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art. 28 alin. (1) lit. b), c), e) ∫i h) Ón termenul prev„zut de
lege;
e) societ„˛i comerciale dizolvate anterior formul„rii cererii
introductive;
f) debitori care ∫i-au declarat prin cererea introductiv„
inten˛ia de intrare Ón faliment sau care nu sunt Óndrept„˛i˛i
s„ beneficieze de procedura de reorganizare judiciar„
prev„zut„ de prezenta lege.
Art. 2. — Scopul prezentei legi este instituirea unei
proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului
aflat Ón insolven˛„.
Art. 3. — Œn Ón˛elesul prezentei legi, termenii ∫i
expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
1. insolven˛a este acea stare a patrimoniului debitorului
care se caracterizeaz„ prin insuficien˛a fondurilor b„ne∫ti
disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
a) insolven˛a este prezumat„ ca fiind v„dit„ atunci c‚nd
debitorul, dup„ 30 de zile de la scaden˛„, nu a pl„tit
datoria sa fa˛„ de unul sau mai mul˛i creditori;
b) insolven˛a este iminent„ atunci c‚nd se dovede∫te c„
debitorul nu va putea pl„ti la scaden˛„ datoriile exigibile
angajate, cu fondurile b„ne∫ti disponibile la data scaden˛ei;
2. averea debitorului reprezint„ totalitatea bunurilor ∫i
drepturilor sale patrimoniale — inclusiv cele dob‚ndite Ón
cursul procedurii insolven˛ei —, care pot face obiectul
execut„rii silite, Ón condi˛iile reglementate de Codul de
procedur„ civil„;
3. procedura colectiv„ este procedura Ón care creditorii
recunoscu˛i particip„ Ómpreun„ la urm„rirea ∫i recuperarea
crean˛elor lor, Ón modalit„˛ile prev„zute de prezenta lege;
4. data deschiderii procedurii reprezint„:
a) Ón cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii,
data pronun˛„rii Óncheierii prev„zute la art. 32 alin. (1);
b) Ón cazul cererii creditorului de deschidere a
procedurii, data pronun˛„rii sentin˛ei judec„torului-sindic,
prev„zut„ la art. 33 alin. (4) sau (6);
5. debitorul este persoana fizic„ sau persoana juridic„
de drept privat, care face parte din una dintre categoriile
prev„zute la art. 1, al c„rei patrimoniu este Ón stare de
insolven˛„;
6. prin creditor Óndrept„˛it s„ solicite deschiderea procedurii
insolven˛ei se Ón˛elege creditorul a c„rui crean˛„ Ómpotriva
patrimoniului debitorului este cert„, lichid„ ∫i exigibil„ de
mai mult de 30 de zile;
7. prin creditor se Ón˛elege persoana fizic„ sau juridic„
ce de˛ine un drept de crean˛„ asupra averii debitorului ∫i
care a solicitat, Ón mod expres, instan˛ei s„ Ói fie
Ónregistrat„ crean˛a Ón tabelul definitiv de crean˛e sau Ón
tabelul definitiv consolidat de crean˛e ∫i care poate face
dovada crean˛ei sale fa˛„ de patrimoniul debitorului, Ón
condi˛iile prezentei legi. Au calitatea de creditor, f„r„ a
depune personal declara˛iile de crean˛„, salaria˛ii
debitorului;

8. creditorul Óndrept„˛it s„ participe la procedura insolven˛ei
este acel creditor care a formulat ∫i i-a fost admis„, total
sau Ón parte, o cerere de Ónregistrare a crean˛ei sale pe
tabelul definitiv al crean˛elor contra debitorului ∫i care are
dreptul de a participa ∫i de a vota Ón adunarea creditorilor,
inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciar„ admis
de judec„torul-sindic, de a fi desemnat Ón calitate de
membru al comitetului creditorilor, de a participa la
distribu˛iile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciar„
a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi
informat ori notificat cu privire la desf„∫urarea procedurii ∫i
de a participa la orice alt„ procedur„ reglementat„ de
prezenta lege;
9. crean˛ele garantate sunt crean˛ele persoanelor care
beneficiaz„ de o garan˛ie real„ asupra bunurilor din
patrimoniul debitorului, indiferent dac„ acesta este debitor
principal sau ter˛ garantat fa˛„ de persoanele beneficiare
ale garan˛iilor reale;
10. crean˛ele salariale sunt crean˛ele ce izvor„sc din
raporturi de munc„ Óntre debitor ∫i angaja˛ii acestuia.
Aceste crean˛e sunt Ónregistrate din oficiu Ón tabelul de
crean˛e de c„tre administratorul judiciar/lichidator;
11. crean˛ele bugetare reprezint„ crean˛ele const‚nd Ón
impozite, taxe, contribu˛ii, amenzi ∫i alte venituri bugetare,
precum ∫i accesoriile acestora;
12. valoare-prag reprezint„ cuantumul minim al crean˛ei,
pentru a putea fi introdus„ cererea creditorului. Acesta este
de 10.000 lei (RON), iar pentru salaria˛i, de 6 salarii medii
pe economie;
13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care
nu au constituite garan˛ii fa˛„ de patrimoniul debitorului ∫i
care nu au privilegii Ónso˛ite de drepturi de reten˛ie, ale
c„ror crean˛e sunt curente la data deschiderii procedurii,
precum ∫i crean˛e noi, aferente activit„˛ilor curente Ón
perioada de observa˛ie;
14. activit„˛ile curente reprezint„ acele fapte de comer˛
∫i opera˛iuni financiare propuse a fi efectuate de debitor Ón
perioada de observa˛ie, Ón cursul normal al comer˛ului s„u,
cum ar fi:
a) continuarea activit„˛ilor contractate, conform obiectului
de activitate;
b) efectuarea opera˛iunilor de Óncas„ri ∫i pl„˛i aferente
acestora;
c) asigurarea finan˛„rii capitalului de lucru Ón limite
curente;
15. perioada de observa˛ie este perioada cuprins„ Óntre
data deschiderii procedurii ∫i data confirm„rii planului sau,
dup„ caz, a intr„rii Ón faliment;
16. tabelul preliminar de crean˛e cuprinde toate crean˛ele
n„scute Ónainte de data deschiderii procedurii curente,
scadente, sub condi˛ie sau Ón litigiu, acceptate de c„tre
administratorul judiciar Ón urma verific„rii acestora. Œn tabel
vor fi men˛ionate at‚t suma solicitat„ de c„tre creditor, c‚t
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∫i suma acceptat„ ∫i rangul de preferin˛„. Œn cazul
procedurii simplificate, Ón acest tabel se vor Ónregistra ∫i
crean˛ele n„scute dup„ deschiderea procedurii ∫i p‚n„ la
momentul intr„rii Ón faliment;
17. prin tabel definitiv de crean˛e se Ón˛elege tabelul care
cuprinde toate crean˛ele asupra averii debitorului la data
deschiderii procedurii, acceptate Ón tabelul preliminar ∫i
Ómpotriva c„rora nu s-au formulat contesta˛ii Ón conformitate
cu prevederile art. 73, precum ∫i crean˛ele admise Ón urma
solu˛ion„rii contesta˛iilor. Œn acest tabel se arat„ suma
solicitat„, suma admis„ ∫i rangul de prioritate a crean˛ei;
18. tabelul suplimentar cuprinde toate crean˛ele n„scute
dup„ data deschiderii procedurii generale ∫i p‚n„ la data
Ónceperii procedurii falimentului, acceptate de c„tre
lichidator Ón urma verific„rii acestora. Œn tabel vor fi
men˛ionate at‚t suma solicitat„ de c„tre creditor, c‚t ∫i
suma acceptat„ ∫i rangul de preferin˛„;
19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea
crean˛elor ce figureaz„ ca admise Ón tabelul definitiv de
crean˛e ∫i cele din tabelul suplimentar necontestate,
precum ∫i cele rezultate Ón urma solu˛ion„rii contesta˛iilor la
tabelul suplimentar. Œn situa˛ia Ón care s-a dispus intrarea
Ón faliment dup„ confirmarea unui plan de reorganizare,
urmeaz„ a se Óntocmi o variant„ actualizat„ a tabelului
definitiv consolidat, Ón concordan˛„ cu programul de plat„ a
crean˛elor, cuprins Ón planul de reorganizare, ∫i cu
deducerea sumelor achitate pe parcursul desf„∫ur„rii
acestuia;
20. reorganizarea judiciar„ este procedura ce se aplic„
debitorului, persoan„ juridic„, Ón vederea achit„rii datoriilor
acestuia, conform programului de plat„ a crean˛elor.
Procedura de reorganizare presupune Óntocmirea,
aprobarea, implementarea ∫i respectarea unui plan, numit
plan de reorganizare, care poate s„ prevad„, Ómpreun„ sau
separat:
a) restructurarea opera˛ional„ ∫i/sau financiar„ a
debitorului;
b) restructurarea corporativ„ prin modificarea structurii
de capital social;
c) restr‚ngerea activit„˛ii prin lichidarea unor bunuri din
averea debitorului;
21. categoria de crean˛e defavorizate este prezumat„ a fi
categoria de crean˛e pentru care planul de reorganizare
prevede cel pu˛in una dintre modific„rile urm„toare pentru
oricare dintre crean˛ele categoriei respective:
a) o reducere a cuantumului crean˛ei;
b) o reducere a garan˛iilor sau a altor accesorii, cum ar
fi ree∫alonarea pl„˛ilor Ón defavoarea creditorului;
c) valoarea actualizat„ cu dob‚nda de referin˛„ a B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei, dac„ nu este stabilit altfel prin
contractul privind crean˛a respectiv„ sau prin legi speciale,
este mai mic„ dec‚t valoarea la care a fost Ónscris„ Ón
tabelul definitiv de crean˛e;
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22. prin program de plat„ a crean˛elor se Ón˛elege tabelul
de crean˛e men˛ionat Ón planul de reorganizare care
cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se oblig„ s„
le pl„teasc„ creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de
crean˛e ∫i la fluxurile de numerar aferente planului de
reorganizare, ∫i care cuprinde:
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform
tabelului definitiv de crean˛e pe care debitorul se oblig„ s„
le pl„teasc„ acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaz„ s„ pl„teasc„
aceste sume;
23. prin procedura falimentului se Ón˛elege procedura de
insolven˛„ concursual„ colectiv„ ∫i egalitar„ care se aplic„
debitorului Ón vederea lichid„rii averii acestuia pentru
acoperirea pasivului, fiind urmat„ de radierea debitorului din
registrul Ón care este Ónmatriculat;
24. procedura general„ reprezint„ procedura prev„zut„
de prezenta lege, prin care un debitor care Óndepline∫te
condi˛iile prev„zute la art. 1 alin. (1), f„r„ a le Óndeplini
simultan ∫i pe cele de la art. 1 alin. (2), intr„, dup„
perioada de observa˛ie, succesiv, Ón procedura de
reorganizare judiciar„ ∫i Ón procedura falimentului sau,
separat, numai Ón reorganizare judiciar„ ori doar Ón
procedura falimentului;
25. procedura simplificat„ reprezint„ procedura prev„zut„
de prezenta lege, prin care debitorul care Óndepline∫te
condi˛iile prev„zute la art. 1 alin. (2) intr„ direct Ón
procedura falimentului, fie odat„ cu deschiderea procedurii
insolven˛ei, fie dup„ o perioad„ de observa˛ie de maximum
60 de zile, perioad„ Ón care vor fi analizate elementele
ar„tate la art. 1 alin. (2) lit. c) ∫i d);
26. administratorul special este reprezentantul desemnat
de adunarea general„ a ac˛ionarilor/asocia˛ilor debitorului,
persoan„ juridic„, s„ efectueze Ón numele ∫i pe seama
acestuia actele de administrare necesare Ón perioadele de
procedur„ c‚nd debitorului i se permite s„-∫i administreze
activitatea ∫i s„ le reprezinte interesele Ón procedur„ pe
perioada Ón care debitorului i s-a ridicat dreptul de
administrare. Adunarea general„ a ac˛ionarilor, asocia˛ilor
sau membrilor persoanei juridice va fi convocat„ de
administratorul judiciar ori de lichidator, pentru desemnarea
administratorului special, Ón termen de maximum 20 de zile
de la deschiderea procedurii sau, dup„ caz, de la ridicarea
dreptului debitorului de a-∫i administra averea. Adunarea
general„ va fi prezidat„ de administratorul judiciar sau de
lichidator, dup„ caz;
27. administratorul judiciar este persoana fizic„ sau
juridic„, practician Ón insolven˛„, autorizat Ón condi˛iile legii,
desemnat s„ exercite atribu˛iile prev„zute la art. 20 Ón
perioada de observa˛ie ∫i pe durata procedurii de
reorganizare;
28. lichidatorul este persoana fizic„ sau juridic„,
practician Ón insolven˛„, autorizat Ón condi˛iile legii,
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desemnat„ s„ conduc„ activitatea debitorului ∫i s„ exercite
atribu˛iile prev„zute la art. 25 Ón cadrul procedurii
falimentului, at‚t Ón procedura general„, c‚t ∫i Ón cea
simplificat„;
29. Buletinul procedurilor de insolven˛„ reprezint„
publica˛ia editat„ de Oficiul Na˛ional al Registrului
Comer˛ului, care are drept scop publicarea cita˛iilor,
convoc„rilor, notific„rilor ∫i comunic„rilor actelor de
procedur„ efectuate de instan˛ele judec„tore∫ti,
administratorul judiciar/lichidator dup„ deschiderea
procedurii prev„zute de prezenta lege;
30.
ridicarea dreptului de administrare
atrage
suspendarea mandatului administratorului special sau al
consiliului de administra˛ie al debitorului. Œn cazul ridic„rii
dreptului de administrare al debitorului, conducerea acestuia
este preluat„ de administratorul judiciar sau de lichidator,
dup„ caz;
31. prin contract financiar calificat se Ón˛elege orice
contract av‚nd ca obiect opera˛iuni cu instrumente
financiare derivate realizate pe pie˛ele reglementate, pie˛ele
asimilate sau pie˛ele la buna Ón˛elegere, astfel cum sunt
acestea reglementate;
32. prin consumator captiv se Ón˛elege consumatorul
care, din considerente tehnice, economice sau de
reglementare, nu poate alege furnizorul;
33. opera˛iunea de compensare bilateral„ (netting)
presupune realizarea, Ón leg„tur„ cu unul sau mai multe
contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora
dintre urm„toarele opera˛iuni:
a) Óncetarea unui contract financiar calificat ∫i/sau
accelerarea oric„rei pl„˛i sau Óndepliniri a unei obliga˛ii ori
realiz„ri a unui drept Ón baza unuia sau a mai multor
contracte financiare calificate av‚nd ca temei un acord de
compensare bilateral„ (netting);
b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare,
valori de pia˛„, valori de lichidare ori valori de Ónlocuire a
oric„reia dintre obliga˛iile sau drepturile la care se refer„
lit. a);
c) conversia Óntr-o singur„ moned„ a oric„rei valori,
calculat„ potrivit lit. b);
d) compensarea, p‚n„ la ob˛inerea unei sume nete
(off-set), a oric„ror valori calculate potrivit lit. b) ∫i
convertite potrivit prevederilor lit. c);
34. prin acord de compensare bilateral„ (acord de netting)
se Ón˛elege:
a) orice Ón˛elegere sau clauz„ Ón cadrul unui contract
financiar calificat dintre dou„ p„r˛i, prin care se prevede un
netting al unor pl„˛i ori o Óndeplinire a unor obliga˛ii sau o
realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezult‚nd din
sau av‚nd leg„tur„ cu unul ori mai multe contracte
financiare calificate (îacord master de netting“);
b) orice acord master de netting Óntre dou„ p„r˛i, prin
care se prevede netting-ul Óntre dou„ sau mai multe

acorduri master de netting (îacord master-master de
netting“);
c) orice Ón˛elegere de garantare subsecvent„ ori Ón
leg„tur„ cu unul sau mai multe acorduri master de netting;
35. prin Ón˛elegere de garantare se Ón˛elege orice
contract/instrument de garantare a unui acord de netting
sau a unor contracte financiare calificate, incluz‚nd f„r„
limitare: gajuri, scrisori de garan˛ie, garan˛ii personale ∫i
altele asemenea.
Art. 4. — (1) Toate cheltuielile aferente procedurii
instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea,
convocarea ∫i comunicarea actelor de procedur„ efectuate
de administratorul judiciar ∫i/sau de lichidator, vor fi
suportate din averea debitorului.
(2) Pl„˛ile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate
a unei b„nci, pe baz„ de dispozi˛ii emise de debitor sau,
dup„ caz, de administratorul judiciar, iar Ón cursul
falimentului, de lichidator.
(3) Disponibilit„˛ile b„ne∫ti vor putea fi p„strate Óntr-un
cont special de depozit bancar.
(4) Œn lipsa disponibilit„˛ilor Ón contul debitorului, se va
utiliza fondul de lichidare, pl„˛ile efectu‚ndu-se pe baza
unui buget previzionat pe o perioad„ de cel pu˛in 3 luni,
aprobat de judec„torul-sindic.
(5) Judec„torul-sindic va putea autoriza, pe baza
documentelor justificative ata∫ate la raportul lunar al
administratorului judiciar/lichidatorului, elaborat potrivit
art. 21 alin. (1), plata, din fondul de lichidare a cheltuielilor
ce au dep„∫it bugetul previzionat.
(6) Fondul prev„zut la alin. (4) va fi constituit prin:
a) majorarea cu 20% a taxelor percepute de oficiile
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunale pentru
opera˛iunile de Ónregistrare;
b) majorarea cu 20% a taxelor percepute pentru
opera˛iunile de Ónregistrare Ón registrul societ„˛ilor agricole
∫i, Ón cazul asocia˛iilor ∫i funda˛iilor ce desf„∫oar„ activit„˛i
economice, Ón registrul asocia˛iilor ∫i funda˛iilor.
(7) Sumele prev„zute la alin. (1) vor fi virate de oficiile
registrului comer˛ului, prin Oficiul Na˛ional al Registrului
Comer˛ului, Ón contul Uniunii Na˛ionale a Practicienilor Ón
Insolven˛„ din Rom‚nia, denumit„ Ón continuare U.N.P.I.R.,
iar taxele prev„zute la alin. (6) lit. b) vor fi achitate la
orice unitate bancar„ Ón contul men˛ionat.
(8) U.N.P.I.R. va comunica la Oficiul Na˛ional al
Registrului Comer˛ului ∫i la instan˛ele judec„tore∫ti pe l‚ng„
care func˛ioneaz„ registrul societ„˛ilor agricole, respectiv
registrul asocia˛iilor ∫i funda˛iilor, num„rul contului ∫i
unitatea la care acesta este deschis ∫i orice modific„ri
ulterioare ale acestuia.
(9) Sumele men˛ionate la alin. (1) vor fi considerate
cheltuieli de lichidare Ón conformitate cu art. 121 ∫i art. 123
pct. 1 ∫i vor fi Ónscrise Ón planul de distribuire prev„zut la
art. 122 alin. (1).
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CAPITOLUL II
Participan˛ii la procedura insolven˛ei
Art. 5. — (1) Organele care aplic„ procedura sunt:
instan˛ele judec„tore∫ti, judec„torul-sindic, administratorul
judiciar ∫i lichidatorul.
(2) Organele prev„zute la alin. (1) trebuie s„ asigure
efectuarea cu celeritate a actelor ∫i opera˛iunilor prev„zute
de prezenta lege, precum ∫i realizarea Ón condi˛iile legii a
drepturilor ∫i obliga˛iilor celorlal˛i participan˛i la aceste acte
∫i opera˛iuni.
SECﬁIUNEA 1
Instan˛ele judec„tore∫ti

Art. 6. — Toate procedurile prev„zute de prezenta lege,
cu excep˛ia recursului prev„zut la art. 8, sunt de
competen˛a tribunalului Ón a c„rui raz„ teritorial„ Ó∫i are
sediul debitorul, astfel cum figureaz„ acesta Ón registrul
comer˛ului, respectiv Ón registrul societ„˛ilor agricole sau Ón
registrul asocia˛iilor ∫i funda˛iilor, ∫i sunt exercitate de un
judec„tor-sindic.
Art. 7. — (1) Citarea p„r˛ilor, precum ∫i comunicarea
oric„ror acte de procedur„, a convoc„rilor ∫i notific„rilor se
efectueaz„ prin Buletinul procedurilor de insolven˛„.
Comunicarea cita˛iilor, a convoc„rilor ∫i notific„rilor fa˛„ de
participan˛ii la proces, al c„ror sediu, domiciliu sau
re∫edin˛„ se afl„ Ón str„in„tate, este supus„ dispozi˛iilor
Codului de procedur„ civil„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare. Buletinul procedurilor de insolven˛„ va fi realizat
∫i Ón form„ electronic„.
(2) Œn procedurile contencioase reglementate de
prezenta lege vor fi citate Ón calitate de p„r˛i numai
persoanele ale c„ror drepturi sau interese sunt supuse
spre solu˛ionare judec„torului-sindic, Ón condi˛ii de
contradictorialitate. Œn toate celelalte cazuri se aplic„
dispozi˛iile din Codul de procedur„ civil„ referitoare la
procedura necontencioas„, Ón m„sura Ón care nu contravin
unor dispozi˛ii exprese prev„zute de prezenta lege.
(3) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1) se vor
realiza, conform Codului de procedur„ civil„, comunicarea
actelor de procedur„ anterioare deschiderii procedurii ∫i
notificarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii care nu
au putut fi identifica˛i Ón lista prev„zut„ la art. 28 alin. (1)
lit. c), procedura notific„rii prev„zute la art. 61 va fi
considerat„ Óndeplinit„ dac„ a fost efectuat„ prin Buletinul
procedurilor de insolven˛„.
(4) Œn cazul Ón care debitorul este o societate
tranzac˛ionat„ pe o pia˛„ reglementat„, judec„torul-sindic va
comunica Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare hot„r‚rea
de deschidere a procedurii.
(5) Formatul ∫i con˛inutul-cadru ale actelor care se
public„ Ón Buletinul procedurilor de insolven˛„ ∫i ale dovezii
privind Óndeplinirea procedurii de citare, convocare,
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notificare ∫i comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului
justi˛iei ∫i sunt utilizate Ón mod obligatoriu de to˛i
participan˛ii la procedur„.
(6) Notific„rile, cu excep˛ia cazului Ón care sarcina
notific„rii apar˛ine altor organe care aplic„ procedura, ∫i
convoc„rile prev„zute de prezenta lege cad Ón sarcina
administratorului judiciar sau a lichidatorului, dup„ caz.
(7) Creditorii care au Ónregistrat cereri de admitere a
crean˛elor sunt prezuma˛i c„ au Ón cuno∫tin˛„ termenele
prev„zute la art. 62 ori la art. 107, 108 sau 109, dup„
caz, ∫i nu vor mai fi cita˛i.
(8) Œn vederea public„rii cita˛iilor, convoc„rilor ∫i
notific„rilor actelor de procedur„ efectuate de instan˛ele
judec„tore∫ti, dup„ deschiderea procedurii prev„zute de
prezenta lege, se editeaz„ Buletinul procedurilor de
insolven˛„, publica˛ie editat„ de Oficiul Na˛ional al
Registrului Comer˛ului.
(9) Publicarea actelor de procedur„ sau, dup„ caz, a
hot„r‚rilor judec„tore∫ti Ón Buletinul procedurilor de
insolven˛„ Ónlocuie∫te, de la data public„rii acestora,
citarea, convocarea ∫i notificarea actelor de procedur„
efectuate individual fa˛„ de participan˛ii la proces, acestea
fiind prezumate a fi Óndeplinite la data public„rii.
Art. 8. — (1) Curtea de apel va fi instan˛a de recurs
pentru hot„r‚rile pronun˛ate de judec„torul-sindic Ón temeiul
art. 11.
(2) Termenul de recurs este de 10 zile de la
comunicarea hot„r‚rii, dac„ legea nu prevede altfel.
(3) Recursul va fi judecat de completuri specializate, Ón
termen de 30 de zile de la Ónregistrarea dosarului la curtea
de apel. Citarea p„r˛ilor se face prin Buletinul procedurilor
de insolven˛„. Œn vederea solu˛ion„rii recursului, se trimit la
curtea de apel, Ón copie certificat„ de grefierul-∫ef al
tribunalului, numai actele care intereseaz„ solu˛ionarea c„ii
de atac, selectate de judec„torul-sindic. Œn cazul Ón care
instan˛a de recurs consider„ necesare ∫i alte acte din
dosarul de fond, va pune Ón vedere p„r˛ilor interesate s„ le
depun„ Ón copie certificat„.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 ∫i 3
din Codul de procedur„ civil„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, hot„r‚rile judec„torului-sindic nu vor
putea fi suspendate de instan˛a de recurs.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplic„ Ón cazul judec„rii
recursului Ómpotriva urm„toarelor hot„r‚ri ale judec„toruluisindic:
a) sentin˛a de respingere a contesta˛iei debitorului,
introdus„ Ón temeiul art. 33 alin. (4);
b) sentin˛a prin care se decide intrarea Ón procedura
simplificat„;
c) sentin˛a prin care se decide intrarea Ón faliment,
pronun˛at„ Ón condi˛iile art. 107;
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d) sentin˛a de solu˛ionare a contesta˛iei la planul de
distribuire a fondurilor ob˛inute din lichidare ∫i din Óncasarea
de crean˛e, introdus„ Ón temeiul art. 122 alin. (3).
(6) Pentru toate cererile de recurs formulate Ómpotriva
hot„r‚rilor pronun˛ate de judec„torul-sindic Ón cadrul
procedurii se constituie un singur dosar.
(7) Prin derogare de la art. 29 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, republicat„, judec„torul-sindic va putea s„
nu dispun„ suspendarea cauzei, Ón situa˛ia Ón care
dispozi˛iile a c„ror neconstitu˛ionalitate se invoc„ au f„cut
obiectul cel pu˛in al unei decizii pronun˛ate de Curtea
Constitu˛ional„.
SECﬁIUNEA a 2-a
Judec„torul-sindic

Art. 9. — Repartizarea cauzelor av‚nd ca obiect
procedura prev„zut„ de prezenta lege judec„torilor
desemna˛i ca judec„tori-sindici se realizeaz„ potrivit art. 53
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„,
republicat„, Ón mod aleatoriu, Ón sistem informatizat.
Art. 10. — Œn Óndeplinirea Óndatoririlor sale, judec„torulsindic va putea desemna, prin Óncheiere, persoane de
specialitate, stabilindu-le ∫i remunera˛ia. Remunera˛iile vor
fi pl„tite din contul prev„zut la art. 4 alin. (2), Ón
conformitate cu criteriile stabilite prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 11. — (1) Principalele atribu˛ii ale judec„toruluisindic, Ón cadrul prezentei legi, sunt:
a) pronun˛area motivat„ a hot„r‚rii de deschidere a
procedurii ∫i, dup„ caz, de intrare Ón faliment at‚t prin
procedura general„, c‚t ∫i prin procedura simplificat„;
b) judecarea contesta˛iei debitorului Ómpotriva cererii
introductive a creditorilor pentru Ónceperea procedurii;
judecarea opozi˛iei creditorilor la deschiderea procedurii;
c) desemnarea motivat„, prin sentin˛a de deschidere a
procedurii, dintre practicienii Ón insolven˛„ care au depus
ofert„ de servicii Ón acest sens la dosarul cauzei, a
administratorului judiciar provizoriu sau, dup„ caz, a
lichidatorului care va administra procedura p‚n„ la
confirmarea ori, dup„ caz, Ónlocuirea sa de c„tre adunarea
creditorilor, stabilirea remunera˛iei Ón conformitate cu
criteriile stabilite prin legea de organizare a profesiei de
practician Ón insolven˛„, precum ∫i a atribu˛iilor acestuia
pentru aceast„ perioad„. Œn vederea desemn„rii provizorii a
administratorului judiciar, judec„torul-sindic va ˛ine cont de
toate ofertele de servicii depuse de practicieni, de cererile
Ón acest sens depuse de creditori ∫i, dup„ caz, de debitor,
dac„ cererea introductiv„ Ói apar˛ine;
d) confirmarea, prin Óncheiere, a administratorului judiciar
sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor,
confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor;
e) Ónlocuirea, pentru motive temeinice, prin Óncheiere, a
administratorului judiciar sau a lichidatorului;

f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul
de a-∫i mai conduce activitatea;
g) judecarea cererilor de atragere a r„spunderii
membrilor organelor de conducere care au contribuit la
ajungerea debitorului Ón insolven˛„, potrivit art. 138,
sesizarea organelor de cercetare penal„ Ón leg„tur„ cu
s„v‚r∫irea infrac˛iunilor prev„zute la art. 143—147;
h) judecarea ac˛iunilor introduse de administratorul
judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte
frauduloase ∫i a unor constituiri ori transferuri cu caracter
patrimonial, anterioare deschiderii procedurii;
i) judecarea contesta˛iilor debitorului, ale comitetului
creditorilor ori ale oric„rei persoane interesate Ómpotriva
m„surilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator;
j) admiterea ∫i confirmarea planului de reorganizare sau,
dup„ caz, de lichidare, dup„ votarea lui de c„tre creditori;
k) solu˛ionarea cererii administratorului judiciar sau a
comitetului creditorilor de Óntrerupere a procedurii de
reorganizare judiciar„ ∫i de intrare Ón faliment;
l) solu˛ionarea contesta˛iilor formulate la rapoartele
administratorului judiciar sau ale lichidatorului;
m) judecarea ac˛iunii Ón anularea hot„r‚rii adun„rii
creditorilor;
n) pronun˛area hot„r‚rii de Ónchidere a procedurii.
(2) Atribu˛iile judec„torului-sindic sunt limitate la controlul
judec„toresc al activit„˛ii administratorului judiciar ∫i/sau al
lichidatorului ∫i la procesele ∫i cererile de natur„ judiciar„
aferente procedurii insolven˛ei. Atribu˛iile manageriale
apar˛in administratorului judiciar ori lichidatorului sau, Ón
mod excep˛ional, debitorului, dac„ acestuia nu i s-a ridicat
dreptul de a-∫i administra averea. Deciziile manageriale pot
fi controlate sub aspectul oportunit„˛ii de c„tre creditori,
prin organele acestora.
Art. 12. — (1) Hot„r‚rile judec„torului-sindic sunt
definitive ∫i executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs.
(2) Dispozi˛iile art. 24 alin. 1 din Codul de procedur„
civil„ privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile
judec„torului-sindic care pronun˛„ succesiv hot„r‚ri Ón
acela∫i dosar, cu excep˛ia situa˛iei rejudec„rii, dup„
casarea hot„r‚rii Ón recurs.
SECﬁIUNEA a 3-a
Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

Art. 13. — (1) Adunarea creditorilor va fi convocat„ ∫i
prezidat„ de administratorul judiciar sau, dup„ caz, de
lichidator, dac„ legea sau judec„torul-sindic nu dispune
altfel; secretariatul ∫edin˛elor adun„rilor creditorilor este Ón
sarcina administratorului judiciar sau, dup„ caz, a
lichidatorului.
(2) Creditorii cunoscu˛i vor fi convoca˛i de
administratorul judiciar sau de lichidator Ón cazurile
prev„zute expres de lege ∫i ori de c‚te ori este necesar.
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(3) Adunarea creditorilor va putea fi convocat„ ∫i de
comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor de˛in‚nd
crean˛e Ón valoare de cel pu˛in 30% din valoarea total„ a
acestora.
Art. 14. — (1) Convocarea creditorilor va trebui s„
cuprind„ ordinea de zi a ∫edin˛ei.
(2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse Ón
convocare este nul„, cu excep˛ia cazului Ón care la ∫edin˛„
particip„ titularii tuturor crean˛elor.
(3) Creditorii pot fi reprezenta˛i Ón adunare prin
Ómputernici˛i cu procur„ special„ autentic„ sau, Ón cazul
creditorilor bugetari ∫i al celorlalte persoane juridice, cu
delega˛ie semnat„ de conduc„torul unit„˛ii.
(4) Dac„ legea nu interzice Ón mod expres, creditorii vor
putea vota ∫i prin coresponden˛„. Scrisoarea prin care se
exprim„ votul, semnat„ de creditor, semn„tura fiind
legalizat„ de notarul public ori certificat„ ∫i atestat„ de
c„tre un avocat, sau Ónscrisul Ón format electronic, c„ruia i
s-a Óncorporat, ata∫at ori asociat semn„tura electronic„
extins„, bazat„ pe un certificat calificat valabil, poate fi
comunicat„ prin orice mijloace ∫i Ónregistrat„ la
administratorul judiciar/lichidator, cu cel pu˛in 5 zile Ónainte
de data fixat„ pentru exprimarea votului.
(5) La ∫edin˛ele adun„rii creditorilor vor putea participa
2 delega˛i ai salaria˛ilor debitorului, vot‚nd pentru crean˛ele
reprezent‚nd salariile ∫i alte drepturi b„ne∫ti.
(6) Deliber„rile ∫i hot„r‚rile adun„rii creditorilor vor fi
cuprinse Óntr-un proces-verbal, care va fi semnat de
pre∫edintele ∫edin˛ei, membrii comitetului creditorilor,
precum ∫i de administratorul judiciar sau de lichidator,
dup„ caz. Procesul-verbal va fi depus, prin grija
administratorului judiciar/lichidatorului, la dosarul cauzei, Ón
termen de dou„ zile lucr„toare de la data adun„rii
creditorilor.
(7) Hot„r‚rea adun„rii creditorilor poate fi desfiin˛at„ de
judec„torul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor
care au votat Ómpotriva lu„rii hot„r‚rii respective ∫i au f„cut
s„ se consemneze aceasta Ón procesul-verbal al adun„rii,
precum ∫i la cererea creditorilor Óndrept„˛i˛i s„ participe la
procedura insolven˛ei, care au lipsit motivat de la ∫edin˛a
adun„rii creditorilor.
Art. 15. — (1) Cu excep˛ia cazurilor Ón care legea cere
o majoritate special„, ∫edin˛ele adun„rii creditorilor vor
avea loc Ón prezen˛a titularilor de crean˛e Ónsum‚nd cel
pu˛in 30% din valoarea total„ a crean˛elor Ómpotriva averii
debitorului ∫i un num„r de membri ai comitetului creditorilor
care reprezint„ majoritatea simpl„ a acestora, iar deciziile
adun„rii creditorilor se adopt„ cu votul titularilor unei
majorit„˛i, prin valoare, a crean˛elor prezente.
(2) Calculul valorii totale a crean˛elor prev„zute la
alin. (1) Ómpotriva averii debitorului se va determina prin
raportare la urm„toarele criterii:
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a) ulterior afi∫„rii tabelului preliminar ∫i p‚n„ la afi∫area
tabelului definitiv, valoarea crean˛elor verificate ∫i acceptate
de administratorul judiciar, astfel cum reiese din cuprinsul
tabelului preliminar;
b) ulterior afi∫„rii tabelului definitiv ∫i p‚n„ la
confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum reiese
din cuprinsul tabelului definitiv;
c) ulterior confirm„rii planului de reorganizare ∫i p‚n„ la
afi∫area tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din
planul de reorganizare confirmat;
d) ulterior afi∫„rii tabelului definitiv consolidat, astfel cum
reiese din cuprinsul acestuia.
(3) Planul de reorganizare va fi supus votului adun„rii
creditorilor, Ón condi˛iile prev„zute la art. 101.
Art. 16. — (1) Judec„torul-sindic va desemna, Ón raport
cu propor˛iile cazului, un comitet format din 3—7 creditori
dintre cei cu crean˛e garantate, bugetare ∫i chirografare
cele mai mari, prin valoare.
(2) Desemnarea se va face, prin Óncheiere, dup„
Óntocmirea tabelului preliminar de crean˛e.
(3) Pentru necesit„˛ile procedurii, judec„torul-sindic va
desemna, pe baza propunerii creditorilor, un pre∫edinte al
comitetului creditorilor. Comitetul creditorilor va fi citat Ón
persoana pre∫edintelui astfel desemnat, iar Ón lips„, prin
oricare dintre membrii comitetului creditorilor.
(4) Œn cadrul primei ∫edin˛e a adun„rii creditorilor,
ace∫tia vor putea alege un comitet format din 3 sau
5 creditori dintre cei cu crean˛e garantate ∫i cei
chirografari, dintre primii 20 de creditori Ón ordinea valorii,
care se ofer„ voluntar; comitetul astfel desemnat va Ónlocui
comitetul desemnat anterior de judec„torul-sindic.
(5) Dac„ nu se va ob˛ine majoritatea necesar„, se va
men˛ine comitetul desemnat anterior de judec„torul-sindic.
La propunerea administratorului judiciar sau a celorlal˛i
membri ai comitetului creditorilor, judec„torul-sindic va
consemna, prin Óncheiere, modificarea componen˛ei
acestuia, astfel Ónc‚t criteriile prev„zute la alin. (4) s„ fie
respectate Ón toate fazele procedurii.
(6) Œn cursul derul„rii procedurii, judec„torul-sindic va
putea cere asisten˛a comitetului creditorilor sau a unui
delegat al acestuia.
Art. 17. — (1) Comitetul creditorilor are urm„toarele
atribu˛ii:
a) s„ analizeze situa˛ia debitorului ∫i s„ fac„
recomand„ri adun„rii creditorilor cu privire la continuarea
activit„˛ii debitorului ∫i la planurile de reorganizare propuse;
b) s„ negocieze cu administratorul judiciar sau cu
lichidatorul care dore∫te s„ fie desemnat de c„tre creditori
Ón dosar condi˛iile numirii ∫i s„ recomande adun„rii
creditorilor astfel de numiri;
c) s„ ia cuno∫tin˛„ despre rapoartele Óntocmite de
administratorul judiciar sau de lichidator, s„ le analizeze ∫i,
dac„ este cazul, s„ fac„ contesta˛ii la acestea;
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d) s„ Óntocmeasc„ rapoarte, pe care s„ le prezinte
adun„rii creditorilor, privind m„surile luate de administratorul
judiciar sau de lichidator ∫i efectele acestora ∫i s„
propun„, motivat, ∫i alte m„suri;
e) s„ solicite, Ón temeiul art. 47 alin. (5), ridicarea
dreptului de administrare al debitorului;
f) s„ introduc„ ac˛iuni pentru anularea unor transferuri
cu caracter patrimonial, f„cute de debitor Ón dauna
creditorilor, atunci c‚nd astfel de ac˛iuni nu au fost
introduse de administratorul judiciar sau de lichidator.
(2) Comitetul creditorilor se Óntrune∫te lunar ∫i, la
cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, dup„
caz, ori a cel pu˛in 2 dintre membrii s„i, ori de c‚te ori
este necesar.
(3) Deliber„rile comitetului creditorilor vor avea loc Ón
prezen˛a administratorului judiciar/lichidatorului ∫i vor fi
consemnate Óntr-un proces-verbal, care va re˛ine pe scurt
con˛inutul deliber„rilor, precum ∫i hot„r‚rile luate.
(4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea
simpl„ din totalul num„rului de membri ai acestuia.
(5) Dac„ un membru al comitetului creditorilor se afl„,
datorit„ interesului propriu, Ón conflict de interese cu
interesul concursual al creditorilor participan˛i la procedur„,
acesta se va ab˛ine de la vot.
(6) Œmpotriva ac˛iunilor, m„surilor ∫i deciziilor luate de
comitetul creditorilor orice creditor poate formula contesta˛ie
la adunarea creditorilor, dup„ ce, Ón prealabil, a sesizat
comitetul creditorilor cu privire la m„surile contestate, iar
solu˛ia adoptat„ de acesta nu r„spunde intereselor
creditorului.
SECﬁIUNEA a 4-a
Administratorul special

Art. 18. — (1) Dup„ deschiderea procedurii, adunarea
general„ a ac˛ionarilor/asocia˛ilor debitorului, persoan„
juridic„, va desemna, pe cheltuiala acestora, un
reprezentant, persoan„ fizic„ sau juridic„, administrator
special, care s„ reprezinte interesele societ„˛ii ∫i ale
acestora ∫i s„ participe la procedur„, pe seama debitorului.
Dup„ ridicarea dreptului de administrare, debitorul este
reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care Ói
conduce ∫i activitatea comercial„, iar mandatul
administratorului special va fi redus la a reprezenta
interesele ac˛ionarilor/asocia˛ilor.
(2) Administratorul special are urm„toarele atribu˛ii:
a) exprim„ inten˛ia debitorului de a propune un plan,
potrivit art. 28 alin. (1) lit. h), coroborat cu art. 33 alin. (2);
b) particip„, Ón calitate de reprezentant al debitorului, la
judecarea ac˛iunilor prev„zute la art. 79 ∫i 80;
c) formuleaz„ contesta˛ii
reglementate de prezenta lege;

Ón

d) propune un plan de reorganizare;

cadrul

procedurii

e)
administreaz„
activitatea
debitorului,
sub
supravegherea administratorului judiciar, dup„ confirmarea
planului;
f) dup„ intrarea Ón faliment, particip„ la inventar,
semn‚nd actul, prime∫te raportul final ∫i bilan˛ul de
Ónchidere ∫i particip„ la ∫edin˛a convocat„ pentru
solu˛ionarea obiec˛iunilor ∫i aprobarea raportului;
g) prime∫te notificarea Ónchiderii procedurii.
SECﬁIUNEA a 5-a
Administratorul judiciar

Art. 19. — (1) Practicienii Ón insolven˛„ interesa˛i vor
depune la dosar o ofert„ de preluare a pozi˛iei de
administrator judiciar Ón dosarul respectiv, la care vor
anexa dovada calit„˛ii de practician Ón insolven˛„ ∫i o copie
de pe poli˛a de asigurare profesional„. Œn ofert„,
practicianul Ón insolven˛„ interesat va putea ar„ta ∫i
disponibilitatea de timp ∫i de resurse umane, precum ∫i
experien˛a general„ sau specific„ necesare prelu„rii
dosarului ∫i bunei administr„ri a cazului. Œn cazul Ón care
nu exist„ nici o astfel de ofert„, judec„torul-sindic va
desemna provizoriu, p‚n„ la prima adunare a creditorilor,
un practician Ón insolven˛„ ales Ón mod aleatoriu din
Tabloul U.N.P.I.R.
(2) La recomandarea comitetului creditorilor, Ón cadrul
primei ∫edin˛e a adun„rii creditorilor sau ulterior, creditorii
care de˛in cel pu˛in 50% din valoarea total„ a crean˛elor
pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator,
stabilindu-i ∫i remunera˛ia. Œn cazul Ón care remunera˛ia se
va achita din fondul constituit conform prevederilor art. 4,
aceasta va fi stabilit„ de c„tre judec„torul-sindic, pe baza
criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician Ón
insolven˛„. Creditorii pot decide s„ confirme administratorul
judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de c„tre
judec„torul-sindic.
(3) Creditorii pot contesta, pe motive de nelegalitate,
decizia prev„zut„ la alin. (2), Ón termen de 3 zile, la
judec„torul-sindic care va solu˛iona, de urgen˛„ ∫i deodat„,
toate contesta˛iile printr-o Óncheiere prin care va desemna
administratorul judiciar/lichidatorul propus de creditori sau,
dup„ caz, va solicita adun„rii creditorilor desemnarea unui
alt administrator judiciar/lichidator.
(4) Dac„ Ón termenul stabilit la alin. (3) decizia adun„rii
creditorilor nu este contestat„, judec„torul-sindic, prin
Óncheiere, va desemna administratorul judiciar propus de
creditori, dispun‚nd totodat„ Óncetarea atribu˛iilor
administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat
prin sentin˛a de deschidere a procedurii.
(5) Administratorul judiciar, persoan„ fizic„ sau persoan„
juridic„, inclusiv reprezentantul acesteia, trebuie s„ aib„
calitatea de practician Ón insolven˛„, potrivit legii.
(6) Sunt incompatibile cu calitatea de lichidator (expert
Ón insolven˛„) urm„toarele categorii de persoane:
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a) persoana fizic„ ce are calitatea de fondator,
administrator, cenzor sau reprezentant al unui comerciant,
persoan„ juridic„, potrivit art. 6 ∫i 138 din Legea
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
b) executorii judec„tore∫ti;
c) persoanele fizice sau juridice av‚nd calitatea de
lichidator (expert Ón insolven˛„), c„rora le sunt aplicabile
prevederile art. 27 pct. 1—9 din Codul de procedur„ civil„.
(7) Œn situa˛iile prev„zute la art. 149 din Legea
nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, administratorul judiciar/lichidatorul are obliga˛ia de
ab˛inere. Œn cazul neconform„rii, persoana interesat„ poate
ini˛ia procedura recuz„rii, conform dispozi˛iilor Codului de
procedur„ civil„, care se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(8) Œnainte de desemnarea sa, administratorul judiciar
trebuie s„ fac„ dovada c„ este asigurat pentru r„spundere
profesional„, prin subscrierea unei poli˛e de asigurare
valabile, care s„ acopere eventualele prejudicii cauzate Ón
Óndeplinirea atribu˛iilor sale. Riscul asigurat trebuie s„
reprezinte consecin˛a activit„˛ii administratorului judiciar pe
perioada exercit„rii calit„˛ii sale.
(9) Este interzis administratorului judiciar, sub sanc˛iunea
revoc„rii din func˛ie ∫i a repar„rii eventualelor prejudicii
cauzate, s„ diminueze, Ón mod direct sau indirect, valoarea
sumei asigurate prin contractul de asigurare.
Art. 20. — (1) Principalele atribu˛ii ale administratorului
judiciar, Ón cadrul prezentei legi, sunt:
a) examinarea situa˛iei economice a debitorului ∫i a
documentelor depuse conform prevederilor art. 28 ∫i 35 ∫i
Óntocmirea unui raport prin care s„ propun„ fie intrarea Ón
procedura simplificat„, fie continuarea perioadei de
observa˛ie Ón cadrul procedurii generale ∫i supunerea acelui
raport judec„torului-sindic, Óntr-un termen stabilit de acesta,
dar care nu va putea dep„∫i 30 de zile de la desemnarea
administratorului judiciar;
b) examinarea activit„˛ii debitorului ∫i Óntocmirea unui
raport am„nun˛it asupra cauzelor ∫i Ómprejur„rilor care au
dus la apari˛ia st„rii de insolven˛„, cu men˛ionarea
persoanelor c„rora le-ar fi imputabil„, ∫i asupra existen˛ei
premiselor angaj„rii r„spunderii acestora, Ón condi˛iile
art. 138, precum ∫i asupra posibilit„˛ii reale de reorganizare
efectiv„ a activit„˛ii debitorului ori a motivelor care nu
permit reorganizarea ∫i supunerea acelui raport
judec„torului-sindic, Óntr-un termen stabilit de acesta, dar
care nu va putea dep„∫i 60 de zile de la desemnarea
administratorului judiciar;
c) Óntocmirea actelor prev„zute la art. 28 alin. (1), Ón
cazul Ón care debitorul nu ∫i-a Óndeplinit obliga˛ia respectiv„
Ón„untrul termenelor legale, precum ∫i verificarea,
corectarea ∫i completarea informa˛iilor cuprinse Ón actele
respective, c‚nd acestea au fost prezentate de debitor;
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d) elaborarea planului de reorganizare a activit„˛ii
debitorului, Ón func˛ie de cuprinsul raportului prev„zut la
lit. a) ∫i Ón condi˛iile ∫i termenele prev„zute la art. 94;
e) supravegherea opera˛iunilor de gestionare a
patrimoniului debitorului;
f) conducerea integral„, respectiv Ón parte, a activit„˛ii
debitorului, Ón acest ultim caz cu respectarea preciz„rilor
exprese ale judec„torului-sindic cu privire la atribu˛iile sale
∫i la condi˛iile de efectuare a pl„˛ilor din contul averii
debitorului;
g) convocarea, prezidarea ∫i asigurarea secretariatului
∫edin˛elor adun„rii creditorilor sau ale ac˛ionarilor,
asocia˛ilor ori membrilor debitorului persoan„ juridic„;
h) introducerea de ac˛iuni pentru anularea actelor
frauduloase Óncheiate de debitor Ón dauna drepturilor
creditorilor, precum ∫i a unor transferuri cu caracter
patrimonial, a unor opera˛iuni comerciale Óncheiate de
debitor ∫i a constituirii unor garan˛ii acordate de acesta,
susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
i) sesizarea de urgen˛„ a judec„torului-sindic Ón cazul Ón
care constat„ c„ nu exist„ bunuri Ón averea debitorului ori
c„ acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile
administrative;
j) men˛inerea sau denun˛area unor contracte Óncheiate
de debitor;
k) verificarea crean˛elor ∫i, atunci c‚nd este cazul,
formularea de obiec˛iuni la acestea, precum ∫i Óntocmirea
tabelelor crean˛elor;
l) Óncasarea crean˛elor; urm„rirea Óncas„rii crean˛elor
referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele
de bani transferate de c„tre debitor Ónainte de deschiderea
procedurii; formularea ∫i sus˛inerea ac˛iunilor Ón preten˛ii
pentru Óncasarea crean˛elor debitorului, pentru aceasta
put‚nd angaja avoca˛i;
m) cu condi˛ia confirm„rii de c„tre judec„torul-sindic,
Óncheierea de tranzac˛ii, desc„rcarea de datorii,
desc„rcarea fidejusorilor, renun˛area la garan˛ii reale;
n) sesizarea judec„torului-sindic Ón leg„tur„ cu orice
problem„ care ar cere o solu˛ionare de c„tre acesta.
(2) Judec„torul-sindic poate stabili administratorului
judiciar, prin Óncheiere, orice alte atribu˛ii Ón afara celor
stabilite la alin. (1), cu excep˛ia celor prev„zute de lege Ón
competen˛a exclusiv„ a acestuia.
Art. 21. — (1) La fiecare termen de continuare a
procedurii, administratorul judiciar va prezenta judec„toruluisindic un raport cuprinz‚nd descrierea modului Ón care ∫i-a
Óndeplinit atribu˛iile, precum ∫i o justificare a cheltuielilor
efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli
efectuate din fondurile existente Ón averea debitorului. Baza
de raportare este luna Óntreag„, raportul put‚nd cuprinde
mai multe luni.
(2) Debitorul persoan„ fizic„, administratorul special al
debitorului persoan„ juridic„, oricare dintre creditori, precum
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∫i orice alt„ persoan„ interesat„ pot face contesta˛ie
Ómpotriva m„surilor luate de administratorul judiciar.
(3) Contesta˛ia trebuie s„ fie Ónregistrat„ Ón termen de
5 zile de la depunerea raportului prev„zut la alin. (1).
(4) Judec„torul-sindic va solu˛iona contesta˛ia, Ón termen
de 10 zile de la Ónregistrarea ei, Ón camera de consiliu, cu
citarea contestatorului, a administratorului judiciar ∫i a
comitetului creditorilor, put‚nd, la cererea contestatorului, s„
suspende executarea m„surii contestate.
Art. 22. — (1) Œn cazul Ón care un practician Ón
insolven˛„ desemnat refuz„ numirea, acesta are obliga˛ia
de a notifica instan˛a, Ón termen de 5 zile de la
comunicarea sentin˛ei de numire. Judec„torul-sindic va
sanc˛iona cu amend„ judiciar„ de la 500 lei (RON) la
1.000 lei (RON) necomunicarea Ón termen a refuzului, f„r„
motive temeinice. Œn acest caz sunt aplicabile dispozi˛iile
art. 19. Prevederile prezentului articol sunt aplicabile ∫i Ón
situa˛ia prev„zut„ la art. 34.
(2) Œn orice stadiu al procedurii, judec„torul-sindic, din
oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, Ól poate Ónlocui
pe administratorul judiciar, prin Óncheiere motivat„, pentru
motive temeinice. Œncheierea de Ónlocuire se pronun˛„ Ón
camera de consiliu, de urgen˛„, cu citarea administratorului
judiciar ∫i a comitetului creditorilor.
(3) Judec„torul-sindic va sanc˛iona administratorul
judiciar cu amend„ judiciar„ de la 1.000 lei (RON) la
5.000 lei (RON) Ón cazul Ón care acesta, din culp„ sau cu
rea-credin˛„, nu Ó∫i Óndepline∫te sau Óndepline∫te cu
Ónt‚rziere atribu˛iile prev„zute de lege sau stabilite de
judec„torul-sindic.
(4) Dac„ prin fapta prev„zut„ la alin. (3) administratorul
judiciar a cauzat un prejudiciu, judec„torul-sindic va putea,
la cererea oric„rei p„r˛i interesate, s„ Ól oblige pe
administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs.
(5) Œn cazul amenzilor ∫i al desp„gubirii prev„zute la
alin. (1), (3) ∫i, respectiv la alin. (4), urmeaz„ a se aplica
Ón mod corespunz„tor dispozi˛iile art. 108 4 ∫i 108 5 din
Codul de procedur„ civil„.
Art. 23. — Œn vederea Óndeplinirii atribu˛iilor sale,
administratorul judiciar va putea desemna persoane de
specialitate. Numirea ∫i nivelul remunera˛iilor acestor
persoane vor fi supuse aprob„rii comitetului creditorilor, cu
excep˛ia cazurilor Ón care va fi stabilit c„ acestea vor fi
achitate din fondul constituit conform art. 4.
SECﬁIUNEA a 6-a
Lichidatorul

Art. 24. — (1) Œn cazul Ón care dispune trecerea la
faliment, judec„torul-sindic va desemna un lichidator,
aplic‚ndu-se, Ón mod corespunz„tor, dispozi˛iile art. 19, 21,
22, 23 ∫i ale art. 102 alin. (5).

(2) Atribu˛iile administratorului judiciar Ónceteaz„ la
momentul stabilirii atribu˛iilor lichidatorului de c„tre
judec„torul-sindic.
(3) Poate fi desemnat lichidator ∫i administratorul
judiciar desemnat anterior.
Art. 25. — Principalele atribu˛ii ale lichidatorului, Ón
cadrul prezentei legi, sunt:
a) examinarea activit„˛ii debitorului asupra c„ruia se
ini˛iaz„ procedura simplificat„ Ón raport cu situa˛ia de fapt
∫i Óntocmirea unui raport am„nun˛it asupra cauzelor ∫i
Ómprejur„rilor care au dus la insolven˛„, cu men˛ionarea
persoanelor c„rora le-ar fi imputabil„ ∫i a existen˛ei
premiselor angaj„rii r„spunderii acestora Ón condi˛iile
art. 138, ∫i supunerea acelui raport judec„torului-sindic Óntr-un
termen stabilit de acesta, dar care nu va putea dep„∫i
60 de zile de la desemnarea lichidatorului, dac„ un raport
cu acest obiect nu fusese Óntocmit anterior de
administratorul judiciar;
b) conducerea activit„˛ii debitorului;
c) introducerea de ac˛iuni pentru anularea actelor
frauduloase Óncheiate de debitor Ón dauna drepturilor
creditorilor, precum ∫i a unor transferuri cu caracter
patrimonial, a unor opera˛iuni comerciale Óncheiate de
debitor ∫i a constituirii unor garan˛ii acordate de acesta,
susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor ∫i luarea
m„surilor corespunz„toare pentru conservarea lor;
e) men˛inerea sau denun˛area unor contracte Óncheiate
de debitor;
f) verificarea crean˛elor ∫i, atunci c‚nd este cazul,
formularea de obiec˛iuni la acestea, precum ∫i Óntocmirea
tabelelor crean˛elor;
g) urm„rirea Óncas„rii crean˛elor din averea debitorului,
rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani
efectuat de acesta Ónaintea deschiderii procedurii, Óncasarea
crean˛elor; formularea ∫i sus˛inerea ac˛iunilor Ón preten˛ii
pentru Óncasarea crean˛elor debitorului, pentru aceasta
put‚nd angaja avoca˛i;
h) primirea pl„˛ilor pe seama debitorului ∫i consemnarea
lor Ón contul averii debitorului;
i) v‚nzarea bunurilor din averea debitorului, Ón
conformitate cu prevederile prezentei legi;
j) Óncheierea de tranzac˛ii, desc„rcarea de datorii,
desc„rcarea fidejusorilor, renun˛area la garan˛ii reale sub
condi˛ia confirm„rii de c„tre judec„torul-sindic;
k) sesizarea judec„torului-sindic cu orice problem„ care
ar cere o solu˛ionare de c„tre acesta;
l) orice alte atribu˛ii stabilite prin Óncheiere de c„tre
judec„torul-sindic.
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CAPITOLUL III
Procedura
SECﬁIUNEA 1
Cererile introductive

Art. 26. — (1) Procedura va Óncepe pe baza unei cereri
introduse la tribunal de c„tre debitor sau de c„tre creditori,
precum ∫i de orice alte persoane sau institu˛ii prev„zute
expres de lege.
(2) Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare introduce
cerere Ómpotriva entit„˛ilor reglementate ∫i supravegheate
de aceasta care, potrivit datelor de care dispune,
Óndeplinesc criteriile prev„zute de dispozi˛iile legale speciale
pentru ini˛ierea procedurii prev„zute de prezenta lege.
§.1. Cererea debitorului

Art. 27. — (1) Debitorul aflat Ón stare de insolven˛„ este
obligat s„ adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus
dispozi˛iilor prezentei legi, Ón termen de maximum 30 de
zile de la apari˛ia st„rii de insolven˛„.
(2) Va putea s„ adreseze tribunalului o cerere pentru a
fi supus dispozi˛iilor prezentei legi ∫i debitorul Ón cazul
c„ruia apari˛ia st„rii de insolven˛„ este iminent„.
(3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de
persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor,
au calitatea de a le reprezenta.
(4) Introducerea prematur„, cu rea-credin˛„, de c„tre
debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage
r„spunderea patrimonial„ a debitorului persoan„ fizic„ sau
juridic„, pentru prejudiciile pricinuite.
Art. 28. — (1) Cererea debitorului trebuie s„ fie Ónso˛it„
de urm„toarele acte:
a) bilan˛ul certificat de c„tre administrator ∫i
cenzor/auditor, balan˛a de verificare pentru luna precedent„
datei Ónregistr„rii cererii de deschidere a procedurii;
b) o list„ complet„ a tuturor bunurilor debitorului,
incluz‚nd toate conturile ∫i b„ncile prin care debitorul Ó∫i
ruleaz„ fondurile; pentru bunurile grevate se vor men˛iona
datele din registrele de publicitate;
c) o list„ a numelor ∫i a adreselor creditorilor, oricum
ar fi crean˛ele acestora: certe sau sub condi˛ie, lichide ori
nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori
contestate, ar„t‚ndu-se suma, cauza ∫i drepturile de
preferin˛„;
d) o list„ cuprinz‚nd pl„˛ile ∫i transferurile patrimoniale
efectuate de debitor Ón cele 120 de zile anterioare
Ónregistr„rii cererii introductive;
e) o list„ a activit„˛ilor curente pe care inten˛ioneaz„ s„
le desf„∫oare Ón perioada de observa˛ie;
f) contul de profit ∫i pierdere pe anul anterior depunerii
cererii;
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g) o list„ a membrilor grupului de interes economic sau,
dup„ caz, a asocia˛ilor cu r„spundere nelimitat„, pentru
societ„˛ile Ón nume colectiv ∫i cele Ón comandit„;
h) o declara˛ie prin care debitorul Ó∫i arat„ inten˛ia de
intrare Ón procedura simplificat„ sau de reorganizare,
conform unui plan, prin restructurarea activit„˛ii ori prin
lichidarea, Ón tot sau Ón parte, a averii, Ón vederea stingerii
datoriilor sale; dac„ aceast„ declara˛ie nu va fi depus„
p‚n„ la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se
prezum„ c„ debitorul este de acord cu ini˛ierea procedurii
simplificate;
i) o descriere sumar„ a modalit„˛ilor pe care le are Ón
vedere pentru reorganizarea activit„˛ii;
j) o declara˛ie pe propria r„spundere, autentificat„ la
notar ori certificat„ de un avocat, sau un certificat de la
registrul societ„˛ilor agricole ori, dup„ caz, oficiul registrului
comer˛ului Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„ domiciliul
profesional/sediul social, din care s„ rezulte dac„ a mai
fost supus procedurii prev„zute de prezenta lege Óntr-un
interval de 5 ani anterior formul„rii cererii introductive;
k) o declara˛ie pe propria r„spundere autentificat„ de
notar sau certificat„ de avocat, din care s„ rezulte c„ nu a
fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infrac˛iuni
prev„zute Ón Legea concuren˛ei nr. 21/1996 ∫i c„
administratorii, directorii ∫i/sau asocia˛ii nu au fost
condamna˛i definitiv pentru bancrut„ frauduloas„, gestiune
frauduloas„, abuz de Óncredere, Ón∫el„ciune, delapidare,
m„rturie mincinoas„, infrac˛iuni de fals ori infrac˛iuni
prev„zute Ón Legea nr. 21/1996, Ón ultimii 5 ani anteriori
deschiderii procedurii;
l) un certificat de admitere la tranzac˛ionare pe o piat„
reglementat„ a valorilor mobiliare sau a altor instrumente
financiare emise.
(2) Dac„ debitorul nu dispune, la momentul Ónregistr„rii
cererii, de vreuna dintre informa˛iile prev„zute la alin. (1)
lit. a)—f) ∫i h), va putea Ónregistra acea informa˛ie la
tribunal Ón termen de 10 zile; dac„ nu o va face, cererea
sa va fi considerat„ o recunoa∫tere a st„rii de insolven˛„ a
patrimoniului s„u, caz Ón care judec„torul-sindic va
pronun˛a o sentin˛„ de intrare Ón procedur„ simplificat„,
conform art. 1 alin. (2) lit. c) sau d).
Art. 29. — (1) Œn cazul unei cereri introduse de o
societate Ón nume colectiv sau Ón comandit„, acea cerere
nu va fi considerat„ ca fiind f„cut„ ∫i de asocia˛ii cu
r„spundere nelimitat„ ori, Ón condi˛iile art. 31—33, ∫i
Ómpotriva lor.
(2) O cerere introdus„ de un asociat cu r„spundere
nelimitat„ ori Ómpotriva acestuia pentru datoriile sale va fi
f„r„ efecte juridice cu privire la societatea Ón nume colectiv
sau Ón comandit„ din care face parte.
(3) Prevederile alin. (1) ∫i (2) se aplic„, Ón mod
corespunz„tor, Ón privin˛a cererilor introduse de grupurile de
interes economic sau de membrii acestora.
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Art. 30. — Nu pot formula o cerere de reorganizare
judiciar„ debitorii, persoane juridice, care Ón ultimii 5 ani,
preceden˛i hot„r‚rii de deschidere a procedurii, au mai fost
supu∫i unei astfel de proceduri.
§.2. Cererile creditorilor

Art. 31. — (1) Orice creditor Óndrept„˛it s„ solicite
deschiderea procedurii prev„zute de prezenta lege
Ómpotriva unui debitor prezumat Ón insolven˛„ poate
introduce o cerere introductiv„, Ón care va preciza:
a) cuantumul ∫i temeiul crean˛ei;
b) existen˛a unei garan˛ii reale, constituite de c„tre
debitor sau instituite potrivit legii;
c) existen˛a unor m„suri asigur„torii asupra bunurilor
debitorului;
d) declara˛ia privind eventuala inten˛ie de a participa la
reorganizarea debitorului, caz Ón care va trebui s„
precizeze, cel pu˛in la nivel de principiu, modalitatea Ón
care Ón˛elege s„ participe la reorganizare.
(2) Creditorul va anexa documentele justificative ale
crean˛ei ∫i ale actelor de constituire de garan˛ii.
(3) Dac„ Óntre momentul Ónregistr„rii cererii de c„tre un
creditor ∫i cel al judec„rii acestei cereri sunt formulate
cereri de c„tre al˛i creditori Ómpotriva aceluia∫i debitor,
tribunalul va verifica, din oficiu, la data Ónregistr„rii,
existen˛a dosarului pe rol, va dispune conexarea acestora
∫i va stabili Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute la alin. (1)
referitoare la cuantumul minim al crean˛elor, Ón raport cu
valoarea Ónsumat„ a crean˛elor tuturor creditorilor care au
formulat cereri ∫i cu respectarea valorii-prag prev„zute de
prezenta lege.
(4) Dac„ exist„ o cerere de deschidere a procedurii
insolven˛ei formulat„ de c„tre debitor ∫i una sau mai multe
cereri formulate de creditori, nesolu˛ionate Ónc„, toate
cererile de deschidere a procedurii se conexeaz„ la
cererea formulat„ de debitor.
(5) Dac„ s-a deschis o procedur„ Óntr-un dosar,
celelalte eventuale dosare aflate pe rol, cu acela∫i obiect,
vor fi conexate la acela∫i dosar.
SECﬁIUNEA a 2-a
Deschiderea procedurii ∫i efectele deschiderii procedurii

Art. 32. — (1) Dac„ cererea debitorului corespunde
condi˛iilor prev„zute la art. 27, judec„torul-sindic va
pronun˛a o Óncheiere de deschidere a procedurii generale,
iar dac„ prin declara˛ia f„cut„ conform art. 28 alin. (1)
lit. h) debitorul Ó∫i arat„ inten˛ia de a intra Ón procedura
simplificat„ sau nu depune documentele prev„zute la
art. 28 alin. (1) lit. a)—f) ∫i h) la termenul prev„zut la
art. 28 alin. (2) ori se Óncadreaz„ Ón una dintre categoriile
prev„zute la art. 1 alin. (2), judec„torul va pronun˛a o
Óncheiere de deschidere a procedurii simplificate.

(2) Prin Óncheierea de deschidere a procedurii
judec„torul-sindic va dispune administratorului judiciar sau,
dup„ caz, lichidatorului s„ efectueze notific„rile prev„zute
la art. 61. Œn cazul Ón care, Ón termen de 15 zile de la
notificare, creditorii se opun deschiderii procedurii,
judec„torul-sindic va ˛ine, Ón termen de 10 zile, o ∫edin˛„
la care vor fi cita˛i administratorul judiciar, debitorul ∫i
creditorii care se opun deschiderii procedurii, Ón urma
c„reia va solu˛iona, deodat„, printr-o sentin˛„, toate
opozi˛iile. Admi˛‚nd opozi˛ia, judec„torul-sindic va putea
p„stra deschis„ procedura insolven˛ei, cu consecin˛a
calific„rii cererii debitorului de deschidere a procedurii ca
fiind prematur„, sau va putea revoca Óncheierea de
deschidere a procedurii. Deschiderea ulterioar„ a
procedurii, la cererea debitorului sau a creditorilor, nu va
putea modifica data apari˛iei st„rii de insolven˛„. Reauacredin˛„ a debitorului trebuie dovedit„ de creditorul care se
opune la deschiderea procedurii insolven˛ei.
Art. 33. — (1) Œn termen de 48 de ore de la
Ónregistrarea cererii creditorului Óndrept„˛it s„ solicite
deschiderea procedurii insolven˛ei, judec„torul-sindic va
comunica cererea, Ón copie, debitorului.
(2) Œn termen de 10 zile de la primirea copiei, debitorul
trebuie fie s„ conteste, fie s„ recunoasc„ existen˛a st„rii
de insolven˛„. Dac„ debitorul contest„ starea de insolven˛„,
iar contesta˛ia sa este ulterior respins„, el nu va mai avea
dreptul s„ solicite reorganizarea judiciar„.
(3) La cererea debitorului, judec„torul-sindic Ói poate
obliga pe creditorii care au introdus cererea s„
consemneze, Ón termen de 15 zile, la o banc„, o cau˛iune
de cel mult 10% din valoarea crean˛elor. Cau˛iunea va fi
restituit„ creditorilor, dac„ cererea lor va fi admis„. Dac„
cererea va fi respins„, cau˛iunea va fi folosit„ pentru a
acoperi pagubele suferite de debitori. Dac„ nu este
consemnat„ Ón termen cau˛iunea, cererea introductiv„ va fi
respins„.
(4) Dac„ judec„torul-sindic stabile∫te c„ debitorul este
Ón stare de insolven˛„, Ói va respinge contesta˛ia ∫i va
deschide, printr-o sentin˛„, procedura general„, situa˛ie Ón
care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de
c„tre administratorul judiciar sau de c„tre creditorii de˛in‚nd
Ómpreun„ sau separat minimum 20% din valoarea masei
credale ∫i numai dac„ ace∫tia Ó∫i exprim„ inten˛ia de a
depune un plan Ón termenul prev„zut la art. 59 alin. (1),
respectiv la art. 60 alin. (2).
(5) Dac„ judec„torul-sindic stabile∫te c„ debitorul nu
este Ón stare de insolven˛„, respinge cererea creditorilor,
care va fi considerat„ ca lipsit„ de orice efect chiar de la
Ónregistrarea ei.
(6) Dac„ debitorul nu contest„, Ón termenul prev„zut la
alin. (2), c„ ar fi Ón stare de insolven˛„ ∫i Ó∫i exprim„
inten˛ia de a-∫i reorganiza activitatea, judec„torul-sindic va
da o sentin˛„ de deschidere a procedurii generale. Œn cazul
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Ón care, din declara˛ia debitorului, f„cut„ p‚n„ la data
pronun˛„rii sentin˛ei, rezult„ c„ acesta se Óncadreaz„ Ón
una dintre categoriile prev„zute la art. 1 alin. (2) sau a
mai beneficiat de reorganizare Ón ultimii 5 ani anteriori
deschiderii procedurii, judec„torul-sindic va pronun˛a o
sentin˛„ de deschidere a procedurii simplificate.
(7) Prin sentin˛a de deschidere a procedurii, judec„torulsindic va dispune administratorului judiciar sau lichidatorului,
dup„ caz, s„ efectueze notific„rile prev„zute la art. 61.
Art. 34. — Prin sentin˛a de deschidere a procedurii
generale, judec„torul-sindic va desemna un administrator
judiciar, iar Ón cazul deschiderii procedurii simplificate va
desemna un lichidator provizoriu. Desemnarea se va face
Ón conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. c),
coroborat cu cele ale art. 19 alin. (1).
Art. 35. — Œn termen de 10 zile de la deschiderea
procedurii, potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) sau (6),
debitorul este obligat s„ depun„ la dosarul cauzei actele ∫i
informa˛iile prev„zute la art. 28 alin. (1).
Art. 36. — De la data deschiderii procedurii se
suspend„ de drept toate ac˛iunile judiciare sau
extrajudiciare pentru realizarea crean˛elor asupra debitorului
sau bunurilor sale.
Art. 37. — Œn vederea aplic„rii prevederilor art. 36, prin
sentin˛a de deschidere a procedurii judec„torul-sindic va
dispune comunicarea acesteia c„tre instan˛ele judec„tore∫ti
Ón a c„ror jurisdic˛ie se afl„ sediul debitorului declarat la
registrul comer˛ului ∫i tuturor b„ncilor unde debitorul are
deschise conturi.
Art. 38. — Orice furnizor de servicii — electricitate,
gaze naturale, ap„, servicii telefonice sau altele asemenea —
nu are dreptul, Ón perioada de observa˛ie ∫i Ón perioada de
reorganizare, s„ schimbe, s„ refuze ori s„ Óntrerup„
temporar un astfel de serviciu c„tre debitor sau c„tre
averea debitorului, Ón cazul Ón care acesta are calitatea de
consumator captiv, potrivit legii.
Art. 39. — (1) Creditorul titular al unei crean˛e
garantate cu ipotec„, gaj sau alt„ garan˛ie real„ mobiliar„
ori drept de reten˛ie de orice fel poate solicita
judec„torului-sindic ridicarea suspend„rii prev„zute la
art. 36 cu privire la crean˛a sa ∫i valorificarea imediat„, Ón
cadrul procedurii, cu aplicarea corespunz„toare a
dispozi˛iilor art. 116—118 ∫i cu condi˛ia achit„rii din pre˛ a
cheltuielilor prev„zute la art. 121 alin. (1) pct. 1, a bunului
asupra c„ruia poart„ garan˛ia sau dreptul de reten˛ie, Ón
una dintre urm„toarele situa˛ii:
A. atunci c‚nd valoarea obiectului garan˛iei, determinat„
de un evaluator conform standardelor interna˛ionale de
evaluare, este pe deplin acoperit„ de valoarea total„ a
crean˛elor ∫i a p„r˛ilor de crean˛e garantate cu acel obiect:
a) obiectul garan˛iei nu prezint„ o importan˛„
determinant„ pentru reu∫ita planului de reorganizare
propus;
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b) obiectul garan˛iei face parte dintr-un ansamblu
func˛ional, iar prin desprinderea ∫i v‚nzarea lui separat„,
valoarea bunurilor r„mase nu se diminueaz„;
B. atunci c‚nd nu exist„ o protec˛ie corespunz„toare a
crean˛ei garantate Ón raport cu obiectul garan˛iei, din
cauza:
a) diminu„rii valorii obiectului garan˛iei sau existen˛ei
unui pericol real ca aceasta s„ sufere o diminuare
apreciabil„;
b) diminu„rii valorii p„r˛ii garantate dintr-o crean˛„ cu
rang inferior, ca urmare a acumul„rii dob‚nzilor, major„rilor
∫i penalit„˛ilor de orice fel la o crean˛„ garantat„ cu rang
superior;
c) lipsei unei asigur„ri a obiectului garan˛iei Ómpotriva
riscului pieirii sau deterior„rii.
(2) Œn cazurile prev„zute la alin. (1) lit. B, judec„torulsindic va putea respinge cererea de ridicare a suspend„rii
formulat„ de creditor, dac„ administratorul judiciar/debitorul
propune Ón schimb adoptarea uneia sau mai multor m„suri
menite s„ ofere protec˛ie corespunz„toare crean˛ei
garantate a creditorului, precum:
a) efectuarea de pl„˛i periodice Ón favoarea creditorului
pentru acoperirea diminu„rii valorii obiectului garan˛iei ori a
valorii p„r˛ii garantate dintr-o crean˛„ cu rang inferior;
b) efectuarea de pl„˛i periodice Ón favoarea creditorului
pentru satisfacerea dob‚nzilor, major„rilor ∫i penalit„˛ilor de
orice fel ∫i, respectiv, pentru reducerea capitalului crean˛ei
sub cota de diminuare a valorii obiectului garan˛iei ori a
valorii p„r˛ii garantate dintr-o crean˛„ cu rang inferior;
c) nova˛ia obliga˛iei de garan˛ie prin constituirea unei
garan˛ii suplimentare, reale sau personale ori prin
substituirea obiectului garan˛iei cu un alt obiect.
(3) Reclamantul, Óntr-o cerere de ridicare a suspend„rii,
trebuie s„ fac„ dovada faptului prev„zut la alin. (1)
lit. A.b), r„m‚n‚nd debitorului/administratorului sau altei
p„r˛i interesate sarcina producerii dovezii contrare ∫i,
respectiv, a celorlalte elemente.
Art. 40. — Deschiderea procedurii suspend„ orice
termene de prescrip˛ie a ac˛iunilor prev„zute la art. 36.
Art. 41. — (1) Nici o dob‚nd„, majorare sau penalitate
de orice fel ori cheltuial„, numit„ generic accesorii, nu va
putea fi ad„ugat„ crean˛elor n„scute anterior datei
deschiderii procedurii.
(2) Prin excep˛ie de la alin. (1), crean˛ele garantate se
Ónscriu Ón tabelul definitiv ∫i/sau Ón tabelul definitiv
consolidat, dup„ caz, la valoarea garan˛iilor, evaluat„ Ón
conformitate cu art. 39 alin. (1) lit. A, dar nu mai mult
dec‚t valoarea total„ a crean˛ei garantate de acea
garan˛ie. La distribu˛ia pre˛ului garan˛iei, creditorul garantat
va fi Óndrept„˛it s„ calculeze accesoriile la crean˛a
garantat„ p‚n„ cel mult la data v‚nz„rii bunului, cu
condi˛ia ca pre˛ul bunului s„ fie corespunz„tor mai mare
dec‚t valoarea ini˛ial evaluat„. Œn cazul Ón care pre˛ul va fi
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inferior valorii evaluate, la distribu˛ie se va ajusta
corespunz„tor raportul dintre partea garantat„ ∫i cea
negarantat„ a crean˛ei.
(3) Œn cazul
Ón care se confirm„ un plan de
reorganizare, dob‚nzile, major„rile ori penalit„˛ile de orice
fel sau cheltuielile accesorii la obliga˛iile n„scute ulterior
datei deschiderii procedurii generale se achit„ Ón
conformitate cu actele din care rezult„ ∫i cu prevederile
programului de pl„˛i. Œn cazul Ón care planul e∫ueaz„,
prevederile alin. (1) ∫i (2) se aplic„ corespunz„tor pentru
calculul accesoriilor cuprinse Ón programul de pl„˛i, la data
intr„rii Ón faliment.
(4) Nici o dob‚nd„, majorare sau penalitate de orice fel
ori cheltuial„, numit„ generic accesorii, nu va putea fi
ad„ugat„ crean˛elor n„scute ulterior datei deschiderii at‚t a
procedurii simplificate, c‚t ∫i a celei generale, Ón cazul Ón
care nici un plan de reorganizare nu este confirmat.
Art. 42. — (1) Dup„ ce s-a dispus deschiderea
procedurii potrivit art. 33, este interzis administratorilor
debitorilor, persoane juridice, sub sanc˛iunea nulit„˛ii, s„
Ónstr„ineze, f„r„ acordul judec„torului-sindic, ac˛iunile ori
p„r˛ile lor sociale sau de interes de˛inute de debitorul care
face obiectul acestei proceduri.
(2) Judec„torul-sindic va dispune indisponibilizarea
ac˛iunilor ori a p„r˛ilor sociale sau de interes, potrivit
alin. (1), Ón registrele speciale de eviden˛„ ori Ón conturile
Ónregistrate electronic.
Art. 43. — (1) Ca urmare a deschiderii procedurii ∫i
p‚n„ la data confirm„rii planului de reorganizare, ac˛iunile
societ„˛ilor emitente, Ón sensul Legii nr. 297/2004 privind
pia˛a de capital, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se suspend„ de la tranzac˛ionare cu Óncepere de la data
primirii comunic„rii de c„tre Comisia Na˛ional„ a Valorilor
Mobiliare.
(2) La data primirii de c„tre Comisia Na˛ional„ a
Valorilor Mobiliare a comunic„rii privind intrarea Ón
procedura falimentului intervine retragerea valorilor mobiliare
de pe pia˛a reglementat„ pe care acestea se
tranzac˛ioneaz„.
Art. 44. — Debitorul are obliga˛ia de a pune la
dispozi˛ie administratorului judiciar sau, dup„ caz,
lichidatorului toate informa˛iile cerute de acesta, precum ∫i
toate informa˛iile apreciate ca necesare, cu privire la
activitatea ∫i averea sa, precum ∫i lista cuprinz‚nd pl„˛ile
∫i transferurile patrimoniale f„cute de el Ón cele 120 de zile
anterioare deschiderii procedurii.
Art. 45. — (1) Dup„ r„m‚nerea irevocabil„ a hot„r‚rii
de deschidere a procedurii toate actele ∫i coresponden˛a
emise de debitor, administratorul judiciar sau lichidator vor
cuprinde, Ón mod obligatoriu ∫i cu caractere vizibile, Ón
limbile rom‚n„, englez„ ∫i francez„, men˛iunea Ón
insolven˛„, in insolvency, en procédure collective.

(2) Dup„ intrarea Ón reorganizare judiciar„ sau faliment,
actele ∫i coresponden˛a vor purta, Ón condi˛iile prev„zute la
alin. (1), men˛iunea Ón reorganizare judiciar„, in judicial
reorganisation, en redressement sau, dup„ caz, Ón faliment,
in bankruptcy, en faillite. Dup„ intrarea Ón procedura
simplificat„ se va face, de asemenea, men˛iunea Ón
faliment, in bankruptcy, en faillite.
(3) Prejudiciile suferite de ter˛ii de bun„-credin˛„, ca
urmare a nerespect„rii obliga˛iei debitorului men˛ionate la
alin. (1) ∫i (2), vor fi reparate Ón mod exclusiv de
persoanele care au Óncheiat actele ca reprezentan˛i legali
ai debitorului, f„r„ a fi atins„ averea debitorului.
Art. 46. — (1) Œn afar„ de cazurile prev„zute la art. 49
sau de cele autorizate de judec„torul-sindic, toate actele,
opera˛iunile ∫i pl„˛ile efectuate de debitor ulterior deschiderii
procedurii sunt nule.
(2) Debitorul ∫i/sau, dup„ caz, administratorul judiciar
sunt obliga˛i s„ Óntocmeasc„ ∫i s„ p„streze o list„
cuprinz‚nd toate Óncas„rile, pl„˛ile ∫i compens„rile efectuate
dup„ deschiderea procedurii, cu precizarea naturii ∫i valorii
acestora ∫i a datelor de identificare a cocontractan˛ilor.
Art. 47. — (1) Deschiderea procedurii ridic„ debitorului
dreptul de administrare — const‚nd Ón dreptul de a-∫i
conduce activitatea, de a-∫i administra bunurile din avere
∫i de a dispune de acestea —, dac„ acesta nu ∫i-a
declarat, Ón condi˛iile art. 28 alin. (1) lit. h) sau, dup„ caz,
art. 33 alin. (6), inten˛ia de reorganizare.
(2) Cu excep˛ia cazurilor prev„zute expres de lege,
prevederile alin. (1) sunt aplicabile ∫i bunurilor pe care
debitorul le-ar dob‚ndi ulterior deschiderii procedurii.
(3) Judec„torul-sindic va putea ordona ridicarea, Ón tot
sau Ón parte, a dreptului de administrare al debitorului
odat„ cu desemnarea unui administrator judiciar, indic‚nd
totodat„ ∫i condi˛ia de exercitare a conducerii debitorului de
c„tre acesta.
(4) Dreptul de administrare al debitorului Ónceteaz„ de
drept la data la care se dispune Ónceperea falimentului.
(5) Creditorii, comitetul creditorilor ori administratorul
judiciar pot oric‚nd adresa judec„torului-sindic o cerere de
a se ridica debitorului dreptul de administrare, av‚nd ca
justificare pierderile continue din averea debitorului sau
lipsa probabilit„˛ii de realizare a unui plan ra˛ional de
activitate.
(6) Judec„torul-sindic va examina, Ón termen de 15 zile,
cererea prev„zut„ la alin. (5), Óntr-o ∫edin˛„ la care vor fi
cita˛i administratorul judiciar, comitetul creditorilor ∫i
administratorul special.
(7) De la data intr„rii Ón faliment, debitorul va putea
desf„∫ura doar activit„˛ile ce sunt necesare derul„rii
opera˛iunilor lichid„rii.
Art. 48. — (1) Prin sentin˛a sau, dup„ caz, Óncheierea
av‚nd drept efect ridicarea dreptului de administrare,
judec„torul-sindic va da dispozi˛ii tuturor b„ncilor la care
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debitorul are disponibil Ón conturi s„ nu dispun„ de acestea
f„r„ un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului.
(2) Œnc„lcarea dispozi˛iilor judec„torului-sindic, men˛ionate
la alin. (1), atrage r„spunderea b„ncilor pentru prejudiciul
creat, precum ∫i o amend„ judiciar„ de la 4.000 lei (RON)
la 10.000 lei (RON).
Art. 49. — (1) Pe perioada de observa˛ie, debitorul va
putea s„ continue desf„∫urarea activit„˛ilor curente ∫i poate
efectua pl„˛i c„tre creditorii cunoscu˛i, care se Óncadreaz„
Ón condi˛iile obi∫nuite de exercitare a activit„˛ii curente,
dup„ cum urmeaz„:
a) sub supravegherea administratorului judiciar, dac„
debitorul a f„cut o cerere de reorganizare, Ón sensul
art. 28 alin. (1) lit. h), ∫i nu i-a fost ridicat dreptul de
administrare;
b) sub conducerea administratorului judiciar, dac„
debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.
(2) Actele, opera˛iunile ∫i pl„˛ile care dep„∫esc condi˛iile
men˛ionate la alin. (1) vor putea fi autorizate Ón exercitarea
atribu˛iilor de supraveghere de administratorul judiciar;
acesta va convoca o ∫edin˛„ a comitetului creditorilor Ón
vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului
special, Ón termen de maximum 5 zile de la data primirii
acesteia.
(3) Œn cazul propunerilor de Ónstr„inare a bunurilor din
averea debitorului grevate de garan˛ii, se va ˛ine seama
de prevederile art. 39 referitoare la acordarea unei protec˛ii
corespunz„toare crean˛ei garantate.
Art. 50. — Dac„ la data deschiderii procedurii un act
juridic nu devenise opozabil ter˛ilor, Ónscrierile, transcrierile,
intabul„rile ∫i orice alte formalit„˛i specifice necesare
acestui scop, efectuate dup„ data deschiderii procedurii,
sunt f„r„ efect fa˛„ de masa creditorilor, cu excep˛ia
cazului Ón care cererea sau sesizarea, legal formulat„, a
fost primit„ de instan˛a, autoritatea ori institu˛ia competent„
cel mai t‚rziu Ón ziua premerg„toare hot„r‚rii de
deschidere a procedurii.
Art. 51. — (1) Orice transfer, Óndeplinire a unei obliga˛ii,
exercitare a unui drept, act sau fapt realizat Ón temeiul
unor contracte financiare calificate, precum ∫i orice acord
de compensare bilateral„ sunt valabile, pot fi executate
∫i/sau opuse unui cocontractant insolvent ori unui garant
insolvent al unui cocontractant, fiind recunoscute ca baz„
de Ónscriere a crean˛ei Ón procedurile prev„zute de
prezenta lege.
(2) Singura obliga˛ie, dac„ exist„ Ón cuprinsul
contractului, ca urmare a realiz„rii unui netting Ón condi˛iile
prev„zute de un contract financiar calificat, a unei p„r˛i la
contract va fi aceea de a presta (echivalentul) obliga˛ia
(suma de plat„ sau obliga˛ie de a face) net„ rezultat„ Ón
urma nettingului c„tre cocontractantul s„u.
(3) Singurul drept, dac„ exist„ Ón cuprinsul contractului,
ca urmare a realiz„rii unui netting Ón condi˛iile prev„zute de
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un contract financiar calificat, a unei p„r˛i la contract va fi
acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de plat„ sau
obliga˛ie de a face) net care rezult„ Ón urma nettingului de
la cocontractantul s„u.
(4) Nici o atribu˛ie conferit„ prin prezenta lege unui
organ care aplic„ procedura insolven˛ei nu va Ómpiedica
Óncetarea contractului financiar calificat ∫i/sau accelerarea
Óndeplinirii obliga˛iilor de plat„ ori Óndeplinirii obliga˛iilor de a
face sau a realiz„rii unui drept Ón baza unuia ori a mai
multor contracte financiare calificate, av‚nd ca temei un
acord de netting, aceste puteri fiind limitate la suma net„
rezultat„ Ón urma aplic„rii acordului de netting.
(5) Cu excep˛ia dovedirii inten˛iei frauduloase a
debitorului Ón sensul art. 80 alin. (1) lit. g), nici un
lichidator sau, dup„ caz, nici o instan˛„ judec„toreasc„ nu
poate Ómpiedica, cere anularea ori decide desfacerea unor
opera˛iuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv
ducerea la Óndeplinire a unui acord de netting, realizate Ón
baza unui contract financiar calificat.
Art. 52. — Deschiderea procedurii de insolven˛„ nu
afecteaz„ dreptul unui creditor de a invoca compensarea
crean˛ei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci c‚nd
condi˛iile prev„zute de lege Ón materie de compensare
legal„ sunt Óndeplinite la data deschiderii procedurii.
Art. 53. — Bunurile Ónstr„inate de administratorul judiciar
sau de lichidator, Ón exerci˛iul atribu˛iilor sale prev„zute de
prezenta lege, sunt dob‚ndite libere de orice sarcini,
precum ipoteci, garan˛ii reale mobiliare sau drepturi de
reten˛ie, de orice fel, ori m„suri asigur„torii.
Art. 54. — (1) Administratorul judiciar va Óntocmi ∫i va
supune judec„torului-sindic, Ón termenul stabilit de acesta,
care nu va putea dep„∫i 30 de zile de la desemnarea sa,
un raport prin care s„ propun„ fie intrarea Ón procedura
simplificat„, fie continuarea perioadei de observa˛ie din
procedura general„.
(2) Raportul va indica dac„ debitorul se Óncadreaz„ Ón
criteriile prev„zute la art. 1 alin. (2) ∫i, Ón consecin˛„,
trebuie supus procedurii simplificate prev„zute de prezenta
lege, caz Ón care va cuprinde documentele doveditoare ∫i
propunerea de intrare Ón faliment Ón procedura simplificat„.
Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare Ón
faliment prin procedura simplificat„ creditorilor care au
depus cerere introductiv„ ∫i debitorului, prin administratorul
special, depun‚nd la instan˛„, odat„ cu cererea, dovada
Óndeplinirii procedurii de notificare.
(3) Judec„torul-sindic va supune propunerea prev„zut„
la alin. (2), privind intrarea Ón faliment a debitorului, Ón
procedura simplificat„, dezbaterii p„r˛ilor Óntr-o ∫edin˛„
public„ care va avea loc Ón maximum 20 de zile de la
primirea raportului administratorului judiciar.
(4) Œn cadrul ∫edin˛ei de judecat„ prev„zute la alin. (3),
judec„torul-sindic, dup„ ascultarea p„r˛ilor interesate, va da
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o sentin˛„ prin care va aproba sau va respinge, dup„ caz,
concluziile raportului supus dezbaterii.
(5) Œn cazul aprob„rii raportului prev„zut la alin. (4),
judec„torul-sindic va decide, prin aceea∫i sentin˛„, intrarea
Ón faliment a debitorului, Ón condi˛iile art. 107 alin. (1) lit. D.
Art. 55. — Ulterior intr„rii Ón procedura simplificat„, Ón
cazul Ón care documentele prev„zute la art. 28 alin. (1)
lit. b)—e) ∫i i) nu sunt prezentate de c„tre debitor,
lichidatorul desemnat va reconstitui, Ón m„sura posibilului,
acele documente, cheltuielile astfel efectuate urm‚nd a fi
suportate din averea debitorului.
Art. 56. — Pentru celeritatea procedurii de insolven˛„, Ón
condi˛iile art. 1 alin. (2) lit. c) sau d) instan˛a poate stabili,
pentru creditorul care a solicitat deschiderea procedurii de
insolven˛„ sau administratorul judiciar desemnat, Óndatoriri
Ón ceea ce prive∫te prezentarea probelor cu Ónscrisuri,
rela˛ii scrise, poate solicita la interogatoriu persoanele
identificate ca f„c‚nd parte din administra˛ia societ„˛ii,
poate solicita asisten˛a ∫i concursul acestora la efectuarea
actelor de procedur„, precum ∫i orice alte demersuri
necesare solu˛ion„rii cauzei.
Art. 57. — Atunci c‚nd la sediul Ónregistrat Ón registrul
comer˛ului debitorul nu mai desf„∫oar„ activitate, iar
creditorul care a introdus cererea de deschidere a
procedurii nu cunoa∫te un alt sediu, punct de lucru de
desf„∫urare a activit„˛ii, ∫i dup„ ascultarea raportului
administratorului judiciar, prev„zut la art. 54, prin care se
constat„ c„ debitorul se g„se∫te Ón una dintre categoriile
prev„zute la art. 1 alin. (2) lit. c) sau d), comunicarea,
notificarea oric„rui act de procedur„ fa˛„ de debitor,
inclusiv a celor privind deschiderea procedurii, se va
efectua numai prin Buletinul procedurilor de insolven˛„.
Art. 58. — Œn aplicarea prevederilor art. 54—57,
administratorul judiciar va solicita rela˛ii privind sediul social
al societ„˛ii ∫i date privind administra˛ia societ„˛ii, rela˛ii
privind bunurile patrimoniale ∫i documentele privind
activitatea societ„˛ii de la autorit„˛ile care de˛in sau ar
putea s„ de˛in„ informa˛iile solicitate.
Art. 59. — (1) Administratorul judiciar sau, dup„ caz,
lichidatorul, Ón cazul procedurii simplificate, va Óntocmi ∫i va
supune judec„torului-sindic, Ón termenul stabilit de
judec„torul-sindic, dar care nu va putea dep„∫i 60 de zile
de la desemnarea sa, un raport asupra cauzelor ∫i
Ómprejur„rilor care au dus la apari˛ia insolven˛ei debitorului,
cu men˛ionarea persoanelor c„rora le-ar fi imputabil„.
(2) Œn cazul Ón care debitorul nu se Óncadreaz„ Ón
criteriile prev„zute la art. 1 alin. (2), raportul va indica dac„
exist„ o posibilitate real„ de reorganizare efectiv„ a
activit„˛ii debitorului ori, dup„ caz, motivele care nu permit
reorganizarea ∫i, Ón acest caz, va propune intrarea Ón
faliment.
(3) Œn cazul Ón care, prin raportul s„u, administratorul
judiciar arat„ c„ activitatea debitorului poate fi redresat„ pe

baza unui plan de reorganizare judiciar„, acesta va trebui
s„ precizeze dac„ recomand„ ca planul de reorganizare s„
fie cel propus de debitor, dac„, la cererea debitorului,
colaboreaz„ la Óntocmirea acelui plan ori dac„
inten˛ioneaz„ s„ propun„ un alt plan singur sau Ómpreun„
cu unul ori mai mul˛i creditori.
(4) Propunerea privind intrarea Ón faliment a debitorului,
Ón procedura general„ prev„zut„ la alin. (2), va fi supus„
aprob„rii adun„rii generale a creditorilor la prima ∫edin˛„ a
acesteia.
(5) Œn cazul Ón care raportul administratorului judiciar va
face propunerea de intrare Ón faliment, judec„torul-sindic va
dispune, Ón termen de 3 zile de la primirea raportului,
publicarea unui anun˛ referitor la raport Ón Buletinul
procedurilor de insolven˛„, cu indicarea datei adun„rii
creditorilor, Óntr-un termen de maximum 10 zile de la
expirarea termenului prev„zut la art. 62 alin. (1) lit. e), la
care va supune votului adun„rii creditorilor propunerea
administratorului judiciar ∫i punctul de vedere al comitetului
creditorilor asupra acesteia.
(6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea
consult„rii raportului prev„zut la alin. (1) la sediul s„u, pe
cheltuiala solicitantului. O copie de pe raport va fi depus„
la grefa tribunalului ∫i la registrul comer˛ului sau, dup„ caz,
la registrul Ón care este Ónmatriculat debitorul ∫i va fi
comunicat„ debitorului.
Art. 60. — (1) Œn cadrul ∫edin˛ei adun„rii generale a
creditorilor prev„zute la art. 59 alin. (4), administratorul
judiciar Ói va informa pe creditorii prezen˛i despre voturile
valabile primite Ón scris cu privire la propunerea de intrare
Ón faliment a debitorului Ón procedur„ general„.
(2) Adunarea general„ a creditorilor va aproba
propunerea administratorului judiciar, prev„zut„ la art. 59
alin. (2), prin votul titularilor a cel pu˛in dou„ treimi din
crean˛ele prezente la vot. Indiferent de rezultatul votului,
propunerea nu va fi aprobat„ Ón cazul Ón care unul sau
mai mul˛i creditori, de˛in‚nd Ómpreun„ peste 20% din
crean˛ele cuprinse Ón tabelul preliminar de crean˛e, Ó∫i
anun˛„ inten˛ia de a depune, Ón termenul legal, un plan de
reorganizare a debitorului.
(3) Œn cazul aprob„rii de c„tre adunarea general„ a
creditorilor a propunerii administratorului judiciar prev„zute
la art. 59 alin. (2), judec„torul-sindic va decide, prin
sentin˛„, intrarea Ón faliment a debitorului, Ón condi˛iile
art. 107 alin. (1) lit. D.
(4) Prevederile alin. (1)—(3) nu se aplic„ pentru raportul
prev„zut la art. 59 alin. (2), Ón cazul Ón care, p‚n„ la data
∫edin˛ei adun„rii generale a creditorilor de aprobare a
raportului prev„zut la alin. (1), a fost admis un plan de
reorganizare de c„tre judec„torul-sindic.
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SECﬁIUNEA a 3-a
Primele m„suri

Art. 61. — (1) Œn urma deschiderii procedurii,
administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor
creditorilor men˛iona˛i Ón lista depus„ de debitor Ón
conformitate cu art. 28 alin. (1) lit. c) ori, dup„ caz, Ón
condi˛iile art. 32 alin. (2), debitorului ∫i oficiului registrului
comer˛ului sau, dup„ caz, registrului societ„˛ilor agricole ori
altor registre unde debitorul este Ónmatriculat/Ónregistrat,
pentru efectuarea men˛iunii.
(2) Dac„ creditorii cu sediul sau cu domiciliul Ón
str„in„tate au reprezentan˛i Ón ˛ar„, notificarea va fi trimis„
acestora din urm„.
(3) Notificarea prev„zut„ la alin. (1) se realizeaz„
conform prevederilor Codului de procedur„ civil„ ∫i se va
publica, totodat„, pe cheltuiala averii debitorului, Óntr-un ziar
de larg„ circula˛ie ∫i Ón Buletinul procedurilor de insolven˛„.
Art. 62. — (1) Notificarea va cuprinde:
a) termenul limit„ de depunere, de c„tre creditori, a
opozi˛iilor la sentin˛a de deschidere a procedurii, pronun˛at„
ca urmare a cererii formulate de debitor, Ón condi˛iile
art. 32 alin. (1), precum ∫i termenul de solu˛ionare a
opozi˛iilor, care nu va dep„∫i 10 zile de la data expir„rii
termenului de depunere a acestora;
b) termenul limit„ pentru Ónregistrarea cererii de
admitere a crean˛elor asupra averii debitorului, care va fi
de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii,
precum ∫i cerin˛ele pentru ca o crean˛„ Ónregistrat„ s„ fie
considerat„ valabil„;
c) termenul de verificare a crean˛elor, de Óntocmire,
afi∫are ∫i comunicare a tabelului preliminar de crean˛e,
care nu va dep„∫i 30 de zile pentru procedura general„
sau, respectiv, 15 zile, Ón cazul procedurii simplificate, de
la expirarea termenului prev„zut la lit. b);
d) termenul de definitivare a tabelului crean˛elor, care
nu va dep„∫i 30 de zile Ón cazul procedurii generale ∫i,
respectiv, 15 zile Ón cazul procedurii simplificate, de la
expirarea termenului corespunz„tor fiec„rei proceduri,
prev„zut la lit. c);
e) locul, data ∫i ora primei ∫edin˛e a adun„rii generale
a creditorilor, care va avea loc Ón maximum 5 zile de la
expirarea termenului prev„zut la lit. c).
(2) Œn func˛ie de circumstan˛ele cauzei ∫i pentru motive
temeinice, judec„torul-sindic va putea hot„rÓ o majorare a
termenelor prev„zute la alin. (1) lit. b), c) ∫i d) cu
maximum 30, 15, respectiv 15 zile.
Art. 63. — Dac„ debitorul are bunuri supuse
transcrip˛iei, inscrip˛iei sau Ónregistr„rii Ón registrele de
publicitate, administratorul judiciar/lichidatorul va trimite
instan˛elor, autorit„˛ilor ori institu˛iilor care ˛in aceste
registre o copie de pe sentin˛a de deschidere a procedurii,
spre a se face men˛iune.
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Art. 64. — (1) Cu excep˛ia salaria˛ilor ale c„ror crean˛e
vor fi Ónregistrate de administratorul judiciar conform
eviden˛elor contabile, to˛i ceilal˛i creditori, ale c„ror crean˛e
sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor
depune cererea de admitere a crean˛elor Ón termenul fixat
Ón sentin˛a de deschidere a procedurii; cererile de crean˛e
vor fi Ónregistrate Óntr-un registru, care se va p„stra la
grefa tribunalului.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic„, Ón mod corespunz„tor,
titularilor de ac˛iuni la purt„tor.
(3) Cererea de admitere a crean˛elor trebuie f„cut„
chiar dac„ acestea nu sunt stabilite printr-un titlu.
(4) Crean˛ele nescadente sau sub condi˛ie la data
deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa
credal„ ∫i vor fi Óndrept„˛ite s„ participe la distribuiri de
sume Ón m„sura Óng„duit„ de prezenta lege.
(5) Sunt considerate sub condi˛ie ∫i acele crean˛e care
pot fi valorificate Ómpotriva debitorului numai dup„
executarea unui codebitor principal.
Art. 65. — (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea
creditorului, domiciliul/sediul, suma datorat„, temeiul
crean˛ei, precum ∫i men˛iuni cu privire la eventualele
drepturi de preferin˛„ sau garan˛ii.
(2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale
crean˛ei ∫i ale actelor de constituire de garan˛ii.
(3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la
purt„tor pot solicita administratorului judiciar restituirea
titlurilor originale ∫i p„strarea la dosar a unor copii
certificate de acesta. Administratorul judiciar va face
men˛iunea pe original despre prezentarea acestora.
Originalele vor fi prezentate din nou la orice reparti˛ie de
sume Óntre creditori, precum ∫i la exercitarea votului Ón
adunarea general„ a creditorilor.
Art. 66. — (1) Toate crean˛ele vor fi supuse procedurii
de verificare prev„zute de prezenta lege, cu excep˛ia
crean˛elor constatate prin titluri executorii.
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri crean˛ele bugetare
rezult‚nd dintr-un titlu executoriu necontestat Ón termenele
prev„zute de legi speciale.
(3) Toate crean˛ele prezentate pentru a fi admise ∫i
Ónregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile ∫i
corecte dac„ nu sunt contestate de c„tre debitor,
administratorul judiciar sau creditori.
Art. 67. — (1) Administratorul judiciar va proceda de
Óndat„ la verificarea fiec„rei cereri ∫i a documentelor
depuse ∫i va efectua o cercetare am„nun˛it„ pentru a
stabili legitimitatea, valoarea exact„ ∫i prioritatea fiec„rei
crean˛e.
(2) Œn vederea Óndeplinirii atribu˛iei prev„zute la alin. (1),
administratorul judiciar va putea solicita explica˛ii de la
debitor, va putea s„ poarte discu˛ii cu fiecare creditor,
solicit‚ndu-i, dac„ consider„ necesar, informa˛ii ∫i
documente suplimentare.
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Art. 68. — Crean˛ele negarantate ∫i p„r˛ile negarantate
ale crean˛elor garantate care nu sunt scadente la data
Ónregistr„rii cererii de admitere vor fi Ónscrise Ón tabelul de
crean˛e cu Óntreaga lor valoare, Óns„, Ón cursul falimentului,
orice distribuire de sum„ pentru astfel de crean˛e se va
face cu respectarea dispozi˛iilor art. 125.
Art. 69. — (1) Crean˛ele const‚nd Ón obliga˛ii care nu
au fost calculate Ón valoare monetar„ sau a c„ror valoare
este supus„ modific„rii vor fi calculate de c„tre
administratorul judiciar/lichidator ∫i Ónscrise Ón tabelul de
crean˛e cu valoarea nominal„ pe care o aveau la data
deschiderii procedurii. Judec„torul-sindic va decide asupra
oric„rei contesta˛ii Ómpotriva calculului f„cut de administrator
pentru astfel de crean˛e.
(2) Crean˛ele exprimate sau consolidate Ón valut„ vor fi
Ónregistrate la valoarea lor Ón lei, la cursul B„ncii Na˛ionale
a Rom‚niei existent la data deschiderii procedurii.
Art. 70. — O crean˛„ a unui creditor cu mai mul˛i
debitori solidari va fi Ónscris„ Ón toate tabelele de crean˛e
ale debitorilor cu valoarea nominal„, p‚n„ va fi complet
acoperit„. Nici o reducere a sumei crean˛ei prev„zute Ón
tabelul de crean˛e nu va fi f„cut„ Ón vreunul dintre tabelele
de crean˛e ale debitorilor, p‚n„ ce creditorul nu a fost
deplin satisf„cut, Ón numerar sau Ón bunuri. Dac„ totalul
sumelor distribuite creditorului, Ón toate ac˛iunile cu debitorii,
va dep„∫i totalul sumei care Ói este datorat„, acesta va
trebui s„ restituie sumele primite Ón plus, care vor fi
reÓnscrise ca fonduri Ón averea debitorilor, propor˛ional cu
sumele pe care fiecare dintre debitori le-a pl„tit peste ceea
ce era datorat.
Art. 71. — (1) Un creditor care, Ónainte de Ónregistrarea
unei cereri de admitere, a primit o plat„ par˛ial„ pentru
crean˛a sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al
debitorului poate avea crean˛a Ónscris„ Ón tabelul de
crean˛e numai pentru partea pe care nu a Óncasat-o Ónc„.
(2) Un codebitor sau un fidejusor, care este Óndrept„˛it
la restituire ori la desp„gubire din partea debitorului pentru
suma pl„tit„, va fi trecut Ón tabelul de crean˛e cu suma pe
care a pl„tit-o creditorului. Œn acest caz, creditorul comun
are dreptul de a cere s„ i se pl„teasc„, p‚n„ la achitarea
integral„ a crean˛ei sale, cota cuvenit„ codebitorului sau
fidejusorului, r„m‚n‚nd creditor al acestuia doar pentru
suma neachitat„.
(3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului, care pentru
asigurarea regresului s„u are asupra bunurilor acestuia un
drept de garan˛ie, concur„ la masa credal„, pentru a face
posibil„ realizarea garan˛iei sale, dar pre˛ul ob˛inut din
v‚nzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului,
sc„z‚ndu-se din suma ce este datorat„.
Art. 72. — (1) Ca rezultat al verific„rilor f„cute,
administratorul judiciar/lichidatorul va Óntocmi ∫i va Ónregistra
la tribunal un tabel preliminar cuprinz‚nd toate crean˛ele
Ómpotriva averii debitorului, preciz‚nd c„ sunt: chirografare,

garantate, cu priorit„˛i, sub condi˛ie sau nescadente ∫i
ar„t‚nd pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma
solicitat„ de creditor ∫i suma acceptat„ de administratorul
judiciar.
(2) La crean˛ele garantate se vor ar„ta titlul din care
izvor„∫te garan˛ia, rangul acesteia ∫i motivele pentru care
crean˛ele au fost trecute par˛ial Ón tabel sau au fost
Ónl„turate.
(3) Tabelul preliminar de crean˛e va fi, totodat„, afi∫at
de gref„ la u∫a instan˛ei, Óntocmindu-se Ón acest sens un
proces-verbal de afi∫are, ∫i va fi comunicat debitorului.
Dup„ afi∫are, creditorii Ónscri∫i Ón tabelul preliminar de
crean˛e pot participa la adun„rile creditorilor.
(4) Odat„ cu afi∫area tabelului, administratorul
judiciar/lichidatorul va trimite de Óndat„ notific„ri creditorilor,
ale c„ror crean˛e sau drepturi de preferin˛„ au fost trecute
par˛ial Ón tabelul preliminar de crean˛e sau Ónl„turate,
preciz‚nd totodat„ ∫i motivele.
Art. 73. — (1) Debitorul, creditorii ∫i orice alt„ parte
interesat„ vor putea s„ formuleze contesta˛ii cu privire la
crean˛ele ∫i drepturile de preferin˛„ trecute de
administratorul judiciar/lichidator Ón tabelul preliminar de
crean˛e.
(2) Contesta˛iile trebuie depuse la tribunal cu cel pu˛in
10 zile Ónainte de data stabilit„, prin sentin˛a de deschidere
a procedurii, pentru definitivarea tabelului de crean˛e at‚t
Ón procedura general„, c‚t ∫i Ón procedura simplificat„.
(3) La termenul stabilit prin sentin˛a de deschidere a
procedurii pentru definitivarea tabelului de crean˛e,
judec„torul-sindic va solu˛iona deodat„, printr-o singur„
sentin˛„, toate contesta˛iile, chiar dac„ pentru solu˛ionarea
unora ar fi nevoie de administrare de probe; Ón acest din
urm„ caz, judec„torul-sindic poate s„ admit„, Ón tot sau Ón
parte, crean˛ele, Ón mod provizoriu, la masa credal„, at‚t
Ón ceea ce prive∫te deliber„rile, c‚t ∫i reparti˛iile.
(4) Dac„ se admite crean˛a f„r„ dreptul de preferin˛„
pretins, aceasta va participa la reparti˛iile sumelor ob˛inute
din valorificarea bunurilor negrevate de garan˛ii.
(5) Din sumele care s-ar ob˛ine din valorificarea
bunurilor supuse dreptului de preferin˛„ contestat se va
consemna partea ce s-ar cuveni acelei crean˛e.
Art. 74. — (1) Dup„ ce toate contesta˛iile la crean˛e au
fost solu˛ionate, administratorul judiciar/lichidatorul va
Ónregistra, de Óndat„, la tribunal ∫i va avea grij„ s„ fie
afi∫at la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor crean˛elor
Ómpotriva averii debitorului, ar„t‚nd suma, prioritatea ∫i
situa˛ia — garantat„ sau negarantat„ — a fiec„rei crean˛e.
(2) Dup„ Ónregistrarea tabelului definitiv, numai titularii
crean˛elor Ónregistrate Ón tabelul definitiv pot s„ participe la
votul asupra planului de reorganizare sau la orice reparti˛ii
de sume Ón caz de faliment Ón procedura simplificat„.
Art. 75. — (1) Dup„ expirarea termenului de depunere
a contesta˛iilor, prev„zut la art. 73 alin. (2), ∫i p‚n„ la
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Ónchiderea procedurii, orice parte interesat„ poate face
contesta˛ie Ómpotriva trecerii unei crean˛e sau a unui drept
de preferin˛„ Ón tabel definitiv de crean˛e, Ón cazul
descoperirii existen˛ei unui fals, dol sau unei erori esen˛iale
care au determinat admiterea crean˛ei sau a dreptului de
preferin˛„, precum ∫i Ón cazul descoperirii unor titluri
hot„r‚toare ∫i p‚n„ atunci necunoscute.
(2) Judecarea contesta˛iei se va face de judec„torulsindic, dup„ citarea contestatorului, a creditorului care
de˛ine crean˛a contestat„, dac„ acesta nu este chiar
contestatorul, a administratorului judiciar/lichidatorului, a
membrilor comitetului creditorilor ∫i a oric„rei alte p„r˛i
interesate, dup„ caz.

19

Art. 80. — (1) Administratorul judiciar sau, dup„ caz,
lichidatorul poate introduce la judec„torul-sindic ac˛iuni
pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi
patrimoniale c„tre ter˛i ∫i pentru restituirea de c„tre ace∫tia
a bunurilor transmise ∫i a valorii altor presta˛ii executate,
realizate de debitor prin urm„toarele acte:
a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate Ón cei 3 ani
anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsoriz„rile
Ón scop umanitar;
b) opera˛iuni comerciale Ón care presta˛ia debitorului
dep„∫e∫te v„dit pe cea primit„, efectuate Ón cei 3 ani
anteriori deschiderii procedurii;

(3) P‚n„ la judecarea irevocabil„ a contesta˛iei,
judec„torul-sindic va putea declara crean˛a sau dreptul de
preferin˛„ contestat ca admis numai provizoriu.

c) acte Óncheiate Ón cei 3 ani anteriori deschiderii
procedurii, cu inten˛ia tuturor p„r˛ilor implicate Ón acestea
de a sustrage bunuri de la urm„rirea de c„tre creditori sau
de a le leza Ón orice alt fel drepturile;

Art. 76. — (1) Cu excep˛ia cazului Ón care notificarea
deschiderii procedurii s-a f„cut cu Ónc„lcarea dispozi˛iilor
art. 7, titularul de crean˛e anterioare deschiderii procedurii,
care nu depune cererea de admitere a crean˛elor p‚n„ la
expirarea termenului prev„zut la art. 62 alin. (1) lit. b), este
dec„zut, c‚t prive∫te crean˛ele respective, din urm„toarele
drepturi:

d) acte de transfer de proprietate c„tre un creditor
pentru stingerea unei datorii anterioare sau Ón folosul
acestuia, efectuate Ón cele 120 de zile anterioare
deschiderii procedurii, dac„ suma pe care creditorul ar
putea s„ o ob˛in„ Ón caz de faliment al debitorului este
mai mic„ dec‚t valoarea actului de transfer;

1. dreptul de a participa ∫i de a vota Ón cadrul adun„rii
generale a creditorilor;
2. dreptul de a participa la distribuirile de sume Ón
cadrul reorganiz„rii ∫i falimentului;
3. dreptul de a-∫i realiza crean˛ele Ómpotriva debitorului
sau a membrilor ori asocia˛ilor cu r„spundere nelimitat„ ai
persoanei juridice debitoare, ulterior Ónchiderii procedurii,
sub rezerva ca debitorul s„ nu fi fost condamnat pentru
bancrut„ simpl„ sau frauduloas„ ori s„ nu i se fi stabilit
r„spunderea pentru efectuarea de pl„˛i ori transferuri
frauduloase.
(2) Dec„derea va putea fi invocat„ oric‚nd, de orice
parte interesat„, pe cale de ac˛iune sau excep˛ie.
SECﬁIUNEA a 4-a
Situa˛ia unor acte juridice ale debitorului

Art. 77. — Toate ac˛iunile introduse de administratorul
judiciar sau de lichidator Ón aplicarea dispozi˛iilor prezentei
legi, inclusiv pentru recuperarea crean˛elor, sunt scutite de
taxe de timbru.
Art. 78. — M„surile prev„zute Ón prezenta sec˛iune se
aplic„ at‚t Ón cazurile de reorganizare judiciar„, c‚t ∫i Ón
cele de faliment, prev„zute at‚t de procedura general„, c‚t
∫i de cea simplificat„.
Art. 79. — Administratorul judiciar sau, dup„ caz,
lichidatorul poate introduce la judec„torul-sindic ac˛iuni
pentru anularea actelor frauduloase Óncheiate de debitor Ón
dauna drepturilor creditorilor, Ón cei 3 ani anteriori
deschiderii procedurii.

e) constituirea ori perfectarea unei garan˛ii reale pentru
o crean˛„ care era chirografar„, Ón cele 120 de zile
anterioare deschiderii procedurii;
f) pl„˛ile anticipate ale datoriilor, efectuate Ón cele
120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dac„ scaden˛a
lor fusese stabilit„ pentru o dat„ ulterioar„ deschiderii
procedurii;
g) actele de transfer sau asumarea de obliga˛ii
efectuate de debitor Óntr-o perioad„ de 2 ani anteriori datei
deschiderii procedurii, cu inten˛ia de a ascunde/Ónt‚rzia
starea de insolven˛„ ori de a frauda o persoan„ fizic„ sau
juridic„ fa˛„ de care era la data efectu„rii transferului unor
opera˛iuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv
ducerea la Óndeplinire a unui acord de compensare
bilateral„ (netting), realizate Ón baza unui contract financiar
calificat, ori a devenit ulterior debitor, Ón sensul prezentei
legi.
(2) Urm„toarele opera˛iuni, Óncheiate Ón cei 3 ani
anteriori deschiderii procedurii cu persoanele aflate Ón
raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, s„
fie anulate ∫i presta˛iile recuperate, dac„ sunt Ón dauna
creditorilor:
a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat de˛in‚nd
cel pu˛in 20% din capitalul societ„˛ii comerciale ori, dup„
caz, din drepturile de vot Ón adunarea general„ a
asocia˛ilor, atunci c‚nd debitorul este respectiva societate
Ón comandit„, respectiv o societate agricol„, Ón nume
colectiv sau cu r„spundere limitat„;
b) cu un membru sau administrator, atunci c‚nd
debitorul este un grup de interes economic;
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c) cu un ac˛ionar de˛in‚nd cel pu˛in 20% din ac˛iunile
debitorului ori, dup„ caz, din drepturile de vot Ón adunarea
general„ a ac˛ionarilor, atunci c‚nd debitorul este
respectiva societate pe ac˛iuni;
d) cu un administrator, director sau un membru al
organelor de supraveghere a debitorului, societate
cooperativ„, societate pe ac˛iuni cu r„spundere limitat„
sau, dup„ caz, societate agricol„;
e) cu orice alt„ persoan„ fizic„ ori juridic„, de˛in‚nd o
pozi˛ie dominant„ asupra debitorului sau a activit„˛ii sale;
f) cu un coindivizar asupra unui bun comun.
Art. 81. — (1) Ac˛iunea pentru anularea actelor
frauduloase Óncheiate de debitor Ón dauna creditorilor,
precum ∫i pentru anularea constituirilor sau transferurilor de
drepturi patrimoniale, la care se refer„ art. 79 ∫i 80, poate
fi introdus„ de administratorul judiciar/lichidator Ón termen
de un an de la data expir„rii termenului stabilit pentru
Óntocmirea raportului prev„zut la art. 20 alin. (1) lit. b), dar
nu mai t‚rziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii.
(2) Comitetul creditorilor poate introduce la judec„torulsindic o astfel de ac˛iune, dac„ administratorul
judiciar/lichidatorul nu o face.
(3) Administratorul judiciar/lichidatorul va putea men˛ine
contractele de credit ∫i va putea, cu acordul
cocontractan˛ilor, s„ le modifice clauzele, astfel Ónc‚t
acestea s„ asigure echivalen˛a viitoarelor presta˛ii ale
debitorului. Modific„rile vor fi supuse aprob„rii comitetului
creditorilor, care va avea Ón vedere dac„ acestea sunt at‚t
Ón folosul averii debitorului, c‚t ∫i Ón cel al averii
creditorilor.
Art. 82. — Nu se va putea cere anularea unui transfer
cu caracter patrimonial, f„cut de c„tre debitor Ón cursul
desf„∫ur„rii normale a activit„˛ii sale curente.
Art. 83. — (1) Ter˛ul dob‚nditor Ón cadrul unui transfer
patrimonial, anulat conform art. 80, va trebui s„ restituie
averii debitorului bunul transferat sau, dac„ bunul nu mai
exist„, valoarea acestuia de la data transferului efectuat de
c„tre debitor.
(2) Ter˛ul dob‚nditor, care a restituit averii debitorului
bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de c„tre
debitor, va avea Ómpotriva averii o crean˛„ de aceea∫i
valoare, cu condi˛ia ca ter˛ul s„ fi acceptat transferul cu
bun„-credin˛„ ∫i f„r„ inten˛ia de a-i Ómpiedica, Ónt‚rzia ori
Ón∫ela pe creditorii debitorului. Œn caz contrar, ter˛ul
dob‚nditor pierde crean˛a sau bunul rezultat din repunerea
Ón situa˛ia anterioar„, Ón favoarea averii debitorului. Reauacredin˛„ a ter˛ului dob‚nditor trebuie dovedit„.
(3) Ter˛ul dob‚nditor cu titlu gratuit de bun„-credin˛„ va
restitui bunurile Ón starea Ón care se g„sesc, iar Ón lipsa
acestora, va restitui diferen˛a de valoare cu care s-a
Ómbog„˛it. Œn caz de rea-credin˛„, ter˛ul va restitui, Ón toate
cazurile, Óntreaga valoare, precum ∫i fructele percepute.

Art. 84. — (1) Administratorul judiciar, lichidatorul sau
comitetul creditorilor va putea introduce ac˛iune pentru a
recupera de la subdob‚nditor bunul ori valoarea bunului
transferat de c„tre debitor, numai dac„ subdob‚nditorul nu
a pl„tit valoarea corespunz„toare a bunului ∫i cuno∫tea
sau trebuia s„ cunoasc„ faptul c„ transferul ini˛ial este
susceptibil de a fi anulat.
(2) Œn cazul Ón care subdob‚nditorul este so˛, rud„ sau
afin p‚n„ la gradul al patrulea inclusiv al debitorului, se
prezum„ relativ c„ acesta a cunoscut Ómprejurarea
prev„zut„ la alin. (1).
Art. 85. — (1) Cererea pentru anularea unui transfer cu
caracter patrimonial se va nota, din oficiu, Ón registrele de
publicitate aferente.
(2) O persoan„ ob˛in‚nd un titlu sau dob‚ndind o
garan˛ie ori un alt drept real asupra bunului respectiv dup„
efectuarea unei astfel de not„ri va avea titlul sau dreptul
s„u, condi˛ionat de dreptul de a fi recuperat bunul.
(3) Dac„ sunt Óndeplinite condi˛iile art. 79 ∫i 80, se
instituie o prezum˛ie relativ„ de fraud„ Ón dauna creditorilor.
Prezum˛ia poate fi r„sturnat„ de c„tre debitor. Ea nu se
extinde la ter˛ul dob‚nditor sau subdob‚nditor.
(4) Prezum˛ia de fraud„ se p„streaz„ ∫i Ón cazul Ón
care, prin abuz de drepturi procesuale, debitorul a Ónt‚rziat
momentul deschiderii procedurii pentru a expira termenele
la care se refer„ art. 79 ∫i 80.
(5) Legitimarea procesual„ activ„ Ón ac˛iunile Ón anulare
reglementate de art. 79 ∫i 80 apar˛ine administratorului
judiciar ∫i, respectiv, lichidatorului, iar Ón cazul prev„zut la
art. 81 alin. (2), comitetului creditorilor.
(6) Au calitate procesual„ pasiv„ Ón ac˛iunile Ón anulare
prev„zute la art. 79 ∫i 80 debitorul ∫i, dup„ caz,
cocontractantul s„u. Debitorul va fi citat Ón calitate de p‚r‚t
prin administratorul special.
Art. 86. — (1) Œn vederea cre∫terii la maximum a valorii
averii debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul poate
s„ men˛in„ sau s„ denun˛e orice contract, Ónchirierile
neexpirate sau alte contracte pe termen lung, at‚t timp c‚t
aceste contracte nu vor fi fost executate Ón totalitate ori
substan˛ial de c„tre toate p„r˛ile implicate. Administratorul
judiciar/lichidatorul trebuie s„ r„spund„, Ón termen de 30 de
zile, unei notific„ri a contractantului, prin care i se cere s„
opteze pentru men˛inerea ori denun˛area contractului; Ón
lipsa
unui
astfel
de
r„spuns,
administratorul
judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea
contractului, acesta fiind socotit denun˛at.
(2) Œn cazul denun˛„rii unui contract, o ac˛iune pentru
desp„gubiri poate fi introdus„ de c„tre contractant
Ómpotriva debitorului.
(3) Pe parcursul perioadei de observa˛ie, cu acordul
cocontractan˛ilor, administratorul judiciar va putea men˛ine
contractele de credit sau va putea s„ le modifice clauzele,
astfel Ónc‚t acestea s„ asigure echivalen˛a viitoarelor
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presta˛ii. Modific„rile vor fi supuse aprob„rii comitetului
creditorilor, care va verifica dac„ ele sunt at‚t Ón folosul
averii debitorului, c‚t ∫i Ón cel al averii creditorilor.
(4) Dac„ v‚nz„torul unui bun imobil a re˛inut titlul de
proprietate p‚n„ la plata integral„ a pre˛ului v‚nz„rii,
v‚nzarea va fi considerat„ executat„ de c„tre v‚nz„tor ∫i
nu va fi supus„ prevederilor alin. (1).
(5) Un contract de munc„ sau de Ónchiriere, Ón calitate
de locatar, va putea fi denun˛at numai cu respectarea
termenelor legale de preaviz.
(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 —
Codul muncii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón
procedura simplificat„, precum ∫i Ón cazul intr„rii Ón faliment
Ón procedura general„, desfacerea contractelor individuale
de munc„ ale personalului debitoarei se va face de
urgen˛„ de c„tre lichidator, f„r„ a fi necesar„ parcurgerea
procedurii de concediere colectiv„. Lichidatorul va acorda
personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucr„toare.
(7) Œntr-un contract prev„z‚nd pl„˛i periodice din partea
debitorului, men˛inerea contractului nu Ól va obliga pe
administratorul judiciar/lichidator s„ fac„ pl„˛i restante
pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru
astfel de pl„˛i pot fi formulate cereri Ómpotriva debitorului.
Art. 87. — Dac„ un bun mobil, v‚ndut debitorului ∫i
nepl„tit de acesta, era Ón tranzit la data deschiderii
procedurii ∫i bunul nu se afl„ Ónc„ la dispozi˛ia debitorului
∫i nici alte p„r˛i nu au dob‚ndit drepturi asupra lui, atunci
v‚nz„torul Ó∫i poate lua Ónapoi bunul. Œn acest caz, toate
cheltuielile vor fi suportate de c„tre v‚nz„tor ∫i el va trebui
s„ restituie debitorului orice avans din pre˛. Dac„
v‚nz„torul admite ca bunul s„ fie livrat, el va putea
recupera pre˛ul prin Ónscrierea crean˛ei sale Ón tabelul de
crean˛e. Dac„ administratorul judiciar/lichidatorul cere ca
bunul s„ fie livrat, el va trebui s„ ia m„suri s„ se
pl„teasc„ din averea debitorului Óntregul pre˛ datorat Ón
baza contractului.
Art. 88. — Dac„ debitorul este parte Óntr-un contract
cuprins Óntr-un acord master de netting, prev„z‚nd
transferul anumitor m„rfuri, titluri reprezentative ale
m„rfurilor sau active financiare cotate pe o pia˛„
reglementat„ de m„rfuri, servicii ∫i instrumente financiare
derivate, la o anumit„ dat„ sau Óntr-o perioad„ determinat„
de timp, ∫i scaden˛a intervine sau perioada expir„ dup„
data deschiderii procedurii, se va efectua o opera˛iune de
compensare bilateral„ a tuturor contractelor cuprinse Ón
acordul master de netting respectiv, iar diferen˛a rezultat„
va trebui s„ fie pl„tit„ averii debitorului, dac„ aceasta este
creditoare, ∫i va fi Ónscris„ Ón tabelul de crean˛e, dac„ este
o obliga˛ie a averii debitorului.
Art. 89. — Dac„ un comisionar, care de˛ine titluri
pentru bunuri ce urmeaz„ a fi primite ori pentru marf„,
devine subiectul unei cereri introductive, comitentul va fi
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Óndrept„˛it s„ Ó∫i ia Ónapoi titlurile ori marfa sau s„ cear„
ca valoarea lor s„ fie pl„tit„ de comisionar.
Art. 90. — (1) Dac„ un debitor de˛ine marf„ Ón calitate
de consignatar sau orice alt bun care apar˛ine altuia la
data Ónregistr„rii cererii introductive, a expir„rii termenului
pentru contestarea cererii creditorilor de c„tre debitor ori a
respingerii contesta˛iei debitorului Ómpotriva acestei cereri,
proprietarul va avea dreptul s„ Ó∫i recupereze bunul, Ón
afar„ de cazul Ón care debitorul are un drept de garan˛ie
valabil asupra bunului.
(2) Dac„ la una dintre datele men˛ionate la alin. (1)
marfa nu se afl„ Ón posesia debitorului ∫i el nu o poate
recupera de la de˛in„torul actual, proprietarul va fi
Óndrept„˛it s„ aib„ crean˛a Ónregistrat„ Ón tabelul de
crean˛e, cu valoarea pe care marfa o avea la acea dat„.
Dac„ debitorul se afl„ Ón posesia m„rfii la acea dat„, dar
a pierdut ulterior posesia, proprietarul poate cere ca
Óntreaga valoare a m„rfii s„ fie Ónscris„ Ón tabelul de
crean˛e.
Art. 91. — Faptul c„ un proprietar al unui imobil
Ónchiriat este debitor Ón prezenta procedur„ nu va desfiin˛a
contractul de Ónchiriere, Ón afar„ de cazul Ón care chiria nu
este inferioar„ chiriei practicate pe pia˛„. Cu toate acestea,
administratorul judiciar/lichidatorul poate s„ refuze s„
asigure prestarea oric„ror servicii datorate de proprietar
chiria∫ului pe timpul Ónchirierii. Œn acest caz, chiria∫ul poate
evacua cl„direa ∫i poate s„ cear„ Ónregistrarea crean˛ei
sale Ón tabel sau poate de˛ine Ón continuare imobilul,
sc„z‚nd din chiria pe care o pl„te∫te costul serviciilor
datorate de proprietar. Dac„ chiria∫ul alege s„ continue a
de˛ine imobilul, nu va fi Óndrept„˛it la Ónscrierea crean˛ei Ón
tabel, ci va avea numai dreptul de a sc„dea din chiria pe
care o pl„te∫te costul serviciilor datorate de proprietar.
Art. 92. — Administratorul judiciar/lichidatorul poate s„
denun˛e un contract prin care debitorul s-a obligat s„
efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict
personal, Ón afar„ de cazul Ón care creditorul accept„
efectuarea presta˛iei de c„tre o persoan„ desemnat„ de
administratorul judiciar/lichidator.
Art. 93. — (1) Dac„ un asociat dintr-o societate
agricol„, societate Ón nume colectiv, societate Ón comandit„
ori cu r„spundere limitat„ sau ac˛ionarul unei societ„˛i pe
ac˛iuni este debitor Óntr-o procedur„ prev„zut„ de prezenta
lege ∫i dac„ implicarea debitorului Óntr-o astfel de
procedur„ nu atrage dizolvarea acelei societ„˛i,
administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor
debitorului Ón acea societate, potrivit ultimei situa˛ii
financiare aprobate, sau poate propune ca debitorul s„ fie
p„strat ca asociat, dac„ ceilal˛i asocia˛i sunt de acord.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic„, Ón mod corespunz„tor,
Ón cazul membrilor societ„˛ilor cooperative ∫i ai grupurilor
de interes economic.
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SECﬁIUNEA a 5-a
Planul

Art. 94. — (1) Urm„toarele categorii de persoane vor
putea propune un plan de reorganizare Ón condi˛iile de
mai jos:
a) debitorul, cu aprobarea adun„rii generale a
ac˛ionarilor/asocia˛ilor, Ón termen de 30 de zile de la
afi∫area tabelului definitiv de crean˛e, cu condi˛ia formul„rii,
potrivit art. 28, a inten˛iei de reorganizare, dac„ procedura
a fost declan∫at„ de acesta, ∫i potrivit art. 33 alin. (6), Ón
cazul Ón care procedura a fost deschis„ ca urmare a
cererii unuia sau a mai multor creditori;
b) administratorul judiciar, de la data desemn„rii sale ∫i
p‚n„ la Ómplinirea unui termen de 30 de zile de la data
afi∫„rii tabelului definitiv de crean˛e, cu condi˛ia s„ Ó∫i fi
manifestat aceast„ inten˛ie p‚n„ la votarea raportului
prev„zut la art. 59 alin. (2);
c) unul sau mai mul˛i creditori care ∫i-au anun˛at
aceast„ inten˛ie p‚n„ la votarea raportului prev„zut la
art. 59 alin. (2), de˛in‚nd Ómpreun„ cel pu˛in 20% din
valoarea total„ a crean˛elor cuprinse Ón tabelul definitiv de
crean˛e, Ón termen de 30 de zile de la data afi∫„rii
tabelului definitiv de crean˛e.
(2) La cererea oric„rei p„r˛i interesate, judec„torul-sindic
poate scurta, pentru motive temeinice, perioadele prev„zute
la alin. (1).
(3) Planul va putea s„ prevad„ fie restructurarea ∫i
continuarea activit„˛ii debitorului, fie lichidarea unor bunuri
din averea acestuia, fie o combina˛ie a celor dou„ variante
de reorganizare.
(4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare
debitorul care, Óntr-un interval de 5 ani anteriori formul„rii
cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii
instituite Ón baza prezentei legi ∫i nici debitorul care a fost
condamnat definitiv pentru falsificare sau pentru infrac˛iuni
prev„zute Ón Legea nr. 21/1996 sau ai c„rui administratori,
directori ∫i/sau asocia˛i au fost condamna˛i definitiv pentru:
bancrut„ frauduloas„, gestiune frauduloas„, abuz de
Óncredere, Ón∫el„ciune, delapidare, m„rturie mincinoas„,
infrac˛iuni de fals ori infrac˛iuni prev„zute Ón Legea
nr. 21/1996, Ón ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii.
(5) Nerespectarea termenelor prev„zute la alin. (1)
conduce la dec„derea p„r˛ilor respective din dreptul de a
depune un plan de reorganizare ∫i, ca urmare, la trecerea,
din dispozi˛ia judec„torului-sindic, la faliment.
Art. 95. — (1) Planul de reorganizare va indica
perspectivele de redresare Ón raport cu posibilit„˛ile ∫i
specificul activit„˛ii debitorului, cu mijloacele financiare
disponibile ∫i cu cererea pie˛ei fa˛„ de oferta debitorului, ∫i
va cuprinde m„suri concordante cu ordinea public„, inclusiv
Ón ceea ce prive∫te modalitatea de selec˛ie, desemnare ∫i
Ónlocuire a administratorilor ∫i a directorilor.

(2) Planul de reorganizare va cuprinde Ón mod
obligatoriu programul de plat„ a crean˛elor.
(3) Executarea planului de reorganizare nu va putea
dep„∫i 3 ani, socoti˛i de la data confirm„rii.
(4) La recomandarea administratorului judiciar, dup„
trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea
planului, aceast„ perioad„ va putea fi extins„ cu cel mult
Ónc„ o perioad„ de un an, dac„ propunerea este votat„ de
cel pu˛in dou„ treimi din creditorii afla˛i Ón sold la acea
dat„.
(5) Planul de reorganizare va men˛iona:
a) categoriile de crean˛e care nu sunt defavorizate, Ón
sensul legii;
b) tratamentul categoriilor de crean˛e defavorizate;
c) dac„ ∫i Ón ce m„sur„ debitorul, membrii grupului de
interes economic, asocia˛ii din societ„˛ile Ón nume colectiv
∫i asocia˛ii comandita˛i din societ„˛ile Ón comandit„ vor fi
desc„rca˛i de r„spundere;
d) ce desp„gubiri urmeaz„ a fi oferite titularilor tuturor
categoriilor de crean˛e, Ón compara˛ie cu valoarea
estimativ„ ce ar putea fi primit„ prin distribuire Ón caz de
faliment; valoarea estimativ„ se va calcula la data
propunerii planului.
(6) Planul va specifica m„surile adecvate pentru
punerea sa Ón aplicare, cum ar fi:
A. p„strarea, Ón Óntregime sau Ón parte, de c„tre debitor,
a conducerii activit„˛ii sale, inclusiv dreptul de dispozi˛ie
asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activit„˛ii
sale de c„tre administratorul judiciar desemnat Ón condi˛iile
legii;
B. ob˛inerea de resurse financiare pentru sus˛inerea
realiz„rii planului ∫i sursele de provenien˛„ a acestora;
C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii
debitorului c„tre una ori mai multe persoane fizice sau
juridice, constituite anterior ori ulterior confirm„rii planului;
D. fuziunea debitorului, Ón condi˛iile legii;
E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii
debitorului, separat ori Ón bloc, libere de orice sarcini, sau
distribuirea acestora c„tre creditorii debitorului, Ón contul
crean˛elor pe care ace∫tia le au fa˛„ de averea debitorului;
F. lichidarea par˛ial„ sau total„ a activului debitorului Ón
vederea execut„rii planului se face potrivit art. 116—120;
G. modificarea sau stingerea garan˛iilor reale, cu
acordarea obligatorie, Ón beneficiul creditorului garantat, a
unei garan˛ii sau protec˛ii echivalente, Ón condi˛iile
prev„zute la art. 39 alin. (2) lit. c);
H. prelungirea datei scaden˛ei, precum ∫i modificarea
ratei dob‚nzii, a penalit„˛ii sau a oric„rei alte clauze din
cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obliga˛iilor
sale;
I. modificarea actului constitutiv al debitorului, Ón
condi˛iile legii;
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J. emiterea de titluri de valoare de c„tre debitor sau
oricare dintre persoanele men˛ionate la lit. C ∫i D, Ón
condi˛iile prev„zute de Legea nr. 31/1990, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i de Legea
nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Pentru Ónscrierea Ón plan a unei emisiuni de titluri de
valoare este necesar acordul expres, Ón scris, al
creditorului care urmeaz„ s„ primeasc„ titlurile de valoare
emise, acord ce se va da Ónainte de admiterea planului de
c„tre judec„torul-sindic, Ón conformitate cu prevederile
art. 98 alin. (3). Prin excep˛ie de la prevederile art. 205
alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, opera˛iunile cuprinse la prezenta
liter„ sunt considerate opera˛iuni exceptate Ón sensul
art. 205 alin. (1) din legea men˛ionat„ mai sus;
K. prin derogare de la prevederile lit. J, planul de
reorganizare nu poate prevedea conversia crean˛elor
bugetare Ón titluri de valoare;
L. inserarea Ón actul constitutiv al debitorului —
persoan„ juridic„ — sau al persoanelor men˛ionate la lit. C
∫i D a unor prevederi:
a) de prohibire a emiterii de ac˛iuni f„r„ drept de vot;
b) de determinare, Ón cazul diferitelor categorii de ac˛iuni
ordinare, a unei distribu˛ii corespunz„toare a votului Óntre
acestei categorii;
c) Ón cazul categoriilor de ac˛iuni preferen˛iale cu
dividend prioritar fa˛„ de alte categorii de ac˛iuni, de
reglementare satisf„c„toare a numirii administratorilor
reprezent‚nd categoriile de ac˛iuni respective Ón ipoteza
neonor„rii obliga˛iei de plat„ a dividendelor.
(7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale
Legii nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
planul propus de creditori poate prevedea modificarea, f„r„
acordul statutar al membrilor sau asocia˛ilor/ac˛ionarilor
debitorului, a actului constitutiv, dac„ se Óndeplinesc
cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) planul propus de debitor ofer„ o recuperare mai
redus„ a crean˛elor debitorului;
b) Ón caz de faliment, membrilor sau asocia˛ilor/
ac˛ionarilor debitorului nu li s-ar cuveni nimic din distribuire;
c) membrii sau asocia˛ii/ac˛ionarii debitorului refuz„ s„
participe la planul propus de creditori.
(8) Œnregistrarea men˛iunii Ón registrul comer˛ului va fi
solicitat„ de administratorul judiciar pe cheltuiala debitorului,
pe baza hot„r‚rii de confirmare a planului de reorganizare, care
se va publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a.
Art. 96. — (1) Œn vederea administr„rii eficiente a
procedurii, planul poate desemna o categorie separat„ de
crean˛e, compus„ numai din acele crean˛e chirografare
care, Ón sensul art. 49 alin. (1), apar˛in furnizorilor f„r„ de
care activitatea debitorului nu se poate desf„∫ura ∫i care
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nu pot fi Ónlocui˛i. Lista acestor crean˛e trebuie confirmat„
de administratorul judiciar.
(2) Planul va stabili acela∫i tratament pentru fiecare
crean˛„ din cadrul unei categorii distincte, cu excep˛ia
cazului Ón care de˛in„torul unei crean˛e din categoria
respectiv„ consimte un tratament mai pu˛in favorabil pentru
crean˛a sa.
Art. 97. — Nu se consider„ modificare a crean˛ei sau a
condi˛iilor de realizare a acesteia situa˛ia Ón care planul
propus prevede revenirea la condi˛iile de realizare a
crean˛ei anterioare survenirii evenimentelor care au condus
la modificarea condi˛iilor respective, cum ar fi neplata uneia
sau a mai multor rate scadente ale unui Ómprumut, la
termenele ∫i Ón condi˛iile stipulate Ón contract, care conduce
la accelerarea pl„˛ii Óntregului rest al Ómprumutului.
Art. 98. — (1) C‚te o copie de pe planul propus va fi
depus„ la grefa tribunalului ∫i la oficiul registrului
comer˛ului sau, dup„ caz, la registrul societ„˛ilor agricole ∫i
va fi comunicat„ debitorului, prin administratorul special,
administratorului judiciar ∫i comitetului creditorilor.
(2) Judec„torul-sindic va convoca o ∫edin˛„, Ón termen
de 20 de zile de la Ónregistrarea planului la tribunal, la
care vor fi cita˛i cei care au propus planul ∫i persoanele
men˛ionate la alin. (1) ∫i Ón care planul va fi admis sau
respins de judec„torul-sindic, dup„ audierea persoanelor
citate.
(3) Judec„torul-sindic va putea admite un plan propus
de p„r˛ile legal Óndrept„˛ite, care con˛ine toate informa˛iile
prev„zute de prezenta lege. Judec„torul-sindic poate s„
cear„ unui practician Ón insolven˛„ s„ Ó∫i exprime o opinie
privind posibilitatea de realizare a planului, Ónainte de
admiterea lui.
(4) Dac„ au fost exprimate mai multe inten˛ii de
depunere a unor planuri de reorganizare, judec„torul-sindic
va fixa un termen maxim p‚n„ la care acestea pot fi
depuse, cu respectarea dispozi˛iilor art. 74 alin. (2), astfel
Ónc‚t votarea planurilor admise s„ se fac„ Ón aceea∫i
∫edin˛„ a adun„rii generale a creditorilor.
Art. 99. — (1) Dup„ admiterea planului, judec„torulsindic va dispune administratorului judiciar convocarea
adun„rii generale a creditorilor ∫i a debitorului Óntr-un
termen cuprins Óntre 20 ∫i 25 de zile, dar nu mai Ónainte
de afi∫area tabelului definitiv de crean˛e.
(2) Judec„torul-sindic va dispune administratorului
judiciar, Ón termen de 5 zile de la admitere, publicarea unui
anun˛ referitor la propunerea planului Ón Buletinul
procedurilor de insolven˛„, cu indicarea celui care l-a
propus, a datei c‚nd se va vota cu privire la plan ∫i a
faptului c„ este admisibil„ votarea prin coresponden˛„,
precum ∫i a datei de confirmare a planului, care nu va
dep„∫i 15 zile de la data exprim„rii votului asupra planului.
(3) Ac˛ionarii ∫i creditorii cu titluri de valoare la purt„tor
vor trebui s„ depun„ originalele la administrator cu cel
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pu˛in 5 zile Ónainte de data fixat„ pentru exprimarea
votului, sub sanc˛iunea dec„derii din dreptul de a vota.
(4) Din momentul public„rii, toate p„r˛ile interesate vor fi
socotite c„ au cuno∫tin˛„ de plan ∫i de data de exprimare
a votului. Œn toate cazurile, debitorul va asigura posibilitatea
consult„rii planului la sediul s„u, pe cheltuiala solicitantului.
Art. 100. — (1) La Ónceputul ∫edin˛ei de vot,
administratorul judiciar va informa creditorii prezen˛i despre
voturile valabile primite Ón scris.
(2) Fiecare crean˛„ beneficiaz„ de un drept de vot, pe
care titularul acesteia Ól exercit„ Ón categoria de crean˛e din
care face parte crean˛a respectiv„.
(3) Urm„toarele crean˛e constituie categorii distincte de
crean˛e, care voteaz„ separat:
a) creditorii cu crean˛e garantate;
b) creditorii bugetari;
c) creditorii chirografari stabili˛i conform art. 96 alin. (1);
d) ceilal˛i creditori chirografari.
(4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de
crean˛e dac„ Ón categoria respectiv„ planul este acceptat
de o majoritate absolut„ din valoarea crean˛elor din acea
categorie.
(5) Categoriile care, direct sau indirect, controleaz„, sunt
controlate sau se afl„ sub control comun cu debitorul, Ón
sensul legisla˛iei pie˛ei de capital, pot participa la ∫edin˛„,
dar pot vota cu privire la plan doar Ón cazul Ón care acesta
le acord„ mai pu˛in dec‚t ar primi Ón cazul falimentului.
Art. 101. — (1) La data stabilit„, un plan va fi confirmat
de c„tre judec„torul-sindic, dac„ sunt Óntrunite cumulativ
urm„toarele condi˛ii:
A. cel pu˛in jum„tate plus una dintre categoriile de
crean˛e men˛ionate Ón programul de pl„˛i, dintre cele
men˛ionate la art. 100 alin. (3), accept„ sau sunt socotite
c„ accept„ planul, cu condi˛ia ca minimum una dintre
categoriile defavorizate s„ accepte planul;
B. Ón cazul Ón care sunt doar dou„ categorii, planul se
consider„ acceptat Ón cazul Ón care categoria cu valoarea
total„ cea mai mare a crean˛elor a acceptat planul;
C. fiecare categorie defavorizat„ de crean˛e care a
respins planul va fi supus„ unui tratament corect ∫i
echitabil prin plan.
(2) Tratament corect ∫i echitabil exist„ atunci c‚nd sunt
Óndeplinite cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) nici una dintre categoriile care resping planul ∫i nici
o crean˛„ care respinge planul nu primesc mai pu˛in dec‚t
ar fi primit Ón cazul falimentului;
b) nici o categorie sau nici o crean˛„ apar˛in‚nd unei
categorii nu prime∫te mai mult dec‚t valoarea total„ a
crean˛ei sale;
c) Ón cazul Ón care o categorie defavorizat„ respinge
planul, nici o categorie de crean˛e cu rang inferior
categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezult„ din

ierarhia prev„zut„ la art. 100 alin. (3), nu prime∫te mai
mult dec‚t ar primi Ón cazul falimentului.
(3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat.
(4) Confirmarea unui plan de reorganizare Ómpiedic„
propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oric„rui
alt plan.
Art. 102. — (1) C‚nd sentin˛a care confirm„ un plan
intr„ Ón vigoare, activitatea debitorului este reorganizat„ Ón
mod corespunz„tor; crean˛ele ∫i drepturile creditorilor ∫i ale
celorlalte p„r˛i interesate sunt modificate astfel cum este
prev„zut Ón plan. Œn cazul intr„rii Ón faliment ca urmare a
e∫u„rii planului sau a unei execut„ri silite, planul confirmat
va fi socotit ca o hot„r‚re definitiv„ ∫i irevocabil„ Ómpotriva
debitorului. Pentru executarea silit„ a acestor crean˛e,
calitatea de titlu executoriu o va avea sentin˛a de
confirmare a planului.
(2) Creditorii conserv„ ac˛iunile lor, pentru Óntreaga
valoare a crean˛elor, Ómpotriva codebitorilor ∫i a fidejusorilor
debitorului, chiar dac„ au votat pentru acceptarea planului.
(3) Dac„ nici un plan nu este confirmat ∫i termenul
pentru propunerea unui plan, Ón condi˛iile art. 94, a expirat,
judec„torul-sindic va dispune Ónceperea de Óndat„ a
procedurii falimentului, Ón condi˛iile art. 107 ∫i urm„toarele.
(4) Remunera˛iile persoanelor angajate Ón temeiul
art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 ∫i al art. 98 alin. (3) ∫i
alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul
prev„zut, dup„ caz, de lege, cu excep˛ia cazurilor Ón care
p„r˛ile interesate ar accepta, Ón scris, alte termene de
plat„. Planul trebuie s„ precizeze Ón programul de pl„˛i
cum va fi asigurat„ aceast„ plat„.
(5) Plata va putea fi f„cut„ trimestrial, pe baz„ de acte
legale.
SECﬁIUNEA a 6-a
Reorganizarea

Art. 103. — (1) Œn urma confirm„rii unui plan de
reorganizare, debitorul Ó∫i va conduce activitatea sub
supravegherea administratorului judiciar ∫i Ón conformitate
cu planul confirmat, p‚n„ c‚nd judec„torul-sindic va
dispune, motivat, fie Óncheierea procedurii insolven˛ei ∫i
luarea tuturor m„surilor pentru reinser˛ia debitorului Ón
activitatea comercial„, fie Óncetarea reorganiz„rii ∫i trecerea
la faliment, Ón condi˛iile art. 107 ∫i urm„toarele.
(2) Pe parcursul reorganiz„rii, debitorul va fi condus de
administratorul special, sub supravegherea administratorului
judiciar. Ac˛ionarii, asocia˛ii ∫i membrii cu r„spundere
limitat„ nu au dreptul de a interveni Ón conducerea
activit„˛ii ori Ón administrarea averii debitorului, cu excep˛ia
∫i Ón limita cazurilor expres ∫i limitativ prev„zute de lege ∫i
Ón planul de reorganizare.
(3) Debitorul va fi obligat s„ Óndeplineasc„, f„r„
Ónt‚rziere, schimb„rile de structur„ prev„zute Ón plan.
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Art. 104. — Prin excep˛ie de la dispozi˛iile art. 38,
judec„torul-sindic poate, la cererea furnizorului, s„ dispun„
ca debitorul s„ depun„ o cau˛iune la o banc„, drept
condi˛ie pentru Óndatorirea furnizorului de a-i presta
serviciile sale Ón timpul desf„∫ur„rii procedurii prev„zute Ón
prezenta sec˛iune. O astfel de cau˛iune nu va putea dep„∫i
30% din costul serviciilor prestate debitorului ∫i neachitate
ulterior deschiderii procedurii.
Art. 105. — (1) Dac„ debitorul nu se conformeaz„
planului sau desf„∫urarea activit„˛ii aduce pierderi averii
sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau
oricare dintre creditori, precum ∫i administratorul special pot
solicita oric‚nd judec„torului-sindic s„ aprobe intrarea Ón
faliment, Ón condi˛iile art. 107 ∫i urm„toarele.
(2) Œnregistrarea cererii men˛ionate la alin. (1) nu
suspend„ continuarea activit„˛ii debitorului p‚n„ c‚nd
judec„torul-sindic nu hot„r„∫te asupra ei, prin Óncheiere.
Art. 106. — (1) Debitorul, prin administratorul special,
sau, dup„ caz, administratorul judiciar va trebui s„ prezinte
trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situa˛iei
financiare a averii debitorului. Ulterior aprob„rii de c„tre
comitetul creditorilor, rapoartele vor fi Ónregistrate la grefa
tribunalului, iar debitorul sau, dup„ caz, administratorul
judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, Ón vederea
consult„rii rapoartelor.
(2) De asemenea, administratorul judiciar va prezenta ∫i
situa˛ia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al
activit„˛ii, Ón vederea recuper„rii acestora, potrivit art. 102
alin. (4), care va fi avizat„ de comitetul creditorilor.
(3) Œn termen de 5 zile de la ∫edin˛a comitetului
creditorilor men˛ionat„ la alin. (1), comitetul creditorilor va
putea convoca adunarea general„ a creditorilor pentru a
prezenta m„surile luate de debitor ∫i/sau de administratorul
judiciar, precum ∫i efectele acestora ∫i s„ propun„ motivat
∫i alte m„suri.
SECﬁIUNEA a 7-a
Falimentul

Art. 107. — (1) Judec„torul-sindic va decide, prin
sentin˛„ sau, dup„ caz, prin Óncheiere, Ón condi˛iile art. 32,
intrarea Ón faliment Ón urm„toarele cazuri:
A. a) debitorul ∫i-a declarat inten˛ia de a intra Ón
procedura simplificat„;
b) debitorul nu ∫i-a declarat inten˛ia de reorganizare
sau, la cererea creditorului de deschidere a procedurii, a
contestat c„ ar fi Ón stare de insolven˛„, iar contesta˛ia a
fost respins„ de judec„torul-sindic;
c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept Óndrept„˛ite
nu a propus un plan de reorganizare, Ón condi˛iile
prev„zute la art. 94, sau nici unul dintre planurile propuse
nu a fost acceptat ∫i confirmat;
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B. debitorul ∫i-a declarat inten˛ia de reorganizare, dar
nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de
acesta nu a fost acceptat ∫i confirmat;
C. obliga˛iile de plat„ ∫i celelalte sarcini asumate nu
sunt Óndeplinite Ón condi˛iile stipulate prin planul confirmat
sau desf„∫urarea activit„˛ii debitorului Ón decursul
reorganiz„rii sale aduce pierderi averii sale;
D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin
care se propune, dup„ caz, intrarea debitorului Ón faliment,
potrivit art. 54 alin. (5) sau art. 60 alin. (3).
(2) Prin hot„r‚rea prin care se decide intrarea Ón
faliment, judec„torul-sindic va pronun˛a dizolvarea societ„˛ii
debitoare ∫i va dispune:
a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;
b) Ón cazul procedurii generale, desemnarea unui
lichidator provizoriu, precum ∫i stabilirea atribu˛iilor ∫i a
remunera˛iei acestuia, Ón conformitate cu criteriile aprobate
prin hot„r‚re a Guvernului;
c) Ón cazul procedurii simplificate, confirmarea, Ón calitate
de lichidator al administratorului judiciar, desemnat conform
art. 19 alin. (2) sau art. 34, dup„ caz;
d) termenul maxim de la intrarea Ón faliment Ón cadrul
procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la
debitor/administratorul judiciar c„tre lichidator, Ómpreun„ cu
lista actelor ∫i opera˛iunilor efectuate dup„ deschiderea
procedurii men˛ionate la art. 46 alin. (2);
e) Óntocmirea de c„tre administratorul judiciar ∫i
predarea c„tre lichidator, Ón termen de maximum 10 zile
de la intrarea Ón faliment, Ón cadrul procedurii generale, a
unei liste cuprinz‚nd numele ∫i adresele creditorilor ∫i toate
crean˛ele acestora la data intr„rii Ón faliment, cu indicarea
celor n„scute dup„ deschiderea procedurii;
f) notificarea intr„rii Ón faliment.
(3) Œn cazul intr„rii Ón faliment, Óncheierea sau, dup„
caz, sentin˛a va indica ∫i termenele prev„zute la art. 108
alin. (2) sau, dup„ caz, la art. 109 alin. (2).
(4) Dup„ intrarea Ón faliment Ón procedura general„,
dispozi˛iile art. 62—76 vor fi aplicate, dac„ este necesar,
Ón mod corespunz„tor, Ón ceea ce prive∫te crean˛ele
n„scute Óntre data deschiderii procedurii ∫i data intr„rii Ón
faliment, precum ∫i procedura de admitere a acestora.
(5) Debitorii intra˛i Ón procedura falimentului Ó∫i acoper„
pierderile anuale, stabilite prin declara˛ia de impozit pe
profit, din profiturile impozabile ob˛inute Ón toat„ perioada,
p‚n„ la Ónchiderea procedurii falimentului.
Art. 108. — (1) Œn cazul intr„rii Ón faliment Ón procedura
general„, lichidatorul va trimite o notificare tuturor
creditorilor men˛iona˛i Ón lista depus„ de debitor/
administratorul judiciar, men˛ionat„ la art. 107 alin. (2)
lit. e), debitorului ∫i oficiului registrului comer˛ului sau, dup„
caz, registrului societ„˛ilor agricole unde debitorul este
Ónmatriculat, pentru efectuarea men˛iunii. Dispozi˛iile
alin. (2) ∫i (3) ale art. 61 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
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(2) Notificarea va cuprinde:
a) termenul limit„ pentru Ónregistrarea cererii de
admitere a crean˛elor men˛ionate la alin. (3), Ón vederea
Óntocmirii tabelului suplimentar, care va fi de maximum
45 de zile de la data intr„rii Ón faliment, precum ∫i
cerin˛ele pentru ca o crean˛„ Ónregistrat„ s„ fie considerat„
valabil„;
b) termenul de verificare a crean˛elor men˛ionate la
alin. (3), de Óntocmire, afi∫are ∫i comunicare a tabelului
suplimentar al acestora, care nu va dep„∫i 30 de zile de
la expirarea termenului prev„zut la lit. a);
c) termenul de depunere la tribunal a contesta˛iilor, care
va fi de cel pu˛in 10 zile Ónainte de data stabilit„ prin
Óncheierea de intrare Ón faliment, pentru definitivarea
tabelului definitiv consolidat;
d) termenul de Óntocmire a tabelului definitiv consolidat,
care nu va dep„∫i 30 de zile de la expirarea termenului
prev„zut la lit. b).
(3) Vor fi supuse verific„rii toate crean˛ele asupra averii
debitorului, inclusiv cele bugetare, n„scute dup„ data
deschiderii procedurii sau, dup„ caz, al c„ror cuantum a
fost modificat fa˛„ de tabelul definitiv de crean˛e sau fa˛„
de programul de plat„ din planul de reorganizare, ca
urmare a pl„˛ilor f„cute dup„ deschiderea procedurii.
(4) Crean˛ele admise Ón tabelul definitiv de crean˛e, Ón
condi˛iile art. 74 alin. (2), nu vor mai fi supuse verific„rii;
titularii acestor crean˛e vor putea s„ formuleze contesta˛ii
cu privire la crean˛ele ∫i drepturile de preferin˛„ trecute de
lichidator Ón tabelul suplimentar prev„zut la alin. (2) lit. b).
(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea
crean˛elor admise Ómpotriva averii debitorului, existente la
data intr„rii Ón faliment, cu respectarea dispozi˛iilor art. 110.
(6) Titularilor de crean˛e n„scute dup„ deschiderea
procedurii, care nu depun cererea de admitere a crean˛elor
Ón termenul prev„zut la alin. (2) lit. a), li se aplic„, Ón mod
corespunz„tor, prevederile art. 76.
Art. 109. — (1) Œn cazul intr„rii Ón faliment prin
procedura simplificat„, lichidatorul va trimite o notificare
privind intrarea Ón procedura falimentului ∫i, Ón cazul
debitorului persoan„ juridic„, ridicarea dreptului de
administrare ∫i dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor
notifica˛i conform art. 61, debitorului ∫i oficiului registrului
comer˛ului sau, dup„ caz, registrului societ„˛ilor agricole ori
registrului asocia˛iilor ∫i funda˛iilor Ón care debitorul este
Ónmatriculat, pentru efectuarea men˛iunii. Œn cazul Ón care
este justificat„ majorarea, Ón sensul art. 62 alin. (2), a
termenelor de afi∫are a tabelului preliminar de crean˛e,
prev„zut la art. 62 alin. (1) lit. c), ∫i de definitivare a
tabelului de crean˛e, prev„zut la art. 62 alin. (1) lit. d),
noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor.

(2) Œn cazul Ón care, p‚n„ la aprobarea propunerii
administratorului judiciar prev„zute la art. 54 alin. (4),
debitorul aflat Ón faliment prin procedur„ simplificat„ ∫i-a
continuat activitatea, lichidatorul va notifica, Ón termen de
5 zile de la data intr„rii Ón faliment, creditorii de˛in‚nd
crean˛e asupra debitorului, av‚nd prioritate conform
dispozi˛iilor art. 123 pct. 2, n„scute Ón perioada de
observa˛ie, solicit‚ndu-le s„ Ónscrie, Ón termen de 10 zile
de la primirea notific„rii, cereri de crean˛„ Ónso˛ite de
documente justificative. Notificarea va cuprinde ∫i termenele
de afi∫are a tabelului preliminar de crean˛e, prev„zut la
art. 62 alin. (1) lit. c), ∫i de definitivare a tabelului de
crean˛e, prev„zut la art. 62 alin. (1) lit. d), a∫a cum au
fost cuprinse ∫i Ón notificarea prev„zut„ la art. 61 alin. (1)
sau la alin. (1) al prezentului articol, dup„ caz. Dispozi˛iile
alin. (2) ∫i (3) ale art. 61 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(3) Vor fi supuse verific„rii toate crean˛ele asupra averii
debitorului, inclusiv cele bugetare, n„scute dup„ data
deschiderii procedurii.
(4) Titularilor de crean˛e n„scute dup„ deschiderea
procedurii, care nu depun cererea de admitere a crean˛elor
Ón termenul prev„zut la alin. (2), li se aplic„, Ón mod
corespunz„tor, prevederile art. 76.
Art. 110. — Œn cazul intr„rii Ón faliment dup„
confirmarea unui plan de reorganizare, titularii crean˛elor
particip„ la distribuiri cu valoarea acestora, astfel cum au
fost prezentate Ón planul confirmat, mai pu˛in cota Óncasat„
Ón cursul reorganiz„rii.
Art. 111. — Garan˛iile reale ∫i personale constituite
pentru Óndeplinirea obliga˛iilor asumate prin planul de
reorganizare r„m‚n valabile Ón favoarea creditorilor pentru
plata sumelor datorate acestora potrivit planului de
reorganizare.
Art. 112. — (1) Creditorii nu sunt obliga˛i s„ restituie
sumele Óncasate Ón cursul reorganiz„rii.
(2) Actele cu titlu gratuit, efectuate Óntre data confirm„rii
planului de reorganizare ∫i intrarea Ón faliment, sunt nule.
(3) Celelalte acte efectuate Ón intervalul prev„zut la
alin. (2), except‚ndu-le pe cele f„cute cu respectarea
dispozi˛iilor art. 49 alin. (1) ∫i (2) ∫i pe cele permise de
planul de reorganizare, sunt prezumate ca fiind Ón frauda
creditorilor ∫i vor fi anulate, cu excep˛ia cazului Ón care
cocontractantul dovede∫te buna sa credin˛„ la momentul
Óncheierii actului.
§.1. M„suri premerg„toare lichid„rii

Art. 113. — (1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele,
magaziile, depozitele, birourile, coresponden˛a comercial„,
arhiva, dispozitivele de stocare ∫i prelucrare a informa˛iei,
contractele, m„rfurile ∫i orice alte bunuri mobile apar˛in‚nd
averii debitorului.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la art. 55, inventarul bunurilor
debitorului se va face dup„ ob˛inerea rela˛iilor scrise privind
situa˛ia bunurilor debitorului. Dac„ Ón urma demersurilor
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efectuate conform prevederilor art. 56—58, administratorul
judiciar nu identific„ nici un bun, inventarul se Óncheie pe
baza comunic„rilor scrise transmise de autorit„˛ile
relevante.
(3) Nu vor fi puse sub sigilii:
a) obiectele care vor trebui valorificate de urgen˛„
pentru a se evita deteriorarea lor material„ sau pierderea
din valoare;
b) registrele de contabilitate;
c) cambiile ∫i alte titluri de valoare scadente sau care
urmeaz„ a fi scadente Ón scurt timp, precum ∫i ac˛iunile ori
alte titluri de participa˛ie ale debitorului, care vor fi luate de
lichidator pentru a fi Óncasate sau pentru a efectua
activit„˛ile de conservare cerute;
d) numerarul pe care lichidatorul Ól va depune Ón banc„
Ón contul averii debitorului.
(4) C‚nd debitorul are bunuri ∫i Ón alte jude˛e,
judec„torul-sindic va trimite notific„ri tribunalelor din acele
jude˛e, Ón vederea sigil„rii de urgen˛„ a bunurilor.
(5) Documentele Óntocmite de alte tribunale, certific‚nd
c„ sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judec„torului-sindic.
(6) Œn timpul ac˛iunii de sigilare, lichidatorul va lua
m„surile necesare pentru conservarea bunurilor.
Art. 114. — (1) Dac„ averea debitorului poate fi
inventariat„ complet Óntr-o singur„ zi, lichidatorul va putea
proceda imediat la inventariere, f„r„ a aplica sigiliile. Œn
toate celelalte cazuri se va proceda la inventariere Ón cel
mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui s„ fie de fa˛„ ∫i
s„ asiste la inventar, dac„ judec„torul-sindic dispune astfel.
Dac„ debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta
datele din inventar.
(2) Lichidatorul, pe m„sura desf„∫ur„rii inventarierii, ia
Ón posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar.
Art. 115. — (1) Inventarul va trebui s„ descrie toate
bunurile identificate ale debitorului ∫i s„ indice valoarea lor
aproximativ„ la data inventarului. Cu aprobarea comitetului
creditorilor, lichidatorul va angaja un expert evaluator, pe
cheltuiala averii debitorului, pentru evaluarea bunurilor at‚t
separat, c‚t ∫i ca unul sau mai multe ansambluri Ón stare
de func˛ionare, dac„ este cazul.
(2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul
judiciar, de debitor, prin administratorul special, iar dac„
acesta nu particip„ la inventariere, numai de c„tre
lichidatorul judiciar.
§.2. Efectuarea lichid„rii

Art. 116. — (1) Lichidarea bunurilor din averea
debitorului va fi efectuat„ de lichidator sub controlul
judec„torului-sindic. Pentru maximizarea valorii averii
debitorului, lichidatorul va face toate demersurile de
expunere pe pia˛„, Óntr-o form„ adecvat„, a acestora,
cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea
debitorului.
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(2) Lichidarea va Óncepe Óndat„ dup„ finalizarea de
c„tre lichidator a inventarierii bunurilor din averea
debitorului. Bunurile vor putea fi v‚ndute Ón bloc — ca un
ansamblu Ón stare de func˛ionare — sau individual. Metoda
de v‚nzare a bunurilor, respectiv licita˛ie public„, negociere
direct„ sau o combina˛ie a celor dou„, va fi aprobat„ de
adunarea general„ a creditorilor, pe baza propunerii
lichidatorului ∫i a recomand„rii comitetului creditorilor.
Lichidatorul va prezenta ∫i regulamentul de v‚nzare
corespunz„tor.
(3) Lichidatorul va angaja, Ón numele debitorului, un
evaluator, persoan„ fizic„ sau juridic„, ori va utiliza, cu
acordul comitetului creditorilor, un evaluator propriu, pentru
a evalua bunurile din averea debitorului, Ón conformitate cu
standardele interna˛ionale de evaluare.
(4) Œn func˛ie de circumstan˛ele cauzei ∫i pe c‚t posibil,
bunurile din averea debitorului vor fi evaluate at‚t
individual, c‚t ∫i Ón bloc; prin bloc, ca ansamblu func˛ional,
se Ón˛elege o parte sau toate bunurile debitorului, necesare
pentru desf„∫urarea unei afaceri, pentru care un
cump„r„tor ofer„ un pre˛ nedefalcat pe bunurile
componente.
Art. 117. — (1) Œn cazul propunerii de v‚nzare Ón bloc,
lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport Ón
care vor fi indicate, descrise ∫i evaluate bunurile ce
urmeaz„ a fi v‚ndute Ómpreun„, preciz‚ndu-se ∫i sarcinile
de care, eventual, sunt grevate, Ónso˛it de propuneri viz‚nd
modalit„˛ile de v‚nzare. O copie de pe raport va fi depus„
la grefa tribunalului, unde va putea fi studiat„ de orice alt„
parte interesat„.
(2) Raportul prev„zut la alin. (1) va cuprinde propuneri
privind modalitatea de v‚nzare Ón bloc, dup„ cum urmeaz„:
a) v‚nzare prin negociere direct„ c„tre un cump„r„tor
deja identificat, cu precizarea condi˛iilor minime ale
contractului, cum ar fi pre˛ul ∫i modalitatea de plat„;
b) v‚nzare prin negociere direct„, f„r„ cump„r„tor
identificat, cu precizarea pre˛ului minim propus. Œn acest
caz, lichidatorul poate negocia pre˛ul concret al v‚nz„rii
bunurilor, iar dac„ pre˛ul minim nu se poate ob˛ine,
adunarea general„ a creditorilor se va Óntruni din nou
pentru a decide dac„ pre˛ul minim ini˛ial scade sau
urmeaz„ s„ se treac„ la v‚nzarea individual„ a bunurilor;
c) v‚nzarea la licita˛ie.
(3) Lichidatorul va convoca adunarea general„ a
creditorilor Ón termen de maximum 20 de zile de la data
∫edin˛ei comitetului creditorilor, Ón∫tiin˛‚ndu-i pe creditori
despre posibilitatea studierii raportului ∫i a procesului-verbal
al ∫edin˛ei comitetului creditorilor privind raportul.
(4) Dac„ adunarea general„ a creditorilor aprob„
raportul, judec„torul-sindic va da dispozi˛ie lichidatorului,
prin Óncheiere, s„ efectueze actele ∫i opera˛iunile de
lichidare, Ón condi˛iile propuse Ón raport.
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(5) Prevederile alin. (1)—(4) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i pentru autorizarea v‚nz„rii Ón bloc a
crean˛elor de˛inute de debitor Ómpotriva unor ter˛e
persoane.
Art. 118. — (1) Imobilele vor putea fi v‚ndute direct, Ón
urma propunerii lichidatorului, aprobat„ de adunarea
general„ a creditorilor.
(2) Propunerea lichidatorului va trebui s„ identifice
imobilul, prin situa˛ia de pe teren ∫i prin datele din
registrele de publicitate imobiliar„, s„ arate sarcinile de
care este grevat ∫i s„ indice pasul de supraofertare ∫i data
p‚n„ la care, Ón caz de aprobare a v‚nz„rii, sunt
acceptate supraoferte.
(3) Lichidatorul va convoca adunarea general„ a
creditorilor, Ón termen de maximum 20 de zile de la data
propunerii, notific‚nd propunerea administratorului special,
creditorilor cu garan˛ii reale asupra bunului, titularilor unor
drepturi de reten˛ie de orice fel ∫i comitetului creditorilor,
supun‚nd votului adun„rii generale a creditorilor propunerea
de v‚nzare.
(4) Ulterior aprob„rii de c„tre adunarea general„ a
creditorilor, v‚nzarea va putea fi f„cut„, sub sanc˛iunea
nulit„˛ii, numai dup„ 30 de zile de la data ultimei public„ri
f„cute de lichidator Ón ziar a anun˛ului privind condi˛iile de
supraofertare.
Art. 119. — Valorile mobiliare vor fi v‚ndute Ón condi˛iile
Legii nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 120. — (1) Lichidatorul va Óncheia contracte de
v‚nzare-cump„rare; sumele realizate din v‚nz„ri vor fi
depuse Ón contul prev„zut la art. 4 alin. (2) ∫i recipisele
vor fi predate judec„torului-sindic.
(2) Dac„ v‚nzarea activelor se va face prin licita˛ie
public„, procesul-verbal de adjudecare semnat de
lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate ∫i va fi
Ónscris, Ón cazul imobilelor, Ón registrele de publicitate
imobiliar„.
§.3. Distribuirea sumelor realizate Ón urma lichid„rii

Art. 121. — (1) Fondurile ob˛inute din v‚nzarea
bunurilor din averea debitorului, grevate, Ón favoarea
creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garan˛ii reale
mobiliare ori drepturi de reten˛ie de orice fel, vor fi
distribuite Ón urm„toarea ordine:
1. taxe, timbre ∫i orice alte cheltuieli aferente v‚nz„rii
bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru
conservarea ∫i administrarea acestor bunuri, precum ∫i
plata remunera˛iilor persoanelor angajate Ón condi˛iile
art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 ∫i 24;
2. crean˛ele creditorilor garanta˛i, cuprinz‚nd tot
capitalul, dob‚nzile, major„rile ∫i penalit„˛ile de orice fel,
precum ∫i cheltuielile.
(2) Œn cazul Ón care sumele realizate din v‚nzarea
acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata Ón Óntregime a
respectivelor crean˛e garantate, creditorii vor avea, pentru
diferen˛„, crean˛e chirografare care vor veni Ón concurs cu
cele cuprinse Ón categoria corespunz„toare, potrivit naturii

lor, prev„zute la art. 123, ∫i vor fi supuse dispozi˛iilor
art. 41. Dac„ dup„ plata sumelor prev„zute la alin. (1)
rezult„ o diferen˛„ Ón plus, aceasta va fi depus„, prin grija
lichidatorului, Ón contul averii debitorului.
(3) Un creditor cu crean˛„ garantat„ este Óndrept„˛it s„
participe la orice distribuire de sum„ f„cut„ Ónaintea
v‚nz„rii bunului supus garan˛iei lui. Sumele primite din
acest fel de distribuiri vor fi sc„zute din cele pe care
creditorul ar fi Óndrept„˛it s„ le primeasc„ ulterior din pre˛ul
ob˛inut prin v‚nzarea bunului supus garan˛iei sale, dac„
aceasta este necesar„ pentru a Ómpiedica un astfel de
creditor s„ primeasc„ mai mult dec‚t ar fi primit dac„
bunul supus garan˛iei sale ar fi fost v‚ndut anterior
distribuirii.
Art. 122. — (1) La fiecare 3 luni, calculate de la data
Ónceperii lichid„rii ∫i cuprinse Óntr-un program de
administrare a lichid„rii care trebuie Óntocmit Ón 30 de zile
de la numire, lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor
un raport asupra fondurilor ob˛inute din lichidare ∫i din
Óncasarea de crean˛e ∫i un plan de distribuire Óntre
creditori. Raportul va prevedea ∫i plata remunera˛iei sale ∫i
a celorlalte cheltuieli prev„zute la art. 123 pct. 1.
(2) Pentru motive temeinice, judec„torul-sindic poate
prelungi cu cel mult o lun„ sau poate scurta termenul de
prezentare a raportului ∫i a planului de distribuire. Planul
de distribuire va fi Ónregistrat la grefa tribunalului ∫i
lichidatorul va notifica aceasta fiec„rui creditor. O copie de
pe raport ∫i o copie de pe planul de distribuire vor fi
afi∫ate la u∫a tribunalului.
(3) Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula
contesta˛ii la raport ∫i la plan, Ón termen de 15 zile de la
afi∫are. O copie de pe contesta˛ie se comunic„ de urgen˛„
lichidatorului.
(4) Œn termen de 20 de zile de la afi∫are, judec„torulsindic va ˛ine cu lichidatorul, cu debitorul ∫i cu creditorii o
∫edin˛„ Ón care va solu˛iona deodat„, prin sentin˛„, toate
contesta˛iile.
Art. 123. — Crean˛ele vor fi pl„tite, Ón cazul falimentului,
Ón urm„toarea ordine:
1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente
procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile
necesare pentru conservarea ∫i administrarea bunurilor din
averea debitorului, precum ∫i plata remunera˛iilor
persoanelor angajate Ón condi˛iile art. 10, art. 19 alin. (2),
art. 23, 24 ∫i ale art. 98 alin. (3), sub rezerva celor
prev„zute la art. 102 alin. (4);
2. crean˛ele izvor‚te din raportul de munc„;
3. crean˛ele reprezent‚nd creditele, cu dob‚nzile ∫i
cheltuielile aferente, acordate de institu˛ii de credit dup„
deschiderea procedurii, precum ∫i crean˛ele rezult‚nd din
continuarea activit„˛ii debitorului dup„ deschiderea
procedurii;
4. crean˛ele bugetare;
5. crean˛ele reprezent‚nd sumele datorate de c„tre
debitor unor ter˛i, Ón baza unor obliga˛ii de Óntre˛inere,
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aloca˛ii pentru minori sau de plat„ a unor sume periodice
destinate asigur„rii mijloacelor de existen˛„;
6. crean˛ele reprezent‚nd sumele stabilite de
judec„torul-sindic pentru Óntre˛inerea debitorului ∫i a familiei
sale, dac„ acesta este persoan„ fizic„;
7. crean˛ele reprezent‚nd credite bancare, cu cheltuielile
∫i dob‚nzile aferente, cele rezultate din livr„ri de produse,
prest„ri de servicii sau alte lucr„ri, precum ∫i din chirii;
8. alte crean˛e chirografare;
9. crean˛ele subordonate, Ón urm„toarea ordine de
preferin˛„:
a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de
c„tre un asociat sau ac˛ionar de˛in‚nd cel pu˛in 10% din
capitalul social, respectiv din drepturile de vot Ón adunarea
general„ a asocia˛ilor, ori, dup„ caz, de c„tre un membru
al grupului de interes economic;
b) crean˛ele izvor‚nd din acte cu titlu gratuit.
Art. 124. — Sumele de distribuit Óntre creditori Ón
acela∫i rang de prioritate vor fi acordate propor˛ional cu
suma alocat„ pentru fiecare crean˛„, prin tabelul men˛ionat
la art. 108 alin. (2) lit. d).
Art. 125. — (1) Titularilor de crean˛e dintr-o categorie li
se vor putea distribui sume numai dup„ deplina Óndestulare
a titularilor de crean˛e din categoria ierarhic superioar„,
potrivit ordinii prev„zute la art. 123.
(2) Œn cazul insuficien˛ei sumelor necesare acoperirii
valorii integrale a crean˛elor cu acela∫i rang de prioritate,
titularii acestora vor primi o cot„ falimentar„, reprezent‚nd
suma propor˛ional„ cu procentul pe care crean˛a lor Ól
de˛ine Ón categoria crean˛elor respective.
Art. 126. — Œn cazul Ón care bunurile care alc„tuiesc
averea unui grup de interes economic ori a unei societ„˛i
Ón nume colectiv sau Ón comandit„ nu sunt suficiente
pentru plata crean˛elor Ónregistrate Ón tabelul definitiv
consolidat de crean˛e, Ómpotriva grupului sau a societ„˛ii
judec„torul-sindic va autoriza executarea silit„, Ón condi˛iile
legii, Ómpotriva asocia˛ilor cu r„spundere nelimitat„ sau,
dup„ caz, a membrilor, pronun˛‚nd o sentin˛„ definitiv„ ∫i
executorie, care va fi pus„ Ón executare de lichidator, prin
executor judec„toresc.
Art. 127. — Cu ocazia distribuirilor par˛iale, urm„toarele
sume vor fi provizionate:
1. sume propor˛ionale datorate creditorilor ale c„ror
crean˛e sunt supuse unei condi˛ii suspensive care nu s-a
realizat Ónc„;
2. sume propor˛ionale datorate proprietarilor de titluri la
ordin sau la purt„tor ∫i care au originalele titlurilor, dar nu
le-au prezentat;
3. sume propor˛ionale datorate crean˛elor admise
provizoriu;
4. rezervele destinate s„ acopere cheltuielile viitoare ale
averii debitorului.
Art. 128. — Pentru creditorii cu crean˛e Ónscrise Ón
tabelul consolidat definitiv de crean˛e, c„rora li s-au alocat
sume numai par˛ial sau cu crean˛e sub condi˛ie suspensiv„
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∫i care au luat parte la distribuire, sumele cuvenite vor fi
p„strate la banc„, Óntr-un cont special de depozit, p‚n„ ce
situa˛ia lor va fi l„murit„.
Art. 129. — (1) Dup„ ce bunurile din averea debitorului
au fost lichidate, lichidatorul va supune judec„torului-sindic
un raport final Ónso˛it de situa˛iile financiare finale; copii de
pe acestea vor fi communicate tuturor creditorilor ∫i
debitorului ∫i vor fi afi∫ate la u∫a tribunalului. Judec„torulsindic va convoca adunarea creditorilor Ón termen de
maximum 30 de zile de la afi∫area raportului final.
Creditorii pot formula obiec˛ii la raportul final cu cel pu˛in
5 zile Ónainte de data convoc„rii.
(2) La data ∫edin˛ei, judec„torul-sindic va solu˛iona, prin
Óncheiere, toate obiec˛iunile la raportul final, Ól va aproba
sau va dispune, dac„ este cazul, modificarea
corespunz„toare a acestuia.
(3) Crean˛ele care la data Ónregistr„rii raportului final vor
fi Ónc„ sub condi˛ie nu vor participa la ultima distribuire.
Art. 130. — Dup„ ce judec„torul-sindic aprob„ raportul
final al lichidatorului, acesta va trebui s„ fac„ distribuirea
final„ a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile
nereclamate Ón termen de 90 de zile de c„tre cei
Óndrept„˛i˛i la acestea vor fi depuse de c„tre lichidator la
banc„, Ón contul averii debitorului, iar extrasul de cont, la
tribunal. Acestea vor putea fi folosite Ón condi˛iile art. 4
alin. (4).
SECﬁIUNEA a 8-a
Œnchiderea procedurii

Art. 131. — Œn orice stadiu al procedurii prev„zute de
prezenta lege, dac„ se constat„ c„ nu exist„ bunuri Ón
averea debitorului ori c„ acestea sunt insuficiente pentru a
acoperi cheltuielile administrative ∫i nici un creditor nu se
ofer„ s„ avanseze sumele corespunz„toare, judec„torulsindic va putea da o sentin˛„ de Ónchidere a procedurii,
prin care se dispune ∫i radierea debitorului din registrul Ón
care este Ónmatriculat.
Art. 132. — (1) O procedur„ de reorganizare prin
continuarea activit„˛ii sau lichidare pe baz„ de plan va fi
Ónchis„, prin sentin˛„, Ón urma Óndeplinirii tuturor obliga˛iilor
de plat„ asumate Ón planul confirmat. Dac„ o procedur„
Óncepe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta
va fi Ónchis„ Ón conformitate cu dispozi˛iile alin. (2).
(2) O procedur„ de faliment va fi Ónchis„ atunci c‚nd
judec„torul-sindic a aprobat raportul final, c‚nd toate
fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost
distribuite ∫i c‚nd fondurile nereclamate au fost depuse la
banc„. Œn urma unei cereri a lichidatorului, judec„torulsindic va pronun˛a o sentin˛„, Ónchiz‚nd procedura, iar Ón
cazul persoanelor juridice dispun‚nd ∫i radierea acestora.
Art. 133. — Dac„ crean˛ele au fost complet acoperite
prin distribuirile f„cute, judec„torul-sindic va pronun˛a o
sentin˛„ de Ónchidere a procedurii falimentului ∫i de radiere
a debitorului din registrul Ón care este Ónmatriculat:
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a) chiar Ónainte ca bunurile din averea debitorului s„ fi
fost lichidate Ón Óntregime, Ón cazul Ón care to˛i asocia˛ii
persoanei juridice sau persoana fizic„, dup„ caz, solicit„
acest lucru Ón termen de 30 de zile de la notificarea
lichidatorului f„cut„ administratorului special, urm‚nd ca
bunurile s„ treac„ Ón proprietatea indiviz„ a
asocia˛ilor/ac˛ionarilor, corespunz„tor cotelor de participare
la capitalul social;
b) Ón toate celelalte cazuri, procedura se Ónchide numai
dup„ lichidarea complet„ a activului, eventualele sume
reziduale ultimei distribuiri urm‚nd a fi depuse Óntr-un cont
la dispozi˛ia asocia˛ilor sau persoanei fizice, dup„ caz.
Art. 134. — (1) Œn cazul procedurii deschise Ón urma
formul„rii cererii introductive de c„tre debitor, Ón condi˛iile
art. 32, dac„ judec„torul-sindic constat„, la expirarea
termenului pentru Ónregistrarea cererilor de admitere a
crean˛elor, c„ nu s-a depus nici o cerere, va pronun˛a o
sentin˛„ de Ónchidere a procedurii ∫i de revocare a hot„r‚rii
de deschidere a procedurii.
(2) Œn cazul prev„zut la alin. (1), Ónchiderea procedurii
nu produce efectele prev„zute la art. 137. Cu toate
acestea, opera˛iunile de administrare, legal f„cute asupra
averii debitorului, Ó∫i vor produce efectele, iar drepturile
dob‚ndite p‚n„ la revocare r„m‚n neatinse.
Art. 135. — Sentin˛a de Ónchidere a procedurii va fi
notificat„ de judec„torul-sindic direc˛iei teritoriale a
finan˛elor publice ∫i oficiului registrului comer˛ului sau, dup„
caz, registrului societ„˛ilor agricole unde debitorul este
Ónmatriculat, pentru efectuarea men˛iunii.
Art. 136. — Prin Ónchiderea procedurii, judec„torulsindic, administratorul/lichidatorul ∫i toate persoanele care
i-au asistat sunt desc„rca˛i de orice Óndatoriri sau
responsabilit„˛i cu privire la procedur„, debitor ∫i averea lui,
creditori, titulari de garan˛ii, ac˛ionari sau asocia˛i.
Art. 137. — (1) Prin Ónchiderea procedurii de faliment,
debitorul persoan„ fizic„ va fi desc„rcat de obliga˛iile pe
care le avea Ónainte de intrarea Ón faliment, Óns„ sub
rezerva de a nu fi g„sit vinovat de bancrut„ frauduloas„
sau de pl„˛i ori transferuri frauduloase; Ón astfel de situa˛ii,
el va fi desc„rcat de obliga˛ii numai Ón m„sura Ón care
acestea au fost pl„tite Ón cadrul procedurii, cu excep˛ia
cazului prev„zut la art. 76 alin. (1) pct. 3.
(2) La data confirm„rii unui plan de reorganizare,
debitorul este desc„rcat de diferen˛a dintre valoarea
obliga˛iilor pe care le avea Ónainte de confirmarea planului
∫i cea prev„zut„ Ón plan.
(3) Desc„rcarea de obliga˛ii a debitorului nu atrage
desc„rcarea de obliga˛ii a fidejusorului sau a codebitorului
principal.
CAPITOLUL IV
R„spunderea membrilor organelor de conducere
Art. 138. — (1) La cererea administratorului judiciar sau
a lichidatorului, judec„torul-sindic poate dispune ca o parte
a pasivului debitorului, persoan„ juridic„, ajuns Ón stare de

insolven˛„, s„ fie suportat„ de membrii organelor de
supraveghere din cadrul societ„˛ii sau de conducere,
precum ∫i de orice alt„ persoan„ care a cauzat starea de
insolven˛„ a debitorului, prin una dintre urm„toarele fapte:
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice Ón
folosul propriu sau Ón cel al unei alte persoane;
b) au f„cut acte de comer˛ Ón interes personal, sub
acoperirea persoanei juridice;
c) au dispus, Ón interes personal, continuarea unei
activit„˛i care ducea, Ón mod v„dit, persoana juridic„ la
Óncetarea de pl„˛i;
d) au ˛inut o contabilitate fictiv„, au f„cut s„ dispar„
unele documente contabile sau nu au ˛inut contabilitatea Ón
conformitate cu legea;
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul
persoanei juridice ori au m„rit Ón mod fictiv pasivul
acesteia;
f) au folosit mijloace ruin„toare pentru a procura
persoanei juridice fonduri, Ón scopul Ónt‚rzierii Óncet„rii de
pl„˛i;
g) Ón luna precedent„ Óncet„rii pl„˛ilor, au pl„tit sau au
dispus s„ se pl„teasc„ cu preferin˛„ unui creditor, Ón
dauna celorlal˛i creditori.
(2) Aplicarea dispozi˛iilor alin. (1) nu Ónl„tur„ aplicarea
legii penale pentru faptele care constituie infrac˛iuni.
(3) Comitetul creditorilor poate cere judec„torului-sindic
s„ fie autorizat s„ introduc„ ac˛iunea prev„zut„ la alin. (1),
dac„ administratorul judiciar sau lichidatorul a omis s„
indice, Ón raportul s„u asupra cauzelor insolven˛ei,
persoanele culpabile de starea de insolven˛„ a
patrimoniului debitorului persoan„ juridic„ ori dac„ acesta a
omis s„ formuleze ac˛iunea prev„zut„ la alin. (1) ∫i
r„spunderea persoanelor la care se refer„ alin. (1)
amenin˛„ s„ se prescrie.
(4) Œn caz de pluralitate, r„spunderea persoanelor
prev„zute la alin. (1) este solidar„, cu codi˛ia ca apari˛ia
st„rii de insolven˛„ s„ fie contemporan„ sau anterioar„
perioadei de timp Ón care ∫i-au exercitat mandatul ori Ón
care au de˛inut pozi˛ia care ar fi putut cauza insolven˛a.
Persoanele Ón cauz„ se pot ap„ra de solidaritate dac„, Ón
organele colegiale de conducere ale persoanei juridice,
s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolven˛a
sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat
insolven˛a ∫i au f„cut s„ se consemneze, ulterior lu„rii
deciziei, opozi˛ia lor la aceste decizii.
Art. 139. — Ac˛iunea prev„zut„ la art. 138 se prescrie
Ón termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscut„
sau trebuia cunoscut„ persoana care a cauzat apari˛ia
st„rii de insolven˛„, dar nu mai devreme de 2 ani de la
data hot„r‚rii de deschidere a procedurii.
Art. 140. — Sumele depuse potrivit dispozi˛iilor art. 138
alin. (1) vor intra Ón averea debitorului ∫i vor fi destinate, Ón
caz de reorganizare, complet„rii fondurilor necesare
continu„rii activit„˛ii debitorului, iar Ón caz de faliment,
acoperirii pasivului.
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Art. 141. — (1) Odat„ cu cererea formulat„ conform
art. 138 alin. (1) sau, dup„ caz, art. 138 alin. (3),
administratorul judiciar sau lichidatorul ori, dup„ caz,
comitetul creditorilor va putea cere judec„torului-sindic s„
instituie m„suri asigur„torii asupra bunurilor din averea
persoanelor urm„rite conform art. 138. Fixarea unei
cau˛iuni de 10% din valoarea preten˛iilor este obligatorie.
(2) Cererea de m„suri asigur„torii poate fi formulat„ ∫i
ulterior introducerii ac˛iunii prev„zute la art. 138.
Art. 142. — (1) Executarea silit„ Ómpotriva persoanelor
prev„zute la art. 138 alin. (1) se efectueaz„ de c„tre
executorul judec„toresc, conform Codului de procedur„
civil„.
(2) Dup„ Ónchiderea procedurii falimentului, sumele
rezultate din executarea silit„ vor fi repartizate de c„tre
executorul judec„toresc, Ón conformitate cu prevederile
prezentei legi, Ón temeiul tabelului definitiv consolidat de
crean˛e pus la dispozi˛ia sa de c„tre lichidator.
CAPITOLUL V
Infrac˛iuni ∫i pedepse
Art. 143. — (1) Constituie infrac˛iunea de bancrut„
simpl„ ∫i se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 3 luni la
un an sau cu amend„ neintroducerea sau introducerea
tardiv„, de c„tre debitorul persoan„ fizic„ ori de
reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii
de deschidere a procedurii Ón termen, care dep„∫e∫te cu
mai mult de 6 luni termenul prev„zut la art. 27.
(2) Constituie infrac˛iunea de bancrut„ frauduloas„ ∫i se
sanc˛ioneaz„ cu Ónchisoare de la 6 luni la 5 ani fapta
persoanei care:
a) falsific„, sustrage sau distruge eviden˛ele debitorului
ori ascunde o parte din activul averii acestuia;
b) Ónf„˛i∫eaz„ datorii inexistente sau prezint„ Ón
registrele debitorului, Ón alt act sau Ón situa˛ia financiar„
sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind s„v‚r∫ite
Ón frauda creditorilor;
c) Ónstr„ineaz„, Ón frauda creditorilor, Ón caz de
insolven˛„ a debitorului, o parte din active.
Art. 144. — (1) Infrac˛iunea de gestiune frauduloas„,
prev„zut„ la art. 214 alin. 1 din Codul penal, se
pedepse∫te cu Ónchisoare de la 3 ani la 8 ani, atunci c‚nd
este s„v‚r∫it„ de administratorul judiciar ori lichidatorul
averii debitorului, precum ∫i de orice reprezentant sau
prepus al acestuia.
(2) Infrac˛iunea de gestiune frauduloas„, prev„zut„ la
art. 214 alin. 2 din Codul penal, se pedepse∫te cu
Ónchisoare de la 5 ani la 12 ani, atunci c‚nd este
s„v‚r∫it„ de administratorul judiciar ori lichidatorul averii
debitorului, precum ∫i de orice reprezentant sau prepus al
acestuia, dac„ fapta nu constituie o infrac˛iune mai grav„.
(3) Tentativa infrac˛iunilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se
pedepse∫te.
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Art. 145. — (1) Œnsu∫irea, folosirea sau traficarea de
c„tre administratorul judiciar ori lichidatorul averii
debitorului, precum ∫i de orice reprezentant sau prepus al
acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le
gestioneaz„ sau le administreaz„ constituie infrac˛iunea de
delapidare ∫i se pedepse∫te cu Ónchisoare de la unu la
15 ani ∫i interzicerea unor drepturi.
(2) Œn cazul Ón care delapidarea a avut consecin˛e
deosebit de grave, pedeapsa este Ónchisoarea de la 10 ani
la 20 de ani ∫i interzicerea unor drepturi.
(3) Tentativa infrac˛iunilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se
pedepse∫te.
Art. 146. — Fapta persoanei care, Ón nume propriu sau
prin persoane interpuse, solicit„ Ónregistrarea unei cereri de
admitere a unei crean˛e inexistente asupra averii debitorului
se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 3 luni la un an sau cu
amend„.
Art. 147. — Refuzul debitorului persoan„ fizic„ sau al
administratorului, directorului, directorului executiv ori al
reprezentantului legal al debitorului, persoan„ juridic„, de a
pune la dispozi˛ie judec„torului-sindic, administratorului
judiciar sau lichidatorului, Ón condi˛iile prev„zute la art. 35,
documentele ∫i informa˛iile prev„zute la art. 28 alin. (1)
lit. a)—f) ori Ómpiedicarea acestora, cu rea-credin˛„, de a
Óntocmi documenta˛ia respectiv„ se pedepse∫te cu
Ónchisoare de la un an la 3 ani sau cu amend„.
Art. 148. — Infrac˛iunile prev„zute la art. 143—147 se
judec„ Ón prim„ instan˛„ de tribunal, cu celeritate.
CAPITOLUL VI
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 149. — Dispozi˛iile prezentei legi se completeaz„,
Ón m„sura compatibilit„˛ii lor, cu cele ale Codului de
procedur„ civil„, Codului civil, Codului comercial rom‚n ∫i
ale Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea
raporturilor de drept interna˛ional privat Ón domeniul
insolven˛ei.
Art. 150. — Cuantumul amenzilor prev„zute de prezenta
lege se va modifica periodic, prin hot„r‚re a Guvernului, Ón
func˛ie de indicele infla˛iei.
Art. 151. — Procedura aplicabil„ regiilor autonome
aflate Ón stare de insolven˛„ se va stabili prin lege
special„.
Art. 152. — Orice referire, Ón actele normative existente,
la data intr„rii Ón vigoare a prezentului act normativ, la
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii judiciare
∫i a falimentului ∫i orice trimitere la actul normativ
men˛ionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta
lege ∫i/sau la sec˛iunile corespunz„toare din prezenta lege,
dup„ caz.
Art. 153. — Œn toate actele normative Ón care figureaz„
termenul insolvabilitate Ón contextul procedurilor de
reorganizare ∫i de faliment, cu sau f„r„ referire la Legea
nr. 64/1995, se Ónlocuie∫te cu termenul insolven˛„.

