;
(b) Registratura;
(c) Arhiva;
(d) Biroul de Informare şi Relaţii Publice;
(e) Biblioteca.
Toate şedinţele şi hotărârile instanţei de judecată sunt publice, cu excepţia cazurilor
prevăzute de lege. Majoritatea instanţelor beneficiază de un site oficial, unde sunt
publicate hotărârile judecătoreşti, programele şedinţelor şi alte informaţii aferente:
http://portal.just.ro/.
Toate şedinţele de judecată sunt, potrivit art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, înregistrate pe mijloace audio sau video, sau stenografiate.
Grefierul sau specialistul stenograf trebuie să înregistreze toate argumentele prezentate,
întrebările şi declaraţiile tuturor celor prezenţi în sala de judecată.
La cerere, părţile pot primi o copie a datelor înregistrate.
Potrivit art. 116 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Biroul de
informare şi relaţii publice asigură comunicarea între instanţe şi mass-media, astfel încât
să se garanteze transparenţa sistemului judiciar. Preşedintele acestui compartiment poate
să fie un judecător desemnat de preşedintele instanţei sau un absolvent de jurnalism, ales
prin concurs.
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Opinie

Comentariu

Principiul D5

Jurisprudenţa este departe de a fi transparentă, deoarece numai o mică parte din
hotărârile judecătoreşti sunt disponibile public, fiind selectate pe baza unui criteriu
obscur (a se vedea Principiul D5 de mai jos). Acest lucru conduce la inconsecvenţe în
aplicarea şi interpretarea legilor de către judecători şi profesioniştii în insolvenţă sau de
practicienii în drept, în general.
În vederea unei conştientizări mai profunde de către judecători a rolului pe care aceştia îl
au în sistemul judiciar, trebuie reglementată răspunderea judecătorilor pentru deciziile
discreţionare şi pentru erorile grave în pronunţările lor.
Pronunţarea şi punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti
D5.1 Pronunţarea hotărârilor judecătoreşti. Luarea deciziilor judecătoreşti trebuie
să încurajeze soluţionarea consensuală între părţi, dacă este posibil, şi, în caz contrar, să
încerce rezolvarea în timp util a problemelor, în vederea consolidării predictibilităţii în
sistem, prin aplicarea consecventă a legii.
D5.2 Executarea hotărârilor. Instanţa trebuie să aibă o autoritate clară şi metode
eficiente de executare a hotărârilor sale.

Descriere

D5.3 Crearea unui sistem de jurisprudenţă. Trebuie să fie dezvoltat un sistem de
jurisprudenţă prin intermediul publicării consecvente a hotărârilor judecătoreşti noi şi
importante, în special de către instanţele superioare, folosind metode de publicitatea
convenţionale şi electronice (în cazul în care este posibil).
D5.1 Metodele de soluţionare consensuală sunt prezentate la Principiul B4 de mai sus.
D5.2 Art. 12 din Legea Insolvenţei nr. 85/2006 prevedea că hotărârile judecătorului de
specialitate sunt definitive şi executorii. Ele puteau fi atacate doar separat cu recurs.
Sistemul de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti este separat de instanţe, în
conformitate cu Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti. Una dintre
responsabilităţile lor principale este punerea în aplicare a procedurii de executare silită a
hotărârilor judecătoreşti.
Ca un principiu general de drept, hotărârile judecătoreşti sunt obligatorii iar destinatarii
acestora trebuie să respecte hotărârea în mod voluntar. În cazul în care nu fac acest lucru
procedura de executare silită poate fi iniţiată de către creditor.
D5.3 Instanţele din România, şi anume, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţile de
apel, tribunalele şi judecătoriile, fac o selecţie a hotărârilor pe care le publică pe portalul
lor: http://portal.just.ro/. Această selecţie se face chiar de către instanţe şi nu include
textele integrale ale hotărârilor. Mai mult decât atât, nu există nici o informaţie care să
indice dacă hotărârile au fost executate sau dacă au fost atacate la o instanţă superioară.
În afară de această bază de date electronică sunt disponibile pentru public reviste de
jurisprudenţă. Aceste rezumate (sinteze) sunt emise de către entităţi private şi constituie
iniţiative private ale judecătorilor, foştilor judecători sau experţilor judiciari.
În prezent, acestea sunt singurele surse oficiale de jurisprudenţă.

Opinie
Predictibilitatea sistemului judiciar este afectată în prezent de interpretarea frecvent
inconsecventă a legii de către diferitele instanţe judecătoreşti şi de judecători.
Mecanismele oficiale de unificare a interpretării judiciare a legii („recursul în interesul
legii”, în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România) nu pare a fi o metodă
eficientă pentru rezolvarea acestei probleme: numai un număr limitat de hotărâri cu
privire la aspecte limitate au fost emise în recursul menţionat.
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Comentariu

Crearea unui organism complet de jurisprudenţă, uşor accesibil, ar putea contribui la
eliminarea multor hotărâri judecătoreşti incoerente. Mijloacele actuale de publicare a
precedentelor judiciare nu permit însă accesul la toate hotărârile judecătoreşti; în multe
cazuri, textul integral al motivării hotărârilor judecătoreşti nu este publicat, iar criteriile
de căutare pe acest subiect nu sunt fezabile.
Trebuie acordată atenţie asigurării publicării tuturor hotărârilor judecătoreşti motivate.

Principiul D6

Instituţiile responsabile cu pregătirea avocaţilor şi magistraţilor trebuie să acorde de
asemenea atenţie încurajării instanţelor să recurgă la, şi avocaţilor să citeze, hotărâri
judecătoreşti pronunţate în cauze anterioare care privesc materii similare celor în cauzele
actuale. Chiar şi în cazul în care jurisprudenţa anterioară nu este „obligatorie” pentru
instanţe, ea poate fi relevantă pentru motivarea instanţei, prin aceea că oferă un indiciu
asupra modului în care colegi judecători s-au pronunţat în cauze similare. Acest lucru ar
putea spori gradul de uniformitate al procesului decizional judiciar şi, prin urmare, al
predictibilităţii disputelor comerciale.
Integritatea sistemului
D6.1 Integritatea judecătorească. Sistemul trebuie să garanteze securitatea
exercitării funcţiei şi remunerarea adecvată a judecătorilor, precum şi securitatea
personală a magistraţilor şi clădirilor în care se desfăşoară judecata. Activităţile şi
hotărârile judecătoreşti trebuie să se bazeze pe norme şi reglementări ferme, pentru a
evita corupţia şi traficul de influenţă.
D6.2 Conflictul de interese şi imparţialitatea. Instanţa trebuie să fie liberă de
conflicte de interese, părtinire şi erori în ceea ce priveşte etica judiciară, obiectivitatea şi
imparţialitatea.

Descriere

D6.3 Integritatea participanţilor. Persoanele implicate într-o procedură trebuie să
facă obiectul unor norme şi hotărâri judecătoreşti menite să prevină frauda, alte activităţi
ilegale şi abuzurile din partea sistemului de insolvenţă şi drepturi ale creditorilor. În
plus, instanţa trebuie să fie învestită cu competenţele necesare pentru punerea în
executare a hotărârilor sale şi pentru eliminarea activităţilor necorespunzătoare sau
ilegale ale părţilor sau persoanelor care compar în faţa instanţei, cu privire la procedurile
judiciare.
D6.1 Cadrul legal al sistemului judiciar românesc oferă o serie de mecanisme menite să
garanteze securitatea instanţelor. În ceea ce priveşte securitatea exercitării funcţiei, art. 2
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
recunoaşte principiul inamovibilităţii. Judecătorii sunt numiţi de către preşedintele
statului şi sunt inamovibili. Ei pot fi transferaţi, detaşaţi sau promovaţi numai cu acordul
lor, iar procedura de suspendare sau de revocare este strict reglementată prin lege. În
plus, suspendările şi concedierile sunt supravegheate de către Consiliul Superior al
Magistraturii. În ultimul său alineat, acelaşi articol prevede că orice persoană fizică sau
juridică, organizaţie, autoritate sau instituţie trebuie să respecte independenţa
judecătorilor.
În conformitate cu titlul III din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, judecătorii sunt supuşi unor drepturi şi obligaţii, în funcţie de
complexitatea responsabilităţilor lor şi care vizează garantarea independenţei şi
imparţialităţii acestora. Ca atare, art. 74 reglementează aspectul remunerării
judecătorilor, care urmează să fie stabilită după anumite criterii impuse de lege: nivelul
instanţei, titlul şi funcţia judecătorului, experienţa în domeniu şi altele. Remunerarea
judecătorilor nu poate fi diminuată sau suspendată altfel decât este stabilit prin lege şi
aceştia beneficiază de 35 de zile lucrătoare de concediu legal şi de o pensie substanţială
după pensionare.
Un judecător, chiar după demisie, nu poate fi considerat responsabil pentru o opinie
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exprimată în timpul exercitării funcţiei sau pentru orice hotărâre pronunţată de instanţă,
cu excepţia situaţiilor de abatere disciplinară, astfel cum este definită prin lege.
Art. 94 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor stabileşte că
judecătorii pot răspunde penal, disciplinar sau civil. Ei pot fi reţinuţi sau arestaţi
preventiv numai cu acordul prealabil al Consiliului Superior al Magistraturii.
Sancţiunile în caz de abatere disciplinară poate varia de la avertisment oficial sau
diminuarea salariului, până la suspendarea sau chiar demiterea lor din funcţie.
D6.2 Pentru a asigura obiectivitatea şi imparţialitatea judecătorilor şi pentru a preveni
conflictele de interese, codurile româneşti de procedură (atât cel de procedură civilă, cât
şi cel de procedură penală) oferă două mecanisme: abţinerea şi recuzarea.
Abţinerea reprezintă situaţia în care un judecător, conştient de faptul că obiectivitatea sa
este susceptibilă de a fi împiedicată din motive specifice, prevăzute de lege, cere
retragerea din proces. Potrivit art. 25 din Codul de procedură civilă, judecătorul care este
conştient de existenţa unui motiv pentru abţinere este obligat să solicite imediat
retragerea sa din proces.
În caz de recuzare, părţile, sau una dintre ele, solicită eliminarea unuia sau mai multor
judecători din complet, în baza anumitor motive de incompatibilitate prevăzute de lege.
Motivele de recuzare sau de abţinere sunt identice şi sunt prevăzute expres de lege.
Opinie
Principiul D7

Descriere

Rolul organismelor de reglementare sau de supraveghere
Organismele responsabile pentru reglementarea sau supravegherea administratorilor
judiciari trebuie:
să fie independente de reprezentanţii individuali
să stabilească standarde care să reflecte cerinţele legislaţiei şi aşteptările publice
legate de corectitudine, imparţialitate, transparenţă şi responsabilitate; şi,
să aibă competenţele şi resursele adecvate care le permit să-şi îndeplinească
funcţiile, îndatoririle şi responsabilităţile în mod eficient.
În conformitate cu legislaţia românească, practicienii în insolvenţă beneficiază de
legislaţie specială şi un organism independent de supraveghere: Uniunea Naţională a
Practicienilor în Insolvenţă din România.
Cadrul legislativ cuprinde Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind
organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, Codul de conduită al practicienilor în
insolvenţă şi Regulamentul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în
insolvenţă (denumit în continuare „Regulamentul”).
Potrivit capitolului I din Regulament şi capitolului VI al Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă,
Uniunea este o persoană juridică de drept public, autonomă, având patrimoniu propriu,
libertate de decizie, competenţe de auto-reglementare şi responsabilităţi de supraveghere
şi control disciplinar.
Statutul de membru al Uniunii este o condiţie prealabilă pentru exercitarea acestei
profesii şi toţi membrii activi trebuie să fie înregistraţi în Tabloul UNPIR. Uniunea
impune membrilor săi respectarea unui cod de conduită, având ca valori esenţiale
următoarele principii:
1)
independenţa în exercitarea acestei profesii;
2)
integritatea morală, onestitatea şi corectitudinea;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

respectarea secretului profesional;
evitarea conflictelor de interese şi de atribuţii;
concurenţa loială;
practica necompetitivă;
respectarea statului de drept;
competenţa profesională în ceea ce priveşte pregătirea academică şi practică.

Practicienii în insolvenţă sunt răspunzători faţă de Uniune pentru abaterea de la etică. În
caz de nerespectare a normelor acestei profesii, prevăzute de codul de conduită şi
legislaţia complementară, Consiliul de Disciplină al Uniunii este responsabil pentru
examinarea faptelor şi aplicarea sancţiunilor necesare. În conformitate cu art. 74 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii
practicienilor în insolvenţă, sancţiunile aplicabile în caz de abatere disciplinară pot fi:
(i)
avertismentul scris;
(ii) suspendarea din exercitarea acestei profesii, pentru o perioadă de timp de la 3 luni
la un an;
(iii) sancţiuni pecuniare, care sunt redirecţionate către bugetul Uniunii;
(iv) excluderea permanentă din Uniune, care ar face definitiv imposibilă exercitarea
acestei profesii.
Uniunii i s-a conferit recent puterea de a înfiinţa şi asigura funcţionarea Institutului
Naţional de Pregătire a Practicienilor în Insolvenţă (Legea nr. 222 din noiembrie 2012).
Legea prevede crearea unui fond de lichidare finanţat din 20% din taxele primite de
Oficiul Registrului Comerţului pentru înregistrarea operaţiunilor. Fondul, administrat de
Uniune, acoperă cauzele care nu se referă la active. În general, practicienilor în
insolvenţă li se permite aplicarea unor taxe fixe sau onorarii de succes, ori o combinaţie
a celor două. Instanţa stabileşte o taxă pentru perioada iniţială de observaţie, care poate
fi modificată în cadrul primei adunări a creditorilor. Nivelul taxei este stabilit în raport
de mărimea şi complexitatea afacerii debitorului, riscul unor conflicte de muncă şi
amploarea şi complexitatea oricăror dispute.
Opinie

Comentariu
Principiul D8

Profesia de practician în insolvenţă este auto-reglementată, potrivit unui statut care
acordă puteri de supraveghere şi de reglementare unui organism denumit Uniunea
Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România. Apartenenţa la Uniune este
obligatorie pentru toţi practicienii în insolvenţă. Uniunea promovează un cod de
conduită potrivit căruia practicienii în insolvenţă trebuie să acţioneze în mod
independent, cu integritate, onestitate, corectitudine şi cu respectarea confidenţialităţii
profesionale, şi trebuie să evite conflictele de interese şi atribuţii. Codul impune
standardele ce trebuie respectate de practicienii în insolvenţă (a se vedea Principiul D8
de mai jos). Statutul prevede o procedură disciplinară în cazul posibilelor abateri
profesionale dar şi o serie de sancţiuni, inclusiv avertismentul scris, amenzi, suspendări
şi excluderea definitivă din profesie.
În ceea ce priveşte deficienţele aplicării cadrului juridic în practică, a se vedea
Principiul D8 de mai jos.
Competenţa şi integritatea administratorilor judiciari
Sistemul trebuie să asigure:
criteriile de calificare pentru calitatea de administrator judiciar trebuie să fie
obiective, stabilite în mod clar şi accesibile publicului;
administratorii judiciari trebuie să fie competenţi să îndeplinească atribuţiile care
le-au fost încredinţate şi să-şi exercite competenţele care le-au fost acordate;
administratorii judiciari trebuie să acţioneze cu integritate, imparţialitate şi
independenţă; precum şi
administratorii judiciari, în cazul în care acţionează ca manageri, trebuie să aibă
acelaşi nivel de responsabilitate ca şi directorul sau administratorul societăţii şi să

147

Banca Mondială ICR ROSC pentru România – aprilie 2014
– ROSC final –

Descriere

fie supuşi excluderii pentru incompetenţă, neglijenţă, fraudă sau orice alt
comportament culpabil301.
Capitolul III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea
activităţii practicienilor în insolvenţă reglementează condiţiile în care o persoană poate
deveni practician în insolvenţă. Pentru a deveni practician în insolvenţă, candidatul
trebuie să îndeplinească trei criterii:
1.
Candidatul trebuie să aibă o licenţă în drept sau ştiinţe economice şi experienţă în
domeniu de minim 3 ani de la absolvire;
2.
Candidatul nu trebuie să fi făcut obiectul cazurilor de incompatibilitate prevăzute
de art. 25 – 27 (adică să nu fi fost condamnat pentru o infracţiune săvârşită cu
intenţie sau să fi fost supusă interdicţiei de a exercita profesia de practician în
insolvenţă);
3.
Candidatul trebuie să fi promovat examenul de admitere organizat de Uniune
pentru a deveni practician în insolvenţă.
Există de asemenea cerinţa efectuării unui stagiu de 2 ani, deşi persoanele cu cel puţin
10 ani de experienţă profesională în domeniul juridic sau economic sunt scutite de
efectuarea acestui stagiu (Legea nr. 222 din noiembrie 2012).
Această profesie este incompatibilă cu:
(a) o profesie remunerată, alta decât cele permise expres de lege;
(b) activităţile care aduc atingere demnităţii umane, independenţei acestei profesii sau
moralei socială;
(c) lipsa capacităţii juridice a persoanei fizice;
(d) calitatea de executor judecătoresc sau notar public.
În lumina responsabilităţilor lor, administratorul judiciar şi lichidatorul pot fi asimilaţi,
în ceea ce priveşte responsabilităţile lor, cu managerii societăţilor.
Reprezentanţii în insolvenţă, şi anume administratorul şi lichidatorul judiciar sunt
amândoi numiţi de către instanţe302. Ca atare, ei sunt responsabili pentru respectarea
efectivă a statului de drept şi acţionarea cu imparţialitate. Legea Insolvenţei nr. 85/2006
prevede căi de atac împotriva acţiunilor întreprinse de practicienii în insolvenţă. Potrivit
art. 21 alin. 2 şi art. 22 alin. 1 – 4, orice parte interesată poate contesta deciziile
administratorului judiciar, ceea ce poate conduce mai departe la posibilitatea ca
judecătorul specializat să aplice sancţiuni precum:
amenda judiciară în contul administratorului judiciar;
înlocuirea administratorului judiciar;
obligaţia de a repara prejudiciul cauzat de administratorul judiciar.
În plus, atât Legea Insolvenţei, cât si Legea Societăţilor Comerciale instituie
răspunderea penală pentru infracţiuni comise de practicienii în insolvenţă.

Opinie

Comentariu

Fără a ignora ceea ce înseamnă în teorie un cadru juridic şi de reglementare adecvat
privind profesia de practician în insolvenţă, există un nivel general de nemulţumire cu
privire la aplicarea lui practică. Sunt frecvente acuzaţiile – inclusiv în domeniul public –
referitoare la complicitatea dintre debitori (şi/sau creditori) şi practicienii în insolvenţă,
despre care se afirmă că permit deschiderea procedurilor de insolvenţă în zone mai puţin
accesibile unora dintre sau majorităţii creditorilor, şi în care managementul debitorului
poate „direcţiona” sau devaliza active din averea debitorului fără a risca prea mult să fie
tras la răspundere.
Trebuie luată urgent în considerare întărirea Codului de Conduită aplicabil practicienilor
în insolvenţă, pentru a pune în valoare obligaţiile de independenţă şi imparţialitate ale
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A se vedea Principiul B2.
Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 prevede acum că, în cazul în care debitorul a propus un candidat drept
administrator judiciar şi creditorii au propus alt candidat, instanţa trebuie să numească pe acela propus de creditori.
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acestora.
Instanţele trebuie de asemenea încurajate să respingă deschiderea sau continuarea unor
proceduri de insolvenţă dacă nu sunt convinse cu argumente irefutabile că lor le aparţine
competenţa de a se pronunţa într-o astfel de cauză, în funcţie de natura şi amplasarea
bunurilor, afacerilor şi creditorilor debitorului.
Comitetul creditorilor trebuie să fie mai bine echipat juridic pentru a se adresa instanţei
competente în materie, dacă suspectează că practicianul în insolvenţă este implicat în
acte ilegale sau abuzuri, şi trebuie să aibă un acces mai mare la procedura de înaintare a
unei plângeri profesionale cu costuri reduse, care este facilitată de, dar independentă de
Uniune303.
În acest sens, este vital ca toţi creditorii şi debitorul să aibă acces la informaţii complete
şi cuprinzătoare privind deciziile şi activităţile administratorului şi la registrele contabile
ale debitorului aferente perioadelor de observaţie, reorganizare şi lichidare, pentru a se
putea opune în mod eficient deciziilor acestuia. Trebuie luat de asemenea în considerare
modul în care practicienii în insolvenţă sunt numiţi şi remuneraţi şi modul în care acest
lucru se reflectă asupra controlului subsecvent al deciziilor acestora pe parcursul
procedurii de insolvenţă.
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Conform informaţiilor primite, Codul Insolvenţei 2014 cuprinde o dispoziţie în art. 84 care permite judecătorului sindic să
atragă răspunderea parţială sau totală a administratorului special pentru actele debitorului, dacă se dovedeşte că acţiunile
administratorului special pe parcursul procedurii au cauzat prejudicii sau pierderi creditorilor.

149

ANEXA II: NOTĂ SUPLIMENTARĂ LA RAPORTUL PRIVIND RESPECTAREA STANDARDELOR ŞI
CODURILOR, ROMÂNIA
Analiza Proiectului de lege1 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
N.B. Această notă se bazează pe o analiză a traducerii în limba engleză a Noului Cod al insolvenţei, aşa
cum a fost pusă la dispoziţia Echipei Băncii Mondiale pentru evaluarea cadrului juridic aplicabil
insolvenţei şi drepturilor creditorilor/debitorilor, sub formă de proiect, la data de 13 septembrie 2013,
împreună cu Legea aşa cum a fost modificată şi promulgată prin ordonanţă de urgenţă, a cărei traducere
în limba engleză a fost transmisă echipei la data de 17 octombrie 2013. Analiza cuprinsă în această notă
se bazează strict pe comparaţia prevederilor respective cu cele ale standardelor internaţionale privind
regimul insolvenţei, şi nu ia pe deplin în considerare cultura locală juridică şi de business din România.
I.

Rezumat

Un exemplar tradus al proiectului de lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
(care modifică legislaţia românească existentă referitoare la insolvenţă) a fost pus la dispoziţia echipei de
evaluare a cadrului juridic aplicabil insolvenţei şi drepturilor creditorilor/debitorilor (echipa ICR) spre
revizuire şi comentariu, în vederea comparării propunerilor de revizuire cu standardele internaţionale
privind regimul insolvenţei. O traducere în limba engleză a legii, aşa cum a fost modificată şi promulgată
prin ordonanţă de urgenţă a fost de asemenea transmisă spre revizuire şi comentariu2. Acele comentarii
suplimentare sunt incluse în prezenta Analiză.
Ca observaţie generală, propunerile de revizuire au fost făcute pe marginea structurii anterioare a
legislaţiei din România referitoare la insolvenţă, aşa cum a fost instituită prin Legea Insolvenţei din 2006,
modificată ulterior. Propunerile majore de revizuire au vizat înglobarea în legea însăşi a unei scheme
revizuite de abordare a situaţiilor de dificultate financiară pre-insolvenţă, adăugarea unor noi capitole
privind insolvenţa grupurilor de societăţi, a instituţiilor de credit şi a societăţilor de asigurare,
introducerea în propunerea de Cod a unui capitol privind insolvenţa transfrontalieră, şi a unor noi capitole
ce stabilesc norme de coordonare a insolvenţei grupurilor de societăţi şi relaţiile de drept internaţional
privat cu privire la insolvenţa instituţiilor de credit şi societăţilor de asigurare. De asemenea, multe dintre
propunerile de revizuire vizează în mod direct aspecte care au fost semnalate în versiunile preliminare ale
Raportului privind Respectarea Standardelor şi Codurilor3.
În general, se poate afirma că multe dintre propunerile de revizuire făcute vizează aspecte care fuseseră
evidenţiate anterior de echipa ICR a Băncii Mondiale, şi contribuie la o mai bună armonizare a Codului
român al insolvenţei cu standardele internaţionale. Există, totuşi, anumite domenii care necesită încă
atenţie. Aspectele cheie includ atenţia sporită ce trebuie acordată aspectelor legate de comunicarea actelor
de procedură, mai ales având în vedere că ele sunt aplicabile termenului alocat îndeplinirii unor sarcini
semnificative, reexaminarea schemei de priorităţi, în particular pentru că ea afectează deţinătorii de
obligaţiuni atât în cadrul lichidării cât şi în cadrul reorganizării, o regândire a metodologiei privind
admiterea creanţelor (pentru a reduce timpul necesar perioadei de observaţie), o schemă îmbunătăţită de
protecţie a creditorilor care oferă împrumuturi după deschiderea procedurii, perfecţionarea în continuare a
procedurii de vot pentru reorganizare şi o atenţie specială acordată structurii de onorarii cuvenite
practicienilor în insolvenţă, pentru a evita cheltuieli suplimentare semnificative în anumite cauze.

1

Cunoaştem faptul că legea, aşa cum a fost promulgată prin ordonanţă de urgenţă, a fost ulterior abrogată de către Curtea
Constituţională. Cu toate acestea, am fost informaţi că structura de bază a acelui proiect a reprezentat baza pentru forma
ulterioară a legii, ce a fost transmisă Parlamentului spre aprobare şi adoptată în cele din urmă la data de 15 aprilie 2014. Conform
informaţiilor primite, noua lege cuprinde modificări şi îmbunătăţiri suplimentare. La data acestei Note, echipa ICR nu a revizuit
legea respectivă. Analiza ce face obiectul acestui acestei Note se referă aşadar la proiectul de lege aşa cum a fost adoptat prin
ordonanţa de urgenţă din 2013. Pentru uşurinţa trimiterilor, acest proiect este denumit în cuprinsul acestei Note „proiectul de
lege”.
2
Echipa a primite traducerea în limba engleză a noului Cod amendat la data de 17 octombrie 2013.
3
La cererea Ministerului Justiţiei din România, echipa ICR a pregătit şi predat o versiune iniţială a Raportului privind
Respectarea Standardelor şi Codurilor (ROSC, Report on Observance of Standards and Codes) referitoare la cadrul juridic
aplicabil insolvenţei şi drepturile creditorilor/debitorilor în România.

1

II.

Prezentare detaliată

1.

Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (Principiul B2)

Aparent, proiectul de lege nu a fost amendat astfel încât să ia în considerare recomandarea cuprinsă în
proiectul ROSC, referitoare la răspunderea administratorilor şi funcţionarilor corporativi pentru intrarea
în insolvenţă. A se vedea art. 169-173. Este important de menţionat că legea ar trebui să clarifice
răspunderea administratorilor de facto şi a celor din umbră precum şi a celor care acţionează de drept; ea
trebuie totodată să ofere mecanisme adecvate pentru finanţarea urmăririi acestora în justiţie potrivit
acestor prevederi şi să clarifice faptul că acei creditori şi consultanţi profesionali care acţionează cu bună
credinţă şi de pe poziţii de egalitate cu debitorul nu vor fi traşi la răspundere. Pentru a respecta
standardele internaţionale, trebuie avută în vedere o atenţie sporită cu privire la răspunderea civilă pentru
managementul defectuos în scopul protejării intereselor legitime ale creditorilor şi altor deţinători de
interese, pe de o parte, şi preocuparea de a nu afecta în mod negativ reorganizarea cu succes a societăţilor
sau de a descuraja participarea la managementul acestora şi asumarea riscurilor de business, pe de altă
parte.
2.

Proceduri de reorganizare informală (Principiul B4)

Titlul I al proiectului de lege cuprindea procedurile de prevenire a insolvenţei (concordatul preventiv şi
mandatul ad-hoc), prevăzute anterior într-o lege specială4. Exista o definiţie a „debitorului în dificultate
financiară” care stabilea cine anume este eligibil pentru utilizarea acestor proceduri. A se vedea art. 23
alin. (1). Această calificare avea calitatea pozitivă de a împiedica anumiţi debitori să se prevaleze de
aceste proceduri doar pentru a-şi restructura datoriile în interes propriu, fără o nevoie reală în acest sens.
Ea avea însă şi o consecinţă negativă, aceea că obliga judecătorul sindic să decidă ce înseamnă „în
dificultate financiară”. Această expresie nu era definită în lege. În plus, au existat situaţii în care
instituţiile de credit şi societăţile de asigurare nu au fost eligibile pentru utilizarea acestor proceduri şi este
de presupus că aceasta este intenţia şi de această dată. Cu toate acestea, definiţia „debitorului” era
suficient de cuprinzătoare pentru a include aceste instituţii, ele nefiind excluse în mod expres prin art. 16.
În scopuri de clarificare, aceste instituţii trebuie menţionate ca făcând parte din categoria de debitori
neeligibili pentru aceste proceduri.
În proiectul ROSC s-a observat că procedura concordatului preventiv pare să fi fost prea puţin utilizată în
practică, fapt atribuibil, printre altele, suspendării curgerii dobânzilor la creanţe pe parcursul procedurii şi
procentului ridicat de voturi necesar pentru a asigura obligativitatea concordatului preventiv faţă de
creditorii care i se opun. Exista de asemenea şi o preocupare referitoare la intervalul de timp necesar
pentru derularea acestei proceduri.
Noua prevedere referitoare la suspendarea curgerii dobânzilor era ambiguă. A se vedea art. 29 alin. (2).
În traducere, de la data hotărârii de constatare a concordatului preventiv de către judecătorul sindic, „se
suspendă de drept faţă de creditorii semnatari curgerea dobânzilor, a penalităţilor şi a oricăror altor
cheltuieli aferente creanţelor, …”. Plecând de la această premisă, înseamnă că la data confirmării de către
instanţă a concordatului, curgerea dobânzilor se suspenda, iar creditorii erau puşi în dezavantaj deoarece
trebuiau să negocieze din greu plata acestora. O soluţie preferabilă ar fi ca dobânda să se poată acumula şi
să fie plătibilă cu excepţia cazului în care, prin acordul de concordat, se prevede reducerea sau
suspendarea acesteia.
Procedura concordatului preventiv presupunea două niveluri de aprobare, primul fiind aprobarea
concordatului de către o majoritate de 2/3 din creditori, adică un acord consensual care însă nu era
obligatoriu pentru creditorii nesemnatari, a se vedea art. 29, iar cel de-al doilea constând în omologarea
concordatului de către judecătorul sindic, în urma aprobării acestuia cu o super-majoritate de voturi de
90%, a se vedea art. 305. Din punct de vedere practic, era oarecum inutilă introducerea unui procent de
două treimi pentru aprobarea concordatului atâta timp cât restul de o treime nu se supunea deciziei
majoritare decât dacă s-ar fi obţinut un procent mai mare. Şi era la fel de inutilă stabilirea unui procent
4

Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc.
Proiectul de lege revizuit de echipa ICR prevedea o super-majoritate de 80% ca prag pentru omologarea concordatului. Legea
aşa cum a fost amendată a majorat acest procent la 90%.
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mai mare care, în majoritatea cazurilor, oricum nu ar fi atins. În plus, cel mai probabil creditorii
nesemnatari nu erau motivaţi să negocieze deoarece ei erau aproape siguri că omologarea nu avea să fie
niciodată realizată, dat fiind procentul mare impus.
Ar fi mai mult mai logică stabilirea pur şi simplu a unui procent global de aprobare la un nivel
corespunzător sau mai fezabil (65% până la 75%) şi declararea concordatului ca obligatoriu pentru
creditorii nesemnatari odată ce este confirmat de instanţă, fără a mai fi nevoie de termene ulterioare. De
asemenea, termenul unei proceduri obligatorii ar trebuie să fie acelaşi (în prezent există două termene –
24 luni şi 18 luni). Codul insolvenţei a prelungit termenul concordatelor la 24 luni. Nu ar trebui să existe
un termen separat pentru concordatele care sunt imperative pentru creditorii nesemnatari. Toate
concordatele trebuie să fie obligatorii pentru creditorii nesemnatari. Trebuie luată în considerare
contopirea art. 29 şi art. 30 într-un singur articol, care să guverneze o singură procedură.
Existau termene limită mai clare pentru negocierea unui concordat, care impun un termen de 60 de zile
(cu posibilitatea unei singure prelungiri). Art. 26 alin. (2). Aceste termene ar trebui să contribuie la
urgentarea procedurii şi la asigurarea unei mai mari funcţionalităţi a acestuia.
Proiectul ROSC făcea referire la reticenţa creditorilor bugetari de a participa la procedura concordatului
preventiv. S-a crezut că entităţile bugetare erau nesigure cu privire la autoritatea lor de a demara astfel de
negocieri sau de a agrea asupra unui compromis cu privire la creanţele lor, deoarece acordurile ce vizează
reducerea unor creanţe bugetare ar fi putut fi catalogate drept ajutoare de stat ilegale. Prin proiectul ROSC
s-a sugerat că regimul concordatului preventiv ar putea să cuprindă o prevedere care să autorizeze în mod
expres entităţile bugetare să participe în mod activ la negocieri. Totuşi, proiectul de lege nu cuprindea o
astfel de autorizare. În schimb, ea a introdus un nou test al creditorului privat, menit să evite catalogarea
unor astfel de reduceri drept ajutoare de stat. Cu toate acestea, în contextul concordatului preventiv, acest
test ar putea genera noi probleme. Proiectul de lege, aşa cum a fost formulat, permitea instanţei să
omologheze concordatul preventiv în pofida obiecţiunilor ridicate atât de creditorii nesemnatari cât şi de
creditorii bugetari, sub condiţia ca acesta să treacă testul creditorului privat. Art. 24 alin. (2), (3), art.
30 alin. (5). Această prevedere creştea însă riscul ca un debitor să se prevaleze de concordatul preventiv
tocmai în scopul ştergerii unor datorii bugetare, fără acordul creditorilor bugetari. O soluţie mai bună ar fi
să se ia în considerare acordarea unui termen suplimentar, dincolo de termenul concordatului, pentru plata
acestor tipuri de creanţe.
Chiar dacă problema creditorilor bugetari a fost abordată, procedura concordatului preventiv era serios
subminată de pragul extrem de ridicat (90%) cerut pentru asigurarea opozabilităţii acestuia faţă de
creditorii nesemnatari. Deoarece concordatul ar trebui să fie opozabil creditorilor nesemnatari atâta timp
cât este aprobat de majoritatea cerută, termenul prevăzut în art. 30 alin. (4) trebuie să corespundă noului
termen al planului – 24 luni.
3.

Comunicarea actelor procedurale; termene (Principiul C2)

Proiectul de lege a încercat să trateze aspectele legate de transmiterea notificărilor necesare către părţile
afectate, pe întreaga durată a procedurii. Utilizarea specifică a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă ca
mijloc de comunicare a notificărilor a reprezentat o bine-venită clarificare, aşa cum a fost şi prevederea
referitoare la formatul standard de notificare ce urma să fie elaborat de Ministerul Justiţiei, precum şi
dispoziţia potrivit căreia Buletinul Procedurilor de Insolvenţă urma să fie disponibil în format electronic
(de preferat accesibil via Internet). Nu exista însă nicio prevedere specifică care să abordeze problema
notificării suplimentare, prin alte mijloace de comunicare, de circulaţie mai largă (precum cotidienele
naţionale şi locale). În cauze mai importante, cel puţin, o astfel de informare suplimentară poate fi utilă
deşi valoarea sa trebuie să fie întotdeauna privită din prisma costurilor suplimentare. De notat că
notificarea privind deschiderea procedurii către creditori trebuia, potrivit proiectului de lege, publicată nu
doar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ci şi într-un ziar de mare circulaţie, pe cheltuiala debitorului.
art. 99 alin. (3).
Dincolo de oportunitatea unei notificări corespunzătoare, comunicarea actelor de procedură presupune şi
posibilitatea onestă de a acţiona pe baza notificării primite. S-a subliniat prin proiectul ROSC că multe
termene erau atât de scurte încât părţile solicitau în mod invariabil şi repetat prelungirea acestora pe
3

considerente legate de comunicarea actelor procedurale, iar instanţele se simţeau obligate să admită aceste
cereri. Acest lucru făcea ca o procedură care iniţial era prevăzută să fie expeditivă, să se transforme întrun proces îndelungat şi greoi. O parte din propunerile de amendare a proiectului de lege încerca
soluţionarea acestor probleme prin prelungirea termenelor prevăzute pentru diverse acţiuni în tot
cuprinsul Codului, la 7 zile. Termenul de şapte zile pentru transmiterea răspunsului poate fi prea scurt
pentru a permite în mod realist participarea la termene în instanţă sau la adunări mai ales dacă în
procedura de insolvenţă sunt implicaţi creditori de pe întreg teritoriul ţării. Cu toate acestea, un termen de
zece zile lucrătoare ar fi cel mai potrivit.
Art. 48 alin. (1) prezintă interes deosebit, deoarece el prevede un termen de doar 5 zile pentru convocarea
adunării creditorilor. Acest termen pare prea scurt, cu excepţia cazului în care Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă ar fi publicat în week-end-uri6. Un termen atât de scurt de notificare prezintă mai multe
dezavantaje. Primul, este acela că poate conduce la promovarea a numeroase plângeri bazate pe lipsa
comunicării corespunzătoare, care au drept consecinţă întârzierea pronunţării unei decizii în procedură. Al
doilea dezavantaj este efectul nedorit de a conferi unui grup relativ mic de creditori (sau chiar unuia
singur) puteri semnificative de a lua decizii importante în speţă – inclusiv decizia referitoare la persoana
administratorului judiciar şi la remuneraţia acestuia. Cvorumul pentru întrunirea adunării creditorilor era
stabilit la 30%. În vreme ce procentul respectiv este suficient de redus pentru a asigura întrunirea efectivă
a adunării creditorilor, un astfel de procent, cumulat cu termenul mic de notificare, putea conduce la
apariţia unor măsuri unilaterale, adoptate de un număr mic de creditori (sau chiar unul singur) 7. O atenţie
sporită trebuie acordată şi majorării termenului de notificare prevăzut de art. 48 alin. (1)8.
Termenul de răspuns se măsoară, potrivit unor prevederi, de la data primirii documentului. De exemplu,
art. 62 alin. (4) (în traducere), impune unui evaluator să răspundă unei notificări în termen de 5 zile de la
primirea acesteia. Nu reiese în mod clar din cuprinsul proiectului de lege data la care documentul se
consideră „primit” (alte acte normative, cum ar fi Codul de procedură civilă ar putea furniza o soluţie).
Ideal ar fi ca, fie conceptul de primire să fie definit în art. 5, fie să fie folosit un alt standard (cum ar fi
data expedierii şi o metodă specifică). Ca un comentariu suplimentar, termenul de 5 zile pentru răspuns,
prevăzut în art. 62 alin. (4) pare să fie prea scurt. Un termen de şapte zile lucrătoare ar fi mai rezonabil.
Desigur, dacă termenul de răspuns se calculează de la data transmiterii documentului sau înscrisului,
atunci se pune problema dacă termenul cuprins între data transmiterii şi data probabilă a primirii este
suficient pentru a permite respectarea termenului alocat pentru formularea răspunsului. De exemplu, dacă
un document la care trebuie formulat un răspuns este transmis prin poştă şi termenul de formulare a
răspunsului este mai mic decât termenul probabil de care documentul respectiv are nevoie pentru a ajunge
la destinatar, atunci este clar că partea afectată ar fi în continuare privată de comunicarea procedurală,
deoarece nu ar mai dispune de posibilitatea rezonabilă de a-şi formula răspunsul înainte ca orice măsură
să fie întreprinsă.
Potrivit art. 67, debitorul trebuie să transmită un volum semnificativ de informaţii în scris, inclusiv
declaraţiile sale financiare, lista completă a activelor sale, lista creditorilor (cu indicarea adresei, valorii
creanţei şi eventualelor drepturi preferenţiale), lista plăţilor şi transferurilor patrimoniale efectuate de
debitor în cele patru luni anterioare înregistrării cererii introductive, contul de profit şi pierdere pe anul
anterior depunerii cererii, o listă a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a afiliaţilor, o
declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, o
declaraţie pe propria răspundere legalizată care să indice dacă debitorul a mai fost supus procedurii de
reorganizare judiciară într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive, şi o alta care să
indice dacă membrii organelor sale de conducere au fost condamnaţi definitiv pentru anumite infracţiuni
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Din câte înţelegem, Codul muncii interzice publicarea Buletinului în week-end-uri.
Comentatorul consideră că această prevedere se referea la votul şi participarea prin reprezentant. Chiar şi aşa, termenul de cinci
zile este foarte scurt. Trebuie notat că, în vreme ce toţi creditorii sunt familiarizaţi cu debitorul, ei se cunosc mai puţin între ei. Un
sistem de participare prin împuternicire poate avea efectul nedorit al pierderii controlului asupra procedurii în favoarea unuia sau
a doi creditori mai mari, sau chiar a unei entităţi interesate să achiziţioneze şi să formeze un set mai mare de creanţe. Participarea
efectivă a creditorilor, în special în etapele decisive privind constituirea adunării creditorilor şi elaborarea planului de
reorganizare sau, după caz, a propunerii de lichidare, este preferabilă.
8
Dacă perioada de notificare se prelungeşte, să presupunem, la 10 zile lucrătoare, atunci legea ar putea să cuprindă şi o prevedere
potrivit căreia, o astfel de notificare transmisă corespunzător, satisface cerinţele de comunicare a actelor procedurale. Acest lucru
va contribui la reducerea preocupării exprimate prin ROSC referitoare la numeroasele plângeri legate de necomunicarea actelor
de procedură, potrivit fostei reglementări.
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în acea perioadă, dar şi o listă a creditorilor indispensabili. A se vedea art. 134. Toate documentele de mai
sus trebuie depuse în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii (potrivit reglementării anterioare,
aceste materiale trebuiau prezentate în termen de 5 zile). Acest termen este încă prea scurt pentru
pregătirea unor informaţii atât de detaliate9. Sancţiunea pentru nedepunerea documentelor în termenul
limită indicat era aceea că debitorul era decăzut din dreptul de a recurge la reorganizare. Art. 67 nu
permitea nicio prelungire a termenului pentru justă cauză. Puterea de a acorda o prelungire limitată a
termenului ar fi fost utilă în practică şi cel mai probabil ar fi crescut gradul de respectare a obligaţiilor
materiale de informare.
În mod similar, dacă debitorul nu furniza informaţiile cerute, existau mai multe sancţiuni disponibile, una
dintre ele fiind revocarea dreptului de a urma un plan de reorganizare. Acestea sunt schimbări pozitive.
Sunt disponibile de asemenea şi sancţiuni penale dar se pare că acestea nu au fost eficiente în trecut.
În ceea ce priveşte art. 78 nu este prevăzută nicio perioadă de notificare, deşi ar trebui să existe. Potrivit
acestui articol, un creditor titular al unei creanţe ce beneficiază de o cauză de preferinţă putea solicita
ridicarea suspendării măsurilor de realizare a creanţei sale în anumite condiţii. Nu era prevăzută însă
notificarea acestei acţiuni către debitor, creditori, comitetul creditorilor, sau adunarea creditorilor, chiar
dacă standardul pentru ridicarea suspendării includea condiţia ca activul afectat garanţiei să nu fie necesar
în procesul de reorganizare. Activul în discuţie ar fi urmat să fie vândut potrivit art. 154-158, însă acele
articole reglementează procesul de vânzare şi nu întrebarea dacă vânzarea ar trebui de fapt să aibă loc.
O problemă similară se ridică şi în privinţa art. 87 alin. (4). Această nouă prevedere autoriza în mod
explicit debitorul să obţină finanţare în perioada de observaţie în vederea desfăşurării activităţilor curente,
ceea ce este o noutate binevenită. Se recunoaşte astfel că stimularea creditorilor să ofere acest tip de
creditare debitorilor aflaţi în insolvenţă este vitală pentru asigurarea lichidităţilor suficiente care permit
acestora să profite de procedura de reorganizare. În acelaşi timp, totuşi, creditorii respectivi trebuie să fie
implicaţi şi în procesul de finanţare, deoarece o astfel de finanţare este de natură să greveze active ale
debitorului într-o aşa măsură încât este posibil ca în cazul unei eventuale lichidări creditorii să nu mai
recupereze nimic. Calculul adecvat al riscurilor nu trebuie să se facă unilateral. Creditorii trebuie să
participe la procesul decizional. Articolul, aşa cum era formulat, impunea totuşi numai aprobarea acelor
creditori ale căror cauze de preferinţă proprii ar fi fost afectate negativ. Creditorii trebuiau să fie notificaţi
în prealabil despre o astfel de finanţare şi trebuiau să aibă un cuvânt de spus în ceea ce priveşte acordarea
sau nu a finanţării şi în ce condiţii.
4.

Eligibilitate (Principiul C3)

Aparent, proiectul de lege impunea profesioniştilor supuşi obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului
să recurgă la procedura simplificată (care este, în principiu, o lichidare în procedură de urgenţă). Art. 32
alin. (2) lit. (a). Dacă într-adevăr aşa stăteau lucrurile, atunci trebuie analizat de ce lichidarea ar trebui să
fie singura lor opţiune. Multe întreprinderi mici şi mijlocii sunt capabile de restructurare dacă li se oferă
posibilitatea. Forţarea lor să intre în procedură de lichidare contravine principiului reabilitării financiare a
întreprinderilor în dificultate.
Potrivit art. 38, era şi mai neclar dacă debitorii specifici enumeraţi la alin. (2) se calificau într-adevăr
pentru procedura simplificată sau erau obligaţi să intre în procedură simplificată. Alte prevederi ale
aceluiaşi proiect de lege sugera că alin. (2) consacră mai degrabă o permisiune decât o cerinţă, însă acest
articol trebuie clarificat pentru a reda intenţia explicită a legiuitorului.
Este clar că regiile autonome ar trebuie să se califice drept debitori în sensul proiectului de lege. A se
vedea art. 3. Cu toate acestea, definiţia debitorului cuprinsă în art. 5 stipula, simplu, că debitorul este
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Debitorul are la dispoziţie (cel puţin teoretic) un termen suplimentar de 30 de zile pentru pregătirea acestor materiale, înainte de
depunerea cererii introductive, având în vedere că potrivit articolului 66 alin. (1) debitorul este obligat să depună cererea
introductivă în maxim 30 de zile de la „apariţia stării de insolvenţă”. Pentru debitorii mai mici, acest termen ar fi adecvat, însă
numai în ipoteza nerealistă în care registrele lor ar fi în perfectă ordine. Pentru debitorii mai mari, termenul reprezintă o reală
provocare , deoarece registrele lor sunt voluminoase. Proiectul ROSC a atras atenţia că este posibil ca debitorii să nici nu-şi dea
seama că se află în insolvenţă decât după ce au intrat în insolvenţă de ceva vreme, ceea ce reduce şi mai mult termenul maxim de
depunere a cererii introductive (şi deci de depunere a acestor materiale).
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persoana fizică sau juridică care poate fi subiect al unei proceduri prevăzute de Codul insolvenţei. Mai
departe, art. 38 făcea referire la art. 5, iar aceste referinţe circulare nu făceau decât să genereze
ambiguitate. Legea trebuie să stipuleze în mod clar dacă aceste entităţi pot sau nu pot fi debitori în sensul
Codului insolvenţei. În plus, situaţia regiilor autonome este de aşa natură încât un capitol separat ar putea
să le fie dedicat acestora, ca în cazul altor entităţi specializate.
Proiectul de lege includea prevederi speciale privind insolvenţa instituţiilor de credit şi a societăţilor de
asigurare, dar nu exista, din păcate, nicio procedură specializată pentru gestionarea insolvenţei instituţiilor
financiare nebancare, care se află încă sub autoritatea de reglementare a Băncii Naţionale a României.
5.

Aplicabilitate şi accesibilitate (Principiul C4)

Aspectele semnalate în proiectul ROSC cu privire la acces au fost parţial abordate în proiectul de lege. De
exemplu, era suficient ca o creanţă să rămână neonorată timp de 60 de zile, în loc de 90 de zile, pentru ca
acel creditor să fie îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei. Art. 5 alin. (20). Cu toate
acestea, valoarea prag abia a fost redusă de la 45.000 lei la doar 40.000 lei, ducând astfel la
imposibilitatea creditorilor mai mici de a solicita deschiderea procedurii. Art. 5 alin. (70). În mod similar,
păstrarea aceluiaşi prag pentru debitori (aşa cum menţiona proiectul de lege) nu asigură un echilibru – el
permite entităţilor cu grad mic de îndatorare (poate chiar micilor consumatori) să se califice pentru
insolvenţă. Pragul pentru debitori nu ar trebui stabilit în scop de asigurare a unei egalităţi, ci în vederea
descalificării debitorilor consideraţi „prea mici” pentru a justifica cheltuielile procedurii. Prin natura sa,
pragul nu este cu nimic greşit, însă el trebuie stabilit din motivele corecte.
În plus, standardul privind calificarea unui creditor impunea ca datoria să fie certă, lichidă şi exigibilă.
Art. 5 alin. (20). Însă acest lucru nu elimină riscul ca un debitor să dea în judecată un creditor doar pentru
a face ca datoria să fie „incertă” şi astfel să nu mai fie eligibil pentru a solicita deschiderea procedurii. O
regulă care să împiedice debitorul să conteste o creanţă după ce creditorul a solicitat deschiderea
procedurii ar putea preveni eventualele abuzuri.
Exista de asemenea riscul de abuz din partea creditorilor, în sensul că un creditor îşi putea retrage cererea
introductivă în cazul în care creanţa sa era satisfăcută înainte ca judecătorul să se pronunţe asupra
acesteia. Art. 72 alin. (5). Acest lucru putea avea efectul nedorit de a încuraja creditorii să solicite
deschiderea procedurii chiar şi împotriva debitorilor solvabili, pentru a-şi asigura satisfacerea creanţelor
lor. De asemenea, el putea face ca proiectul de lege să fie un instrument mult prea la îndemână în ceea ce
priveşte recuperarea datoriilor, prin faptul că profită de impactul in terrorem al ameninţării cu insolvenţa.
Principiul C4.4 sugerează că, pus în faţa unei cereri introductive a unui creditor, debitorul ar trebui să
poată obţine „o hotărâre promptă a instanţei ... privind respingerea cererii creditorului”. Principiul nu este
totuşi menit să încurajeze promovarea cererilor de deschidere a procedurilor de insolvenţă exclusiv în
scopul de a asigura recuperarea debitelor10. Art. 72 alin. (5) poate fi modificat sau, alternativ, debitorilor
ar trebui să li se ofere posibilitatea să solicite daune din partea creditorilor care profită de această
prevedere.
Pentru a contracara riscul de abuz din partea debitorilor în promovarea cererilor introductive pe care le
consideră favorabile lor, proiectul de lege prevedea că instanţa competentă să se pronunţe asupra
procedurii este instanţa în a cărei circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal în ultimele 6 luni
anterioare sesizării instanţei. Sediul principal al debitorului este locul de înregistrare al acestuia.
Modificările ulterioare în sediul debitorului nu afectează jurisdicţia instanţei. Art. 41.
Standardul privind promovarea apelurilor a fost înăsprit, aşa cum a fost şi cerinţa ca o Curte de Apel să se
pronunţe imediat. Art. 43. Extrem de importantă este şi prevederea conform căreia apelurile nu suspendă
în mod automat executarea hotărârilor judecătorului sindic. Art. 43 alin. (4).
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Există mai multe motive pentru care acest lucru este important. Creditorii care deţin creanţe neînsemnate – sau chiar fără
creanţe – ar putea obţine sume de bani folosindu-se de Cod ca de o ameninţare. Chiar şi sumele contestate ar putea sfârşi prin a fi
achitate exclusiv pentru că există o ameninţare credibilă. Întreprinderile solvabile care au o reputaţie de apărat pot deveni ţintele
acestui tip de tactică.
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Aparent, conexarea cererilor creditorilor cu cele ale debitorilor era posibilă potrivit proiectului de lege
numai dacă debitorul a promovat mai întâi cererea introductivă. Art. 66 alin. (7), ceea ce reprezenta o
noutate binevenită în legislaţie. În mod similar, nu mai există cerinţa ca, în cazul în care contestaţia
debitorului împotriva cererii introductive a creditorului era respinsă, să se treacă la procedura lichidării.
Procedura putea fi generală, ceea ce însemna că reorganizarea rămânea o alternativă viabilă. Art. 72.
Debitorii erau obligaţi să furnizeze informaţii financiare complete chiar dacă cererea introductivă a fost
depusă de creditor. Art. 74. Această prevedere venea în întâmpinarea aspectului semnalat prin ROSC
referitor la Principiul C4.
O altă chestiune semnalată în proiectul ROSC referitor la Principiul C4 nu a fost însă abordată. Potrivit
proiectului de lege, debitorul era încă obligat să depună cererea introductivă „în termen de 30 de zile de la
apariţia stării de insolvenţă” (în traducere). Art. 65 lit. (b). Potrivit art. 5 alin. (29) insolvenţa era definită
ca fiind insuficienţa fondurilor băneşti pentru plata datoriei faţă de creditor „după 60 de zile de la
scadenţă ...”. Dacă debitorul era o întreprindere mare, atunci chiar şi o întrerupere temporară în fluxul de
numerar care ar conduce la imposibilitatea efectuării plăţilor către un singur creditor, ar fi atras
necesitatea promovării cererii introductive în doar 30 de zile. Decizia de promovare a cererii introductive
trebuie luată de managementul senior, dar situaţia de incapacitate de plată nu poate fi constatată decât în
urma informaţiilor oferite de departamentul contabilitate. Deşi este adecvat ca unui creditor să i se
permită să promoveze cererea introductivă atunci când există o imposibilitate de plată (aşa cum prevede
în prezent Codul insolvenţei), este posibil să nu fie rezonabil ca un astfel de mecanism să fie aplicabil şi
debitorului, mai ales dacă generează astfel de consecinţe drastice pentru administratorii averii debitorului.
A se vedea art. 337 alin. (1). Sugestia proiectului ROSC era ca termenul de 30 de zile să se calculeze de
la data la care membrii managementului cu atribuţii de promovare a cererii introductive au cunoscut sau
ar fi trebuit să cunoască, în exercitarea diligentă a activităţii lor, faptul că a intervenit starea de insolvenţă.
Acest criteriu pare o soluţie mai logică.
În strânsă legătură cu cele de mai sus, proiectul de lege cuprindea prevederi referitoare la prevenirea
insolvenţei. Aceste prevederi includeau o procedură reglementată de negociere ad-hoc, precum şi o
procedură de reorganizare mai formalizată (descrisă mai sus). Cu toate acestea, vechea reglementare din
art. 65 alin. (2) care permitea o scutire de la obligaţia debitorului de a cere deschiderea insolvenţei în
cazul „unor negocieri extra-judiciare de bună credinţă în vederea restructurării datoriilor sale” părea să se
suprapună cu aceste prevederi. Menţinerea acestei prevederi suplimentare poate fi adecvată însă o mai
mare claritate ar putea fi obţinută prin eliminarea acesteia, păstrând prevederile referitoare la prevenirea
insolvenţei ca singură excepţie. Efectul pozitiv ar fi acela că se încurajează utilizarea procedurilor de
evitare a insolvenţei, care sunt mai transparente şi previzibile. A se vedea art. 10-37.
6.

Măsuri provizorii şi efectele deschiderii procedurii (Principiul C5)

Proiectul de lege includea capacitatea de a solicita o nouă suspendare limitată a executărilor silite în
perioada cuprinsă între depunerea cererii introductive şi deschiderea procedurii. Conform art. 70 alin.
(5), creditorul care avea înregistrată o cerere de deschidere a procedurii, putea solicita judecătorului sindic
să dispună înstrăinarea unor bunuri sau drepturi patrimoniale care erau considerate importante pentru
averea debitorului (în traducere), precum şi măsuri de conservare a acestor bunuri. Potrivit art. 68 alin.
(10), debitorul putea solicita judecătorului sindic să suspende orice proceduri de executare silită împotriva
bunurilor debitorului pe perioada în care judecătorul a rămas în pronunţare. Aceste prevederi răspund
unui aspect semnalat în acest sens prin proiectul ROSC.
Proiectul de lege restricţiona totuşi suspendările executărilor silite în alte moduri. De exemplu, art. 75
alin. (4) permitea deţinătorilor de creanţe apărute după data deschiderii procedurii să procedeze la
executarea drepturilor lor în cazul în care creanţa rămânea nesatisfăcută pentru 90 de zile sau mai mult.
Art. 75 alin. (5) a fost şi el modificat, surprinzătoare fiind prevederea conform căreia organele de
executare sunt obligate să vireze sumele provenind din executări silite finalizate în contul bancar aferent
averii debitorului. Efectul ar fi fost acela că organele de executare respective puteau vira acele sume
direct creditorului. În al treilea rând, o nouă teză a fost introdusă în art. 75 alin. (7) a cărei aplicabilitate
părea să fie mai generală decât cea a restului acelui paragraf. Potrivit acestei adăugiri, procedurile de
executare a ipotecilor mobiliare asupra instrumentelor financiare nu erau supuse suspendării, şi în cazul
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procedurilor de executare în curs, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar „preluau procedura din
stadiul în care se afla” (în traducere). Această prevedere părea să permită posesorilor de ipoteci mobiliare
generale să-şi exercite gajul în afara oricăror suspendări11.
Ca observaţie generală, suspendarea executării silite demarate de creditor ar trebuie să fie mai largă şi nu
restrictivă, deoarece scopul unei suspendări (îndeosebi în contextul reorganizării) este de a împiedica
dezmembrarea averii debitorului de către creditorii care deţin creanţe cu drept preferenţial sau cu
posibilitate de executare. Trebuie de asemenea prevăzută o procedură care să permită repunerea
creditorilor în termen, care să fie uşor accesibilă. În formularea iniţială, art. 75 şi art. 78 îndeplineau
acestea funcţiuni.
Proiectul de legea permitea creditorilor să solicite scoaterea unor active din averea debitorului, indiferent
dacă acest lucru putea îngreuna eforturile de restructurare. O abordare mai potrivită ar fi fost revizuirea
art. 78 astfel încât să faciliteze posibilitatea creditorilor post-deschidere de a obţine reparaţii speciale. În
acest mod, instanţele ar fi putut fi alertate asupra faptului că debitorul nu-şi plăteşte datoriile curente. Mai
mult decât atât, debitorul sau administratorul judiciar ar fit avut acces la aceleaşi informaţii simultan. În
final, creditorii garantaţi ar trebui să fie obligaţi să probeze cum anume bunul în discuţie nu este necesar
pentru restructurare, înainte de a putea prelua pur şi simplu active din averea debitorului.
Potrivit art. 88, garanţiile reale şi titlurile executorii neînregistrate la data deschiderii procedurii erau fără
efecte faţă de creditori. Ar putea fi utilă o privire asupra procedurilor de vânzare pentru a ne asigura că
acest articol este aplicabil în acel context. Astfel, de exemplu, un creditor care deţine o garanţie reală
neînregistrată sau un titlu executoriu neînregistrat nu trebuie considerat creditor privilegiat în sensul art.
159 alin. (3) şi nici nu trebuie să aibă dreptul să continue invocarea privilegiului său asupra proprietăţii
vândute, împotriva noului dobânditor.
7.

Administrarea procedurii (Principiul C6)

Prevederile proiectului de lege cu privire la administrarea procedurii includeau proceduri revizuite
referitoare la remunerarea cuvenită administratorului judiciar. Cheltuielile legate de administrarea şi
supravegherea acestor costuri reprezintă o componentă necesară în gestionarea procedurii de insolvenţă.
Pe de o parte, remunerarea corespunzătoare a practicienilor în insolvenţă este esenţială dacă se doreşte
atragerea unor profesionişti care să-şi îndeplinească atribuţiile în mod eficient. Pe de altă parte, trebuie
luate măsuri adecvate pentru a ne asigura că aceste persoane nu sunt supra-remunerate sau că nu abuzează
de poziţia lor pentru a profita de o remuneraţie mai mare12. Proiectul ROSC a evidenţiat mai multe cauze
care pot conduce la această situaţie, inclusiv prezenţa unui mare creditor în comitetul creditorilor care
poate deţine o creanţă semnificativă şi în altă cauză în care a fost numit acelaşi administrator judiciar (sau
în care acesta doreşte să fie numit). Din nou, există riscul ca marii creditori să demareze o procedură de
insolvenţă pentru a angaja un anume administrator judiciar. De asemenea, administratorul judiciar poate fi
tentat să încerce să obţină un onorariu de la creditori ca preţ al procedurii în cazurile în care averea
debitorului nu are bunuri care să contribuie la plata onorariului. A se vedea art. 39 alin. (4).
Art. 57 se ocupa de selecţia administratorului sau lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia.
El prevedea că onorariul avea să fie negociat în adunarea creditorilor. Dacă un creditor care deţinea 50%
din masa credală dorea să selecteze în mod independent o astfel de persoană şi să negocieze onorariul
acesteia, atunci acela urma să fie onorariul plătibil administratorului cu excepţia cazului în care nu existau
disponibilităţi băneşti în contul debitorului. A se vedea art. 39 alin. (4). Potrivit art. 161, onorariul
reprezenta o creanţă prioritară. Pe scurt, un creditor majoritar putea selecta un administrator la libera sa
alegere, îi putea oferi o remuneraţie substanţială şi putea obţine în schimb echivalentul unei administrări
judiciare. Un astfel de risc poate fi contracarat prin introducerea obligaţiei ca onorariul respectiv să facă
obiectul unui standard independent şi unei revizuiri independente. Proiectul ROSC sublinia faptul că rolul
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Autorul recunoaşte că este posibil ca în acest caz să fie vorba despre o eroare de comunicare datorată traducerii în limba
engleză. „Garanţie (lien)” în limba engleză ar putea să se refere (şi adesea chiar se referă) la drepturile acordate în mod
consensual de a satisface creanţe prin bunuri precum şi la reparaţia dispusă de instanţă pentru satisfacerea unei creanţe.
12
Observaţia este pertinentă şi în cazul administratorilor concordatari, care îşi negociază onorariul cu debitorul şi care pot primi
atât o sumă fixă lunară cât şi un onorariu de succes. În multe cazuri, acest tip de structură a onorariului este pur şi simplu prea
împovărătoare, şi poate fi inadecvată fie din considerente de risc fie din considerente legate de suma în discuţie.
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administratorului special era greu de justificat îndeosebi în cazurile în care debitorul îşi păstra dreptul de
administrare şi societatea continua să funcţioneze. Ar trebui luată serios în considerare posibilitatea
eliminării acestei funcţii.
Proiectul de lege cuprindea o prevedere, în Art. 81 alin. (3) conform căreia, pe perioada cuprinsă între
deschiderea procedurii şi confirmarea planului, se suspenda licenţa de emisie audio-vizuală a debitorului
care deţinea o astfel de licenţă ca parte a activităţii sale (cel mai probabil, un furnizor de servicii de
radiodifuziune sau televiziune). Această prevedere mergea chiar mai departe şi stipula că licenţa putea fi
redată la confirmarea planului, dar numai în condiţii acceptabile pentru Consiliul Naţional al
Audiovizualului cu privire la tipul de programe pe care debitorul avea dreptul să le difuzeze. Nu se
cunoaşte scopul pentru care a fost introdusă o astfel de normă restrictivă însă impactul acesteia era clar.
Debitorul aflat într-o astfel de situaţie nu se putea reorganiza deoarece nu putea să-şi continue activitatea
în perioada de observaţie. În plus, restricţionarea programelor ca o condiţie pentru confirmarea planului
era de natură să împiedice capacitatea debitorului de a imagina un plan de restructurare acceptabil pentru
creditori care nu ar aveau cum să ştie dacă debitorul urma să fie în continuare o entitate viabilă. Pe scurt,
prevederea ar fi avut drept consecinţă imposibilitatea practică a unor astfel de debitori de a se reorganiza.
Era o prevedere extrem de neuzuală într-un cod al insolvenţei care era, altfel, menită să se aplice unui
spectru cât mai larg de debitori, iar prevederile vizate contraveneau standardelor internaţionale în materia
insolvenţei13.
8.

Creditori şi comitetul creditorilor (Principiul C7)

Prevederea din proiectul de lege care permitea alocarea unor costuri către membrii comitetului
creditorilor a fost binevenită. Deoarece aceasta era o cheltuială asociată cu buna administrare a cauzei, era
extrem de utilă poziţionarea acestor cheltuieli în aceeaşi categorie de prioritate cu alte cheltuieli de
administrare, mai degrabă decât retrogradarea lor în categoria a treia de prioritate în ceea ce priveşte
plata. A se vedea art. 161 alin. (2).
Prevederea referitoare la conflictele de interese în interiorul comitetului creditorilor a fost la rândul său o
completare benefică. Art. 51 alin. (5). La fel s-a întâmplat şi în cazul prevederilor ce permiteau
adunărilor creditorilor să se întrunească ori de câte ori era nevoie. Comitetele creditorilor trebuiau să se
bucure de aceeaşi flexibilitate.
În ceea ce priveşte planul, modificarea art. 132 alin. (1) lit. (c) astfel încât să includă cerinţa ca debitorul
să fumizeze creditorilor informaţiile necesare pentru a lua o decizie cu privire la plan era deosebit de
pertinentă, deoarece aceste informaţii sunt esenţiale pentru creditori în scopul evaluării fezabilităţii unei
propuneri a debitorului.
Pentru confirmarea unui plan era necesar votul a cel puţin 50% din totalul masei credale. Este cerinţa
imperativă instituită de art. 139 alin. (1) lit. (a). Cu toate acestea, totalul masei credale include creanţe
care sunt garantate cu garanţii colaterale. Este posibil ca în această etapă interesele creditorilor garantaţi şi
ale celor chirografari să nu coincidă. Trebuie luată în considerare aplicarea acestui procent numai la acele
creanţe care nu au drept de preferinţă în sensul art. 139 alin. (1).
9.

Colectarea, conservarea, administrarea şi acte de dispoziţie cu privire la active (Principiul C8)

Art. 75 alin. (6) se referea la măsura în care debitorul sau administratorul judiciar ar putea avea acces la
fondurile din conturile bancare asupra cărora un creditor poate invoca un privilegiu. Pe scurt, nici
debitorul şi nici administratorul judiciar nu puteau avea un astfel de acces în absenţa aprobării
creditorului. Există însă situaţii în care creditorului respectiv i s-ar putea oferi garanţii colaterale
înlocuitoare, caz în care instanţa ar putea autoriza utilizarea sumelor respective în pofida obiecţiunii
creditorului. Cu toate acestea, legea nu prevedea această posibilitate.
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Conform informaţiilor primite, Curtea Constituţională a abrogat ordonanţa de urgenţă în mare parte tocmai din cauza acestei
prevederi.
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Un debitor care dorea să se angajeze într-o activitate ce excede activitatea sa obişnuită trebuia să obţină în
prealabil acordul adunării creditorilor. Era o dispoziţie nouă, perfect pertinentă. A se vedea art. 87 alin.
(2).
Alineatele (2) şi (3) ale art. 131 permiteau administratorului judiciar să perfecteze vânzarea unui activ
care făcea obiectul unui contract de vânzare anterior deschiderii procedurii, şi să se asigure că sunt oferite
garanţii adecvate pentru a proteja interesele creditorilor care ar putea deţine un drept de preferinţă asupra
acelui activ. Aparent procedura era conformă standardelor internaţionale.
Art. 39 alin. (6) permitea administratorului judiciar să valorifice bunuri în cazul în care în averea
debitorului nu existau active suficiente pentru a acoperi cheltuielile procedurii şi să facă acest lucru fără
notificarea sau permisiunea creditorilor. Proiectul ROSC nu a menţionat vânzările în regim de urgenţă
decât în contextul deteriorării sau deprecierii activului în perioada de observaţie, iar nu în scopul
asigurării cheltuielilor de procedură. Dacă nu există suficiente bunuri pentru a plăti administratorul
judiciar, atunci administratorul judiciar nu trebuie să aibă dreptul unilateral de a valorifica bunuri din
averea debitorului doar pentru a-şi asigura plata onorariului propriu, fără notificare către creditori.
Această prevedere ar putea fi modificată astfel încât administratorul judiciar să fie obligat să informeze
comitetul creditorilor în acest sens. Preferinţa creditorilor pentru o altă soluţie în acest caz se poate dovedi
benefică.
Proiectul de lege clarifica totodată faptul că, dacă adunarea creditorilor nu reuşeşte să se pună de acord
asupra unei metode de valorificare a activelor, atunci singura metodă urma să fie validată era licitaţia
publică. A se vedea art. 156 alin. (2). Este o prevedere utilă de natură să urgenteze valorificarea activelor
în lichidare.
10.

Stabilizarea şi susţinerea activităţii (Principiul C9)

Proiectul de lege includea o nouă prevedere referitoare la extinderea finanţării în perioada de după
deschiderea procedurii, pentru a asigura debitorului acces suficient la creditare în vederea continuării
funcţionării sale. Art. 87 alin. (4) conferea prioritate la restituire conform art. 159 alin. (1) pct. 2 sub
forma dreptului de recuperare din vânzarea activelor din averea debitorului. Cu toate acestea, această
„prioritate” este efectiv acordată numai în măsura în care creditorul post-deschidere deţine un privilegiu
(mai precis, o garanţie reală) asupra proprietăţii respective. Nu exista nicio prioritate independentă pentru
vreo creanţă a unui astfel de creditor, care ar putea rămâne în urma valorificării bunurilor afectate
garanţiei. Se poate invoca faptul că o astfel de creanţă defavorizată intră în prima categorie de prioritate
ca fiind „o cheltuiala necesară pentru conservarea şi administrarea activelor din averea debitorului” însă
cele mai bune practici sugerează că legea trebuie să expliciteze o astfel de prioritate atât în lumina art. 87
alin. (4) cât şi prin raportare la art. 161 alin. (1). Orice datorie apărută după deschiderea procedurii
conform art. 87 alin. (4) trebuie să fie prioritară faţă de toate celelalte creanţe (inclusiv cheltuielile de
administrare), în ceea ce priveşte acea parte neacoperită de garanţia colaterală, iar această prioritate
trebuie clar stipulată într-un nou punct (1). Această prioritate trebuie să fie aplicabilă atât în procedura de
lichidare cât şi în cea de reorganizare.
Un creditor care oferă finanţare după deschiderea procedurii trebuie să primească de asemenea asigurări
că acea creanţă prioritară a sa va fi satisfăcută, indiferent dacă procedura se finalizează cu un plan sau cu
o lichidare. Proiectul de lege nu oferă această prioritate specifică în art. 161 şi nici nu impune în mod
explicit recunoaşterea acestei priorităţi prin planul de reorganizare. A se vedea art. 132-140. Acest ultim
punct este deosebit de important deoarece finanţatorii post-deschidere procedură nu sunt „creditori” în
sensul legii. În cuprinsul art. 133 trebuie introdusă o prevedere potrivit căreia creanţele cu prioritate de
prim rang în sensul art. 161 trebuie plătite integral ca o condiţie pentru aprobarea planului, cu excepţia
cazului în care creditorii convin altfel. Aceste creanţe includ creanţele diverşilor profesionişti şi
administratori în cauză, dar ar trebui să includă în mod deosebit orice sumă datorată unor împrumutători
post-deschidere procedură, după valorificarea garanţiei colaterale respective.
Au fost introduse măsuri care conferă asigurarea că furnizarea utilităţilor nu va fi suspendată pe durata
procedurii de insolvenţă. Art. 77 alin. (2). Este răspunsul la una din problemele semnalate de proiectul
ROSC.
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11.

Regimul obligaţiilor contractuale (Principiul C10)

Proiectul de lege permitea, prin art. 132 alin. (10), cesiunea contractelor către terţi. El stabilea de
asemenea reguli noi pentru tratamentul creanţelor celeilalte părţi la contract, în cazul încetării unui
contract de leasing financiar. Aceste dispoziţii sunt conforme practicii internaţionale.
Au fost de asemenea introduse prevederi în art. 123 alin. (4) privind creanţele rezultând din decizia de a
denunţa un contract în derulare. Cu toate acestea, articolul respectiv lăsa câteva chestiuni fără răspuns,
deoarece în cuprinsul art. 123 alin. (9) în cazul în care contractul era menţinut în vigoare în perioada de
observaţie, celeilalte părţi la contract i s-ar fi plătit în mod periodic doar acele obligaţii care se năşteau în
perioada de observaţie. Orice plăţi restante aferente perioadei de dinainte de deschiderea procedurii erau
aparent considerate creanţe chirografare obişnuite. Creanţele rezultând din încetarea unui contract, pe de
altă parte, intrau în categoria imediat următoare ca prioritate creanţelor salariale, şi imediat anterioară
creanţelor bugetare. Art. 123 alin. (4), art. 161 alin. (4). Există posibilitatea unei suprapuneri între aceste
două tipuri de creanţe, care poate genera confuzie cu privire la prioritate. Art. 123 alin. (4) trebuie
clarificat pentru a fi aplicabil doar obligaţiilor care se nasc după deschiderea procedurii.
Circumstanţele şi măsura în care administratorul judiciar ar putea denunţa contractele individuale de
muncă a fost clarificată prin recentele amendamente, simplificând procedura de urmat. Modificarea pare
să fi fost menită să uşureze povara administratorului judiciar, fără a sancţiona prea mult salariaţii.
12.

Tranzacţii de evitat (Principiul C11)

Termenele pentru introducerea acţiunilor în anulare prevăzute de art. 117 au fost modificate. Aceste
termene sunt acum mai realiste şi în armonie cu aşteptările internaţionale. Tranzacţiilor prevăzute în art.
117 alin. (2) li se aplica prezumţia de fraudă. Aceste circumstanţe sunt similare aşa numitelor „transferuri
frauduloase” constatate în jurisdicţiile de drept comun care sunt de asemenea considerate ca fiind
prezumtiv frauduloase. Este important de reţinut că proiectul de lege excludea de asemenea transferurile
efectuate cu bună credinţă în cadrul unei proceduri extra-judiciare. În mod mai general, cesionarii de bună
credinţă deţineau o creanţă pentru recuperarea investiţiilor lor (inclusiv orice majorare de valoare).
Creanţa respectivă beneficia de o prioritate inferioară creanţelor salariale şi superioară celor bugetare şi
chirografare. Art. 120 alin. (2), art.161 alin. (4). În mod similar, cesionarii de rea credinţă îşi puteau
recupera doar sumele plătite şi deţineau o creanţă subordonată, inferioară ca prioritate celei a creditorilor
chirografari. Art. 161 alin. (10).
O nouă prevedere care includea şi transferurile între soţi şi alte rude a fost de asemenea binevenită,
deoarece persoanele fizice se califică pentru a fi debitori. A fost introdusă totodată o prevedere care
permitea unui creditor ce deţinea mai mult de 50% din masa credală să promoveze acţiuni în anularea
actelor frauduloase. A se vedea art. 118 alin. (3).
Nicio măsură nu pare să fi fost luată pentru a clarifica disponibilitatea acţiunilor pauliene în procedura de
insolvenţă. S-a sugerat prin proiectul ROSC că astfel de acţiuni trebuie să fie disponibile, pentru a evita
promovarea unor astfel de acţiuni în afara procedurii de insolvenţă şi pentru ca acestea să poată fi aduse
în faţa judecătorului sindic.
13.

Tratamentul drepturilor persoanelor interesate şi priorităţi (Principiul C12)

Proiectul de lege prevedea anumite priorităţi în art. 161. Creanţele salariale aveau o prioritate inferioară
categoriei de costuri de administrare a procedurii. Cu toate acestea, nu exista un plafon pentru aceste
creanţe, nici în ceea ce priveşte valoarea lor nici în ceea ce priveşte numărul de zile. Trebuie găsit un
echilibru între egalitatea distribuirilor pe de o parte şi respectarea unei politici publice sau sociale
importante pe de altă parte.
O modificare adusă art. 161 alin. (9) genera dificultăţi serioase. Expresiei „creditori chirografari” i s-a
adăugat termenul „inclusiv deţinători de obligaţiuni”. Cu toate acestea, superioară aceste priorităţi era
prioritatea prevăzută pentru un grup mare de creanţe chirografare, inclusiv creanţe bancare, creanţe
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comerciale şi creanţe materiale. Acest lucru însemna că majoritatea creanţelor negarantate în insolvenţă
urmau să satisfăcute înainte de creanţele deţinătorilor de obligaţiuni, subordonând efectiv datoriile din
obligaţiuni. Dificultatea stabilirii priorităţii pentru clasificarea deţinătorilor de obligaţiuni într-o categorie
inferioară altor creditori chirografari a fost deja semnalată, dar ea reapare aici. O astfel de schemă de
priorităţi ar putea avea un impact negativ serios asupra disponibilităţii emitenţilor de obligaţiuni de a
emite astfel de instrumente în România. Emisiunea de obligaţiuni presupune o rată mai mare a dobânzii
sau o rată mai mare a rentabilităţii iar emitenţii obligaţiunilor pot insista asupra constituirii unor garanţii
colaterale pentru garantarea acestei emisiuni, ceea ce va pune serios în discuţie disponibilitatea unor
credite ieftine în diverse domenii de activitate din România.
În plus, prioritatea acordată finanţărilor oferite după deschiderea procedurii prin art. 87, art. 159 şi art.
161 trebuie regândită deoarece nu reiese în mod clar că o astfel de finanţare are în realitate prioritatea
corespunzătoare nevoii de stimulare a unei astfel de creditări. Ideal ar fi ca orice creanţă defavorizată
după recurgerea la privilegiu să se bucure de o prioritate cel puţin pari passu cu alte obligaţii privind
cheltuielile de administrare, onorarii, taxe de timbru şi altele asemenea prevăzute în art. 162 alin. (1). De
asemenea, trebuie clarificat că aceste priorităţi se aplică în egală măsură în procedurile de reorganizare şi
în cele de lichidare.
14.

Proceduri de satisfacere a creanţelor (Principul C13)

Procedurile de satisfacere a creanţelor trebuie să fie eficiente şi rapide. Procesul de reorganizare nu poate
începe înainte ca tabelul final al creanţelor să fie întocmit. Astfel, întârzierile în procesul de stabilire a
creanţelor generează întârzieri în procesul de reorganizare (sau de lichidare, după caz).
Art. 100 al proiectului de lege stabilea termene de depunere a declaraţiilor de creanţă şi de verificare şi
definitivare a acestora de către administratorul judiciar. Cererile de admitere a creanţelor trebuiau depuse
în termen de 45 de zile de la deschiderea procedurii iar creditorii trebuiau să fie notificaţi de către
judecătorul sindic cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru depunerea acestora.
Art. 100 alin. (1). Odată depuse aceste cereri, administratorul judiciar avea la dispoziţie 20 de zile pentru
a revizui toate creanţele şi documentele justificative ale acestora şi pentru publicarea tabelului preliminar
al creanţelor. Proiectul de lege obliga la prezentarea documentelor justificative. Ar. 111. Potrivit art. 106
lit. (a), administratorul judiciar trebuia „să procedeze la verificarea fiecărei cereri şi a documentelor
depuse” şi era obligat să „efectueze o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă
şi prioritatea fiecărei creanţe”. Toate acestea termene puteau fi prelungite de judecătorul sindic cu maxim
30 de zile. în plus, art. 111 permitea oricărei părţi să formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi
drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de creanţe. Ele aveau la dispoziţie 7 zile14 pentru
formularea contestaţiilor iar deţinătorul creanţei avea la dispoziţie 10 zile pentru a depune întâmpinare.
Judecătorul sindic urma să se pronunţe apoi printr-o singură sentinţă asupra tuturor creanţelor, deodată.
Acest termen nu este compatibil cu obligaţia aparentă a administratorului judiciar de a publica tabelul
final al creanţelor în doar 15 zile de la publicarea tabelului preliminar al creanţelor 15. A se vedea art. 100
alin. (1) lit. (d).
Perioadele de timp scurte şi adesea inconsecvente prevăzute de lege nu sunt fezabile nici chiar la modul
abstract, mai ales în cazul unor cauze de insolvenţă ample şi complexe. În practică, volumul mare de
cauze face ca respectarea acestor calendare să fie aproape imposibilă. Legea obligă administratorul
judiciar sau instanţa să acorde creditorilor o notificare cu 10 zile înainte de expirarea termenului limită de
depunere a declaraţiilor de creanţă. Este un termen foarte strâns pentru strângerea documentaţiei,
întocmirea unei cereri adecvate şi asigurarea transmiterii acesteia în timp util. de ROSC a recomandat
acordarea unui termen mai lung creditorilor pentru ca aceştia să-şi poată pregăti cereri de admitere a
creanţelor bine documentate, poate chiar a unei perioade de 45 de zile de la data notificării şi nu de la data
deschiderii procedurii.

14

A se vedea comentariul anterior cu privire la comunicarea actelor de procedură. Dacă cele şapte zile sunt lucrătoare, atunci
termenul este probabil suficient.
15
Aceste proceduri sunt cu aplicabilitate generală. Dacă suntem însă în prezenţa unui caz de faliment atunci se aplică şi art. 146,
care este mult mai clar.
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De asemenea, proiectul de legea nu prevedea nicio sancţiune pentru nerespectarea acestor termene. Lipsa
unor sancţiuni pentru întârziere poate submina obiectivul vizat al urgentării procedurii. În acest sens,
trebuie luată în considerare stabilirea unor termene mai rezonabile, dar şi aplicarea unor sancţiuni pentru
întârziere, în scopul facilitării unei soluţionări eficiente a dosarelor de insolvenţă. În plus, o singură
sentinţă care să soluţioneze toate cererile deodată, aşa cum prevedea art. 111 alin. (6) plasează
judecătorul sindic într-o poziţie ingrată, deoarece contestarea unei singure creanţe ar tergiversa întregul
proces.
Proiectul ROSC a semnalat totodată că perioada de observaţie este prea lungă şi întârzie procedura de
insolvenţă. Unul dintre principalele motive pentru această întârziere pare să fie discrepanţa dintre
termenele prevăzute de art. 100, obligaţia semnificativă prevăzută de art. 106 şi diferitele termene stabilite
în art. 111. Adunarea creditorilor nici nu poate fi convocată dacă nu s-a definitivat tabelul creanţelor.
O soluţie ar putea fi relaxarea într-o oarecare măsură a cerinţei verificării stricte prin examinare
amănunţită (care este consumatoare de timp şi bani). Cerinţe mai stricte privind justificarea creanţelor,
dublată de o prevedere care să permită administratorului pur şi simplu să nu înscrie în tabel o creanţă care
este insuficient susţinută de documente justificative ar putea urgenta de asemenea procedura şi reduce
costurile. În acest sens, art. 111 permitea creditorilor şi debitorilor să se implice mai mult şi în asigurarea
corectitudinii şi legitimităţii creanţelor, ridicând obiecţiuni proprii împotriva a ceea ce ei consideră
creanţe nejustificate. Există, desigur şi alte soluţii, cum ar fi posibilitatea estimării creanţelor contestate în
scopul confirmării planului propus. În toate cazurile, este esenţială reducerea termenului alocat
confirmării creanţelor creditorilor, astfel încât planul de reorganizare să poată merge înainte rapid.
Proiectul ROSC a semnalat că sancţiunea pentru nedepunerea unei cereri de admitere a creanţei pare
inutil de aspră. Creditorul este decăzut din dreptul de a-şi realiza creanţa împotriva debitorului sau
garanţilor acestuia, chiar şi după închiderea procedurii. Această prevedere, inclusă în art. 114 alin. (1)
din proiectul de lege pare să fi rămas neschimbată.
Proiectul de lege clarifica faptul că, creanţele bugetare nu puteau fi excluse pur şi simplu pe considerentul
că raportul de inspecţie fiscală a fost finalizat ulterior deschiderii procedurii. A se vedea art. 102 alin. (1).
Acest lucru permite unor astfel de creditori să participe la distribuire, fără a fi sancţionaţi din cauza
formalităţilor pe care sunt constrânşi să le respecte.
15.

Proceduri de reorganizare (Principiul C14)

Procedura de reorganizare a fost dezbătută anterior în ceea ce priveşte nivelul minim de participare.
Această secţiune este dedicată aspectelor legate de vot.
Noua prevedere din proiectul de lege, conform căreia creanţele onorate integral în termen de 30 zile sunt
considerate a fi acceptat planul cu excepţia cazului în care votează împotrivă, este uşor ambiguă. În
primul rând, dacă plata înseamnă acceptare, votul creditorilor din această categorie nici nu ar mai trebui
luat în considerare. În al doilea rând, nu exista o categorie expresă pentru acest grup de creanţe în art.
138, astfel încât, aparent, singurul lor beneficiu era acela că permiteau debitorului să atingă pragul de
30%. Sub-alineatul trebuie clarificat.
Aşa cum s-a menţionat anterior, procedurile de vot erau puternic influenţate de categoriile distincte
prevăzute de art. 138, alături de votul minim necesar în cadrul fiecărei categorii de creanţe, pentru
aprobarea planului. De exemplu, dacă existau cinci categorii de creanţe, atunci planul se considera
acceptat de o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă planul era acceptat de majoritatea absolută
(din valoarea creanţelor din acea categorie). Dacă trei categorii de creanţe au votat „pentru” atunci planul
se considera aprobat, sub condiţia suplimentară ca totalul creanţelor care au votat „pentru” (în funcţie de
valoare) să fi reprezentat cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor datorate. Una din aceste categorii
de creanţe era cea a „creditorilor indispensabili”, o sub-categorie a creditorilor chirografari. A se vedea
art. 138. Acest lucru genera riscul formării unor alianţe, în detrimentul creditorilor din categoria
„negarantată”. Deoarece deţinătorii de obligaţiuni erau încadraţi în categoria creanţelor chirografare,
posibilitatea confirmării planului în pofida opoziţiei lor era destul de mare, cu excepţia cazului în care
valoarea datoriei totale din obligaţiuni depăşea 50% din întreaga masă credală. Pe de altă parte, un
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creditor privilegiat care deţine o creanţă foarte mare (cum ar fi o bancă) ar fi suficient să se alieze cu un
singur alt grup de creditori – poate chiar creditorii indispensabili – pentru a obţine confirmarea planului şi
valoarea categoriei de creanţe privilegiate ar putea să depăşească singură 50% din totalul masei credale
din cauză. O examinare mai atentă a modului în care sunt definite categoriile şi a procentului necesar întro categorie (şi dacă acel procent ar trebui să fie procentul categoriilor care votează sau al celor care se
încadrează în acea categorie) va permite cu siguranţă procesului de vot să reflecte în mod corect şi să
echilibreze diferitele categorii de creanţe cu drept de vot.
Pentru a îndeplini regula globală de 50% din proiectul de lege era necesar fie un procent mare de
participare a creditorilor în general, fie, alternativ, de participarea doar a câtorva creditori dar care deţin
creanţe mari. Utilitatea regulii de 50% pentru evitarea abuzurilor sau încurajarea participării depinde mai
puţin de regula însăşi şi mai mult de practica uzuală din România.
Proiectul de lege prevedea că termenul unui plan de organizare este de un an. Dacă debitorul considera că
are nevoie de mai mult timp, el putea solicita creditorilor prelungiri dar planul nu putea fi prelungit în
nicio situaţie mai mult de patru ani de la data aprobării acestuia. A se vedea art. 133 alin. (3). Acest lucru
înseamnă că debitorul nu putea propune un plan menit să se întindă pe mai mult de un an. Această
limitare contravenea capacităţii debitorului de a elabora un plan practic de gestionare a dificultăţilor sale
financiare. Unii creditori (cum ar fi deţinătorii de obligaţiuni sau creditorii bancari care deţin creanţe cu
drept preferenţial) au, cel mai probabil, creanţe suficient de mari pentru a nu putea fi satisfăcute în
intervalul de un an. Exista o prevedere potrivit căreia creditorii ale căror creanţe aveau o scadenţă mai
mare puteau conveni asupra rambursării acestora într-un termen care depăşea termenul prevăzut în
acordul lor iniţial însă ea nu rezolva necesitatea restructurării obligaţiilor scadente pe o durată diferită, în
anumite cazuri. De asemenea, având în vedere faptul că restructurarea trebuia să primească acordul
creditorilor, exista riscul unei „opoziţii” din partea acestora, ceea ce limita posibilităţile de restructurare şi
oferea beneficii necuvenite creditorilor cu obligaţii eşalonate pe termene mai lungi. În cazul în care
creditorii conveneau asupra unor termene speciale mai mari de un an, ar trebui să fie posibil ca astfel de
planuri să fie aprobate.
În mod similar, pot exista creditori a căror situaţie este de aşa natură că ar trebui să fie excluşi de la
posibilitatea prelungirii scadenţei creanţelor lor peste termenul limită. Multe legi cuprind prevederi
speciale pentru astfel de creditori. De exemplu, anumite legi prevăd un tratament separat al creanţelor
fiscale sau al creanţelor salariale. A se vedea, de exemplu, art. 133 alin. (5) lit. (k) (care interzice planului
de reorganizare să prevadă conversia creanţelor bugetare în titluri de valoare). Este posibil să se prevadă
excepţii speciale de la lege, cu asigurarea în acelaşi timp a flexibilităţii necesare pentru redresarea
financiară a debitorului.
O prevedere utilă permitea valorificarea sumelor rezultate din anularea actelor sau operaţiunilor
frauduloase conform art. 117 ulterior confirmării planului. A se vedea art. 140 alin. (2).
Atribuţiile unui administrator special care asigură administrarea debitorului post-confirmare trebuiau să
fie şi mai detaliate, în caz contrar acest rol urmând să fie mai degrabă eliminat ca inutil.
Art. 143 alin. (3) era considerat ca problematic. El permitea titularului unei creanţe intervenite după
deschiderea procedurii, care nu era satisfăcută în termen de 30 de zile, să invoce culpa debitorului şi să
solicite trecerea la lichidare. Nu era neobişnuit într-o relaţie de creditare ca plata efectuată în termen de 30
de zile să fie considerată plată la termen. Aparent, sancţiunea pentru neefectuarea unei singure astfel de
plăţi la termen era prea dură. S-a sugerat că mai rezonabil ar fi un termen de 60 de zile.
Art. 175 impunea administratorului judiciar să raporteze îndeplinirea sau nu a planului. Cu toate acestea,
dacă entitatea supusă reorganizării era o societate în funcţiune, menţinerea administratorului judiciar
simultan cu menţinerea în funcţie a administratorului special ar fi majorat aparent în mod inutil costurile
de administrare. Prudentă ar fi păstrarea unuia sau a celuilalt, dar nu a amândurora.
Nu este clar cum anume va fi implementat în practică art. 175 alin. (3), care prevede că „bunurile vor
putea fi distribuite creditorilor … în urma unei propuneri a creditorului”, cu respectarea priorităţilor. Este
posibil ca el să se refere la dreptul creditorului respectiv de a „prelua” poziţia altor creditori, sau la o
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compensaţie independentă oferită acelui creditor. Proiectul de lege nu explica în ce condiţii, dacă trebuie
să existe o situaţie de culpă sau dacă creditorii trebuiau să-şi dea acordul. Prevederea trebuie clarificată.
16.

Consideraţii internaţionale (Principiul C15)

Proiectul de lege includea prevederi referitoare la regimul insolvenţei transfrontaliere care preluau
aproape integral Legea model UNCITRAL privind insolvenţa transfrontalieră. Capitolul exista şi anterior,
însă sub forma unei legi speciale16.
17.

Insolvenţa grupurilor naţionale de întreprinderi (Principiul C16)

Proiectul de lege includea prevederi referitoare la grupurile de întreprinderi, conform recomandărilor din
proiectul preliminar ROSC. Ele sunt în mare conforme standardelor internaţionale. Cu toate acestea, este
de luat în considerare introducerea unei prevederi privind condiţiile în care poate fi permisă consolidarea
de fond (cu limitarea aplicabilităţii acestui instrument la cazurile rare de fraudă sau situaţiile în care
activele şi datoriile entităţilor s-au întrepătruns, în conformitate cu standardele internaţionale). Restricţia
prevăzută în art. 188 cu privire la numirea aceluiaşi administrator judiciar (care este limitată în situaţiile
în care creditorii ce deţin cel puţin 50% din totalul creanţelor sunt aceiaşi pentru fiecare membru al
grupului de întreprinderi) poate fi inutilă şi contra-productivă. Numirea aceluiaşi administrator ar putea
reduce costurile şi facilita soluţii coordonate la nivel de grup în toate situaţiile în care grupul a fost
integrat, chiar dacă fiecare din membrii grupului are alţi creditori. Conexarea procedurilor în acest fel nu
atrage niciun risc de „ridicare a vălului corporativ” deoarece administratorul judiciar va trebui să trateze
fiecare companie ca pe o entitate separată.
Art. 201 cuprindea o prevedere de subordonare automată a creanţelor care nu rezulta din managementul
defectuos, rea credinţă sau un contract cu o societate creditoare afiliată. O astfel de prevedere poate
întârzia împrumutul intra-grup, poate priva grupul de flexibilitate şi poate pune piedici în calea nevoilor
de lichidităţi. În schimb, art. 202, care permitea finanţarea după deschiderea procedurii în scopul
continuării activităţii, ar trebui să fie întărit potrivit comentariilor de mai sus referitoare la art. 87, art. 159
şi art. 161.
Ar trebui de asemenea introdusă o prevedere cu privire la evitarea tranzacţiilor vulnerabile intra-grup
premergătoare insolvenţei, care să permită instanţei să ia în calcul în acest context circumstanţele
specifice ale tranzacţiei (inclusiv gradul de inter-dependenţă la nivelul grupului), potrivit standardelor
internaţionale.
18.

Organizare judecătorească (Principiul D3)

Proiectul de lege a încercat să reducă supraaglomerarea judecătorilor şi să asigure o alocare raţională a
cauzelor. Astfel, potrivit proiectului de lege, judecătorul sindic era degrevat de multe sarcini
administrative (inclusiv de obligaţia de a prezida adunarea creditorilor). Majoritatea atribuţiilor sale în
acest sens au fost realocate administratorului judiciar (sau, respectiv, lichidatorului judiciar în caz de
faliment). În plus, termenele obligatorii la fiecare 120 de zile au fost înlocuite cu o procedură
administrativă. Art. 59 alin. (3). S-a sugerat, totuşi, că această degrevare nu era suficientă deoarece
obligaţia judecătorilor sindici de a întocmi raportul în formă scrisă a fost păstrată. Ar putea fi mai util ca
administratorul judiciar să fie cel care redactează acest raport, deoarece el cunoaşte mai bine mersul
procedurii decât judecătorul sindic.
O modificare benefică adusă de proiectul de lege este aceea potrivit căreia judecătorii trebuie să
stabilească termene doar atunci când se depune o contestaţie. Art. 59 alin. (4-7).
19.

Competenţa şi integritatea reprezentanţilor în insolvenţă (Principiul D8)

Proiectul de lege impunea ca administratorii judiciari şi lichidatorii judiciari să fie selectaţi dintre
practicienii în insolvenţă calificaţi. Cu toate acestea, Codul nu oferea detalii cu privire la nivelul şi modul
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de calificare a acestor persoane. Dacă în realitate exista un proces independent de formare şi examinare a
acestui corp de profesionişti sau un sistem de acordare a certificării, atunci poate că acest lucru ar fi
trebuit menţionat în Cod. În cazul în care organizaţia căreia îi aparţin practicienii în insolvenţă este o
simplă asociaţie profesională, care nu îndeplineşte cerinţele de certificare oficială, pregătire sau calificare,
atunci riscul de abuzuri şi daune este real.
S-a menţionat anterior că remunerarea administratorilor judiciari pare să fie insuficient reglementată în
ceea ce priveşte controlul independent. Există pericolul unor aranjamente contractuale cu un creditor
mare sau cu un mic grup de mari creditori care să prevadă remunerarea acestora la tarife mult mai mari
decât ceea ce îşi poate permite debitorul. Legea permitea de asemenea administratorului judiciar să
valorifice bunuri fără notificare în cazul în care disponibilităţile băneşti sunt insuficiente pentru plata
costurilor de procedură, cu notificare doar către comitetul creditorilor dacă a fost desemnat unul şi doar
către judecătorul sindic dacă nu a fost desemnat un comitet al creditorilor. A se vedea art. 39 alin. (6).
Există riscul ca unele averi de insolvenţă să fie consumate pentru acoperirea costurilor profesioniştilor
implicaţi în procedură. Ar trebui implementat un control mai strict al acestor remuneraţii.
O observaţie similară se poate face şi cu privire la administratorul concordatar temporar, care, potrivit
proiectului de lege, putea să îşi negocieze onorariul cu debitorul, onorariu ce putea cuprinde o
componentă fixă, lunară, dar şi o componentă constând într-un onorariu de succes. Este adevărat că
adunarea creditorilor avea posibilitatea de a revizui acest onorariu însă i-ar fi fost destul de greu să se
opună. Instanţa desemnează în mod oficial administratorul temporar dar nu este clar dacă tot instanţa este
cea care poate amenda sau critica aranjamentul financiar. Deşi profesioniştii respectivi trebuie, cu
siguranţă, stimulaţi corespunzător, aranjamentul general prevăzut în cazul concordatului preventiv lasă
loc posibilităţii încheierii unor aranjamente foarte profitabile, în absenţa unei supravegheri stricte.
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