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CAPITOLUL I
Domeniul de reglementare
Art. 1. Domeniu de aplicare
Prezenta lege stabileõte regulile în domeniul prevenirii insolvenĀei õi al insolvenĀei.
Bibliografie românþ: I. Adam, N. Adam, Elemente de noutate semnificative în domeniul
prevenirii insolvenĀei õi al insolvenĀei reglementate prin Legea nr. 85/2014 în raport cu actul normativ
anterior în materie (Legea nr. 85/2006), în Dreptul nr. 12/2014, pp. 114-147; D.A. Coldea, Implementarea consolidþrii substanĀiale în cadrul procedurii insolvenĀei în dreptul român, în RDC
nr. 4/2020, pp. 63-81; M. Comõa, Ajutorul de stat pentru IMM-uri õi procedura insolvenĀei –
JurisprudenĀþ CJUE, în Phoenix nr. 62, octombrie-decembrie 2017, pp. 21-26; A. Deli-Diaconescu,
Codul insolvenĀei – între remediu, echilibru õi sancĀiune, în Phoenix, iulie-septembrie 2015, pp. 11-18;
A. Deli, Compatibilitatea dintre procedura insolvenĀei, procedura civilþ õi dreptul civil, în Revista
SocietþĀilor õi a Dreptului Comercial nr. 2/2018, pp. 1-40; A. Deli, Probleme de compatibilitate între
procedura insolvenĀei õi procedura civilþ, în Phoenix nr. 65, iulie-septembrie 2018, pp. 12-16; A. Deli,
Analiza unor criterii de stabilire a compatibilitþĀii dintre insolvenĀþ õi procedura civilþ (partea I), în
Phoenix nr. 67, ianuarie-martie 2019, pp. 22-30; A. Deli, Analiza unor criterii de stabilire a compatibilitþĀii dintre insolvenĀþ õi procedura civilþ (partea a II-a), în Phoenix nr. 68, aprilie-iunie 2019,
pp. 5-9; A. Deli-Diaconescu, Problema de compatibilitate dintre procedura insolvenĀei õi Codul de
procedurþ civilþ, Ed. Universul Juridic, Bucureõti, 2019, passim; D.-M. Daghie, Succinte consideraĀii în
legþturþ cu participarea societþĀilor aflate în procedura insolvenĀei la procedurile de achiziĀii publice,
în Dreptul nr. 4/2016, pp. 109-116; S. Golub, Dreptul de proprietate în meandrele procedurii de
insolvenĀþ... Este proprietatea un moft?!? (Partea I), în Phoenix nr. 73-74, iulie-decembrie 2021,
pp. 46-58; O.L. Lup, R. ChiriĀþ, Spþlarea banilor õi calitatea de entitate raportoare a practicienilor în
insolvenĀþ, în Phoenix n.77-78, iulie-decembrie 2021, pp. 36-41; A.M. Maxim, InterferenĀele dreptului
muncii în procedurile de insolvenĀþ, în Phoenix nr. 75-76, ianuarie-iunie 2021, pp. 56-61; S.M. Miloõ,
A. Deli-Diaconescu, Principalele elemente de noutate aduse prin Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenĀei õi de insolvenĀþ, în RRDA nr. 7/2014, pp. 25-60; S.M. Miloõ,
A. Deli-Diaconescu, Analiza aspectelor de noutate aduse de O.U.G. nr. 88/2018 la Codul insolvenĀei,
în Phoenix nr. 66, octombrie-decembrie 2018, pp. 5-10; S.M. Miloõ, Aspecte relevante derivând din
testul de compatibilitate dintre procedura insolvenĀei õi alte legislaĀii, în Phoenix nr. 71-72,
ianuarie-iunie 2020, pp. 40-45; F.I. MoĀu, A. Deli-Diaconescu, Proceduri paralele insolvenĀei –
Rþspunderea solidarþ în materie fiscal (partea a I-a), în Phoenix nr. 51, ianuarie-martie 2015,
pp. 27-31; F.I. MoĀu, A. Deli-Diaconescu, Proceduri paralele insolvenĀei (partea a II-a), în Phoenix
nr. 52, aprilie-iunie 2015, pp. 25-31; C.B. Nasz, Unele consideraĀii cu privire la modificþrile aduse Legii
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenĀei õi de insolvenĀþ prin O.U.G. nr. 88/2018, în
Phoenix nr. 66, octombrie-decembrie 2020, pp. 29-34; N.D. Ploeõteanu, Aspecte practice privind
dreptul de acces al persoanelor vizate, prevþzut de Regulamentul general privind protecĀia datelor,
în Phoenix nr. 73-74, iulie-decembrie 2021, pp. 42-54; F. NiĀu, C. Turenici, InterfaĀa arbitraj comercial
– insolvenĀþ. Elemente de ordine publicþ în practica arbitralþ europeanþ õi naĀionalþ, în RRDA
nr. 1/2017, pp. 85-113; O. Puie, Aspecte de ordin procedural în materia procedurii insolvenĀei
reglementatþ de noul cadru normativ instituit prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenĀei õi insolvenĀa õi natura juridicþ a rþspunderii pentru intrarea în insolvenĀþ, în PR
nr. 8/2014, pp. 43-71; O. Puie, Aspecte privitoare la sfera de aplicabilitate a unor dispoziĀii instituite de
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenĀei õi de insolvenĀþ, competenĀa
judecþtorului-sindic õi procedura de executare a hotþrârilor judecþtoreõti prin care s-a dispus
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angajarea rþspunderii organelor de conducere pentru încþlcarea prevederilor legale referitoare la
plata creanĀelor bugetare, în RRDJ nr. 6/2014, pp. 156-171; O. Puie, Aspecte privitoare la procedura
insolvenĀei reglementatþ prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenĀei õi de
insolvenĀþ, precum õi unele aspecte referitoare la procedura insolvenĀei reglementatþ prin acte
normative speciale, în Dreptul nr. 12/2014, pp. 148-175; M. SþrþcuĀ, Tratamentul juridic al
supraîndatorþrii antreprenorului individual aflat în insolvenĀþ, în RRDJ nr. 4/2020, pp. 292-303;
B. ôtefþnescu, SituaĀia de crizþ financiarþ a unitþĀilor administrative teritoriale õi insolvenĀa acestora,
în RRDP nr. 5/2012, pp. 11-28; S. Tîrnoveanu, Starea de urgenĀþ suspendþ procedura insolvenĀei sau
doar judecata? Impactul instituirii stþrii de urgenĀþ asupra celor mai importante termene prevþzute
de legea insolvenĀei, în Phoenix nr. 71-72, ianuarie-iunie 2020, pp. 46-54; N. ÿþndþreanu, Rolul
jurisprudenĀei CurĀii ConstituĀionale õi a jurisprudenĀei instanĀelor judecþtoreõti în reglementarea
insolvenĀei profesioniõtilor, www.universuljuridic.ro; N. ÿþndþreanu, SoluĀii de unificare a jurisprudenĀei în materia insolvenĀei sau cu impact în materia insolvenĀei, în RRDJ nr. 1/2018, pp. 239-249.
Bibliografie strþinþ: R. Hauck, Personal Data in Insolvency Proceedings: The Interface
between the New General Data Protection Regulation and (German) Insolvency Law, în „European
Company and Financial Law Review”, vol. 16, no. 6, 2019, pp. 724-745; E. Ghio, G.-J. Boon, D. Ehmke,
J. Gant, L. Langkjaer, E. Vaccari, Harmonising insolvency law in the EU: New thoughts on old ideas
in the wake of the COVID-19 pandemic, în „International Insolvency Review”, vol. 30, nr. 3,
pp. 427-459; A. Krohn, Rethinking priority: The dawn of the relative priority rule and the new „best
interests of creditors” test in the European Union, în „International Insolvency review”, vol. 30,
pp. 75-95; J. McCarthy, A class apart: The relevance of the EU preventive restructuring directive for
small and medium enterprises, în „European Business Organization Law Review”, vol. 21, nr. 4, 2020,
pp. 895-913.

JURISPRUDENÿý
DECIZII DE SPEÿý
1. Procedura de insolvenĀþ guvernatþ de
Legea nr. 85/2006. IncidenĀa Legii nr. 55/2020.
Într-adevþr, Legea nr. 55/2020, reglementând în
domeniul insolvenĀei unele mþsuri pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, face referire la dispoziĀiile Legii nr. 85/2014, actul normativ
aflat în vigoare în prezent care reglementeazþ desfþõurarea procedurii insolvenĀei. Cu toate acestea,
la momentul declanõþrii pandemiei unele societþĀi
se aflau în procedura insolvenĀei reglementate de
legea anterioarþ a insolvenĀei, Legea nr. 85/2006,
care continuþ sþ se aplice procedurilor deschise în
baza ei. Cum pandemia poate afecta deopotrivþ
aceste societþĀi, ca õi pe cele aflate în insolvenĀþ
deschisþ în baza Legii nr. 85/2014, rezultþ cþ mþsurile menite sþ combatþ aceste efecte negative,
reglementate prin Legea nr. 55/2020, se aplicþ
pentru identitate de raĀiune õi societþĀilor aflate în
insolvenĀþ potrivit Legii nr. 85/2006, iar nu numai
celor supuse Legii nr. 85/2014. [C. Ap. Piteõti,
s. a II-a civ., dec. nr. 152/2021, în RRDJ nr. 2/2021,
pp. 394 õi urm.].
2. Hotþrârea adunþrii creditorilor de aprobare a notificþrii organului fiscal privind intenĀia debitorului de a beneficia de facilitþĀile
fiscale prevþzute de O.G. nr. 6/2019. Compatibi-
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litatea cu procedura reglementatþ de Legea
nr. 85/2014. În speĀþ nu se pune problema încþlcþrii regulilor în distribuirea sumelor realizate în
urma lichidþrii bunurilor õi drepturilor patrimoniale
care compun averea falitului, ci verificarea respectþrii cerinĀei de la alin. (2) al art. 87 din Legea
nr. 85/2014, în ceea ce priveõte intenĀia debitorului
insolvent de a beneficia de o facilitate fiscalþ
constând în anularea obligaĀiilor de platþ accesorii,
împrejurare care constituie un aspect de oportunitate, lþsat de legiuitor la aprecierea creditorilor
participanĀi la procedura de executare colectivþ,
reprezentând un drept de apreciere care scapþ
controlului judecþtorului-sindic. Dacþ legea permite realizarea unei anumite operaĀiuni, în sensul
în care o lasþ în marja de apreciere a creditorilor,
nu poate fi pusþ în discuĀie cenzurarea oportunitþĀii aprecierii acestora, cenzura instanĀei putând
interveni numai atunci când este afectatþ legalitatea unui act îndeplinit în cadrul procedurii
judiciare concursuale. Nu se poate susĀine cu
temei cþ procedura concursualþ ar fi incompatibilþ cu procedura de acordare a facilitþĀilor
fiscale, sub forma anulþrii obligaĀiilor de platþ
accesorii, de vreme ce printre debitorii care pot
beneficia de aceastþ facilitate sunt, conform
Ordinului M.F.P. nr. 3126/2019, õi debitorii aflaĀi în
procedura insolvenĀei. [C. Ap. Timiõoara, s. a II-a

TITLUL PRELIMINAR

civ., dec. nr. 279/2020, în RRDJ nr. 1/2021, pp. 113
õi urm.].
Nota autorului: A se vedea asupra acestei
chestiuni õi C. Rþvþõilþ, Comentarii referitoare la
aplicarea O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor

facilitþĀi fiscale, în revista Phoenix nr. 73-74/2020,
pp. 77-81; C.B. Nasz, Compatibilitatea dintre O.G.
nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitþĀi fiscale õi
Legea nr. 85/2014 – studiu de caz, în revista
Phoenix nr. 73-74, iulie-decembrie 2020, pp. 12-16.

Art. 2. Scopul legii
Scopul prezentei legi este instituirea unor proceduri de prevenire a insolvenĀei la care pot
recurge debitorii aflaĀi în dificultate õi, respectiv, a unor proceduri colective de insolvenĀþ pentru
acoperirea pasivului debitorului, în cadrul cþrora debitorul beneficiazþ, atunci când este posibil,
de õansa de redresare a activitþĀii sale1.
Reglementare anterioarþ: art. 2 din Legea nr. 85/2006.

COMENTARII
# Prin art. 2 din Legea nr. 85/2014, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 216/2022, se realizeazþ
o transpunere la nivel naĀional a prevederilor art. 1 lit. a) din Directiva UE 2019/1023, instituindu-se, în plus,
posibilitatea debitorului de a apela la proceduri de prevenire a insolvenĀei atunci când sunt îndeplinite
condiĀiile prevþzute de lege.
# Spre deosebire de norma europeanþ care foloseõte sintagma „dificultate financiarþ” („financial
difficulties”) se observþ cþ legiuitorul opteazþ pentru sintagma „dificultate”, noĀiune al cþrei înĀeles este
stabilit prin art. 5 pct. 262 din Legea nr. 85/2014, introdus prin art. I pct. 12 din Legea nr. 216/2022.
# Din analiza comparatþ a art. 5 pct. 262 din Legea nr. 85/2014 õi art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014
rezultþ cþ legiuitorul foloseõte sintagmele de „dificultate”, respectiv de „insolvenĀþ” pentru a determina
tipurile de proceduri la care poate apela debitorul: atunci când debitorul se aflþ în dificultate poate apela
la proceduri de prevenire a insolvenĀei [procedura acordului de restructurare (art. 151-art. 1513 din Legea
nr. 85/2014) sau procedura concordatului preventiv (art. 16-37 din Legea nr. 85/2014)]; când debitorul se
aflþ în stare de insolvenĀþ poate accesa proceduri colective de insolvenĀþ (procedura de insolvenĀþ
generalþ, procedura de insolvenĀþ simplificatþ sau procedura falimentului).
# Indiferent de tipul de procedurþ accesatþ de cþtre debitor se instituie regula conform cþreia
debitorul trebuie sþ beneficieze de õansa de redresare a activitþĀii sale, sub condiĀia de a exista o
asemenea posibilitate.

JURISPRUDENÿý
DECIZII DE SPEÿý
1. Rolul judecþtorului-sindic. Scopul procedurii insolvenĀei. Rolul judecþtorului-sindic nu
este acela de a se comporta ca un judecþtor de
drept comun, care este chemat sþ soluĀioneze un
litigiu comercial nþscut anterior deschiderii procedurii insolvenĀei. Dimpotrivþ, judecþtorului-sindic îi
este conferit rolul de a proceda la o analizþ sumarþ
a acelor creanĀe certe, lichide õi exigibile, pe care
creditorul le evocþ, õi de a aprecia dacþ debitorul
are sau nu mijloacele materiale necesare pentru a
face faĀþ acestor datorii. Altfel spus, misiunea

1



tribunalului de faliment începe dupþ finalizarea
litigiului comercial dintre pþrĀi, atunci când nu mai
existþ niciun dubiu asupra caracterului cert, lichid
õi exigibil al creanĀei. În aceste condiĀii, întocmai ca
judecþtorul învestit cu soluĀionarea unei cereri de
emitere a unei ordonanĀe preõedinĀiale, a unei
somaĀii de platþ sau a unei ordonanĀe de platþ,
judecþtorul-sindic trebuie sþ evite sþ se pronunĀe
în sensul urmþrit de creditor atunci când, dupþ ce
„pipþie” fondul, constatþ cþ litigiul comercial
dintre pþrĀi nu poate fi soluĀionat decât în cadrul
unei judecþĀi de drept comun. Scopul procedurii
reglementate de legea insolvenĀei îl reprezintþ
instituirea unei proceduri colective pentru acope-

Art. 2 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 216/2022. Anterior acestei modificþri,
norma legalþ avea urmþtoarea formulare: „Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a õansei de redresare a activitþĀii acestuia”.
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rirea pasivului debitorului aflat în insolvenĀþ. Acest
scop nu trebuie deturnat, nefiind permis ca creditorii sþ utilizeze procedura de executare colectivþ ca pe un mijloc de soluĀionare a unui diferend
comercial, prin intermediul judecþtorului-sindic,
menit a fi utilizat ca instrument de constrângere a
debitorului sþ-õi plþteascþ datoriile sub ameninĀarea falimentului (cum se pare cþ recurentele au
acĀionat, întrucât cererile lor anterioare, pentru
aceleaõi sume, promovate pe calea somaĀiei de
platþ, respectiv a ordonanĀei de platþ, au fost
respinse de instanĀele de judecatþ), dacþ pârâtul
are fonduri disponibile pentru a plþti. Procedura
insolvenĀei nu este o modalitate simplificatþ de
soluĀionare a unei chestiuni litigioase, de orice
naturþ, între pþrĀile contractante, ea având un scop
expres prevþzut lege, õi anume instituirea unei
proceduri colective pentru acoperirea creanĀei
debitorului aflat în insolvenĀþ, iar nu pentru stabilirea rþspunderii contractuale a pþrĀilor aflate în
litigiu. De aceea, judecþtorul-sindic nu poate soluĀiona pretenĀiile reciproce ale pþrĀilor decurgând
din interpretarea radical diferitþ a aceluiaõi contract, competenĀa în acest sens revenind doar
judecþtorului de drept comun. [C. Ap. Timiõoara,
s. a II-a civ., dec. nr. 2225/2012, în BCA nr. 4/2012
(supliment online), în RDC nr. 11/2013, p. 93 õi în
CATBJ 2012, IV, p. 28].
2. PrevalenĀa procedurii insolvenĀei în
raport cu cea privind lichidarea voluntarþ
prevþzutþ de Legea nr. 31/1990 modificatþ õi cu
cea referitoare la executarea silitþ în sensul
O.U.G. nr. 51/1998. Este adevþrat cþ, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 3/2004, s-a hotþrât,
la data de 16 aprilie 2004, dizolvarea voluntarþ a
societþĀii õi numirea unui lichidator, însþ lichidarea
voluntarþ nu s-a mai efectuat, pentru cþ împotriva
societþĀii s-a declanõat procedura falimentului.
InstanĀele anterioare au reĀinut corect cþ aceastþ
procedurþ este una concursualþ, colectivþ õi egalitarþ õi are caracter special în raport cu lichidarea
ce s-ar fi efectuat conform Legii nr. 31/1990, republicatþ, dar õi faĀþ de executarea silitþ reglementatþ de O.U.G. nr. 51/1998. [ICCJ, s. com., dec.
nr. 111/2008, www.scj.ro].
3. Incident de platþ. Deschiderea procedurii
insolvenĀei. Efecte asupra obligaĀiei de înscriere
a incidentului. Concurs între legile speciale. În
cazul în care o persoanþ declarantþ – bancþ, în
calitate de bancþ trasþ, a trasului sau a subscriitorului – a decis refuzul la platþ al cecului, cambiei
sau biletului la ordin, aceasta are obligaĀia ca pânþ
cel târziu în ziua refuzului sþ transmitþ la Centrala
Incidentelor de PlþĀi o cerere de înscriere a refuzului bancar. Deschiderea procedurii insolvenĀei
nu poate constitui o cauzþ exoneratoare pentru
înscrierea în Centrala Incidentelor de PlþĀi a unui
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incident major, atât timp cât, la momentul emiterii
instrumentelor de platþ õi la momentul prezentþrii
acestora, cauza esenĀialþ a refuzului la platþ a fost
aceea a lipsei totale de disponibil. [ICCJ, s. com.,
dec. nr. 2044/2010, în BC nr. 1/2011, pp. 31 õi urm.].
Nota autorului: Regimul juridic al incidentelor
de platþ este reglementat de Regulamentul BNR
nr. 1/2012 (M. Of. nr. 49 din 20 ianuarie 2012).
4. Suspendarea administrþrii unui dosar de
faliment. Inadmisibilitate. Unul dintre principiile
procedurii de insolvenĀþ este õi cel al celeritþĀii. El
nu este altceva decât o reflexie a principiului
celeritþĀii desfþõurþrii operaĀiunilor comerciale,
care, cum bine se õtie, guverneazþ întreaga reglementare a acestei materii. Principiul celeritþĀii nu
este numai enunĀat de noua Lege a insolvenĀei, ci
el se degajþ õi din alte prevederi, toate aceste
norme neurmþrind altceva decât crearea unui mecanism juridic adecvat care sþ asigure cu rapiditate
õi eficienĀþ ieõirea de pe piaĀþ a operatorilor
economici neviabili. Ca atare, în mod justificat, atât
în doctrinþ, cât õi în jurisprudenĀþ se constatþ o
aplicare restrictivþ a dispoziĀiilor privitoare la
suspendarea legalþ facultativþ a derulþrii acestei
proceduri de executare colectivþ. [C. Ap. Timiõoara,
s. com., dec. nr. 858/2008, în BCA nr. 1/2009, pp. 28
õi urm.].
5. Cerere de suspendare a judecþĀii formulatþ de un creditor. Respingere. Curtea reĀine
cþ, într-adevþr, prin Acordul de platþ nr. x, încheiat
între debitoarea A õi creditoarea B1, cea dintâi s-a
angajat sþ achite creanĀa în douþ tranõe; s-a
stipulat cþ urmeazþ ca petenta sþ depunþ la
instanĀþ o cerere de amânare a soluĀionþrii cererii
de trecere la faliment õi, în subsidiar, pþrĀile vor
cere suspendarea soluĀionþrii cererii de trecere la
faliment formulatþ de aceastþ creditoare prin
acordul lor, în temeiul art. 411 alin. (1) pct. 1
C. pr. civ. S-a mai stipulat cþ acest acord nu îi dþ
dreptul debitoarei sþ solicite instanĀei sþ dispunþ
respingerea cererii creditoarei, conform art. 143
alin. (3) din Legea nr. 85/2014. Curtea constatþ cþ
obligaĀiile procedurale impuse prin acest acord au
fost respectate de debitoare: nu s-a opus cererii de
amânare, a învederat cþ pþrĀile solicitþ suspendarea voluntarþ a cauzei õi a lþsat la aprecierea
instanĀei modul de soluĀionare pe fond a cererii,
fþrþ a solicita respingerea ei, aõa cum se angajase
prin acordul semnat cu creditoarea. Judecþtorul-sindic, la rândul sþu, a respectat normele de
procedurþ, respingând motivat atât cererea de
amânare a cauzei, cât õi cererea de suspendare
voluntarþ. Acordul pþrĀilor cu privire la solicitþrile
procedurale nu determinþ în mod automat soluĀia
instanĀei, decât în mþsura în care dispoziĀiile legale
atribuie un asemenea efect acordului pþrĀilor. În
cazul amânþrii, fiind o mþsurþ ce priveõte buna

TITLUL PRELIMINAR

administrare a justiĀiei, instanĀa este Āinutþ sþ se
pronunĀe asupra ei motivat; tribunalul a respins
cererea având în vedere intervalul mare de timp pe
care pþrĀile l-au avut la dispoziĀie pentru negociere
õi soluĀionare amiabilþ. În privinĀa suspendþrii
voluntare, Curtea are în vedere cþ, potrivit art. 411
alin. (1) pct. 1 C. pr. civ., judecþtorul va suspenda
judecata când amândouþ pþrĀile o cer, de unde
rezultþ caracterul obligatoriu al acestei mþsuri.
Deõi textul se referþ la „amândouþ” pþrĀile, este
evident cþ are în vedere situaĀia în care toate pþrĀile
litigiului, în situaĀia în care sunt mai mulĀi
reclamanĀi sau pârâĀi, îõi exprimþ acordul în acest
sens. În cauza de faĀþ, judecþtorul-sindic era
învestit cu cererile de faliment a doi creditori îm-

potriva debitoarei, astfel încât, chiar restrângând
cadrul procesual strict la acei creditori ale cþror
cereri formau obiectul învestirii, plus debitoarea,
pentru suspendarea cauzei era nevoie de acordul
tuturor pþrĀilor, aõadar de al ambelor creditoare õi
de al debitoarei. Cum cealaltþ creditoare nu õi-a
exprimat acordul în acest sens, iar pânþ la o
eventualþ disjungere (care reprezintþ o mþsurþ ce
priveõte buna administrare a justiĀiei õi asupra
cþreia, în principiu, judecþtorul cauzei este suveran), cauza are un caracter unitar, în mod legal
judecþtorul-sindic a dispus continuarea judecþĀii în
ansamblul sþu. [C. Ap. Piteõti, s. a II-a civ., dec.
nr. 373/2021, www.rolii.ro].

Art. 3. Domeniu de aplicare
(1) Procedurile prevþzute de prezenta lege se aplicþ profesioniõtilor, astfel cum sunt definiĀi
la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatþ, cu modificþrile ulterioare,
cu excepĀia celor cu privire la care se prevþd dispoziĀii speciale în ceea ce priveõte regimul
prevenirii insolvenĀei õi al insolvenĀei lor. În cazul profesiilor liberale, procedurile prevþzute de
prezenta lege vizeazþ întreprinderea acestora, iar nu statutul profesional.
(2) În cazul în care un profesionist persoanþ fizicþ aflat în insolvenĀþ are atât datorii personale,
cât õi datorii profesionale, care fie nu pot fi separate într-un mod rezonabil, fie se aflþ în diviziuni
ale patrimoniului constituite potrivit art. 2.324 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, republicatþ, cu
modificþrile ulterioare, acestea sunt tratate în cadrul procedurii de insolvenĀþ prevþzute de
prezenta lege, pentru a obĀine descþrcarea definitivþ de obligaĀii.
(3) În cazul în care un profesionist persoanþ fizicþ aflat în insolvenĀþ are atât datorii personale,
cât õi datorii profesionale care fac parte din diviziuni ale patrimoniului constituite potrivit art. 2.324
alin. (4) din Legea nr. 287/2009, republicatþ, cu modificþrile ulterioare, acestea din urmþ sunt
tratate în cadrul procedurii de insolvenĀþ prevþzute de prezenta lege, pentru a obĀine descþrcarea
de obligaĀii.
(4) Procedurile prevþzute de prezenta lege nu sunt aplicabile unitþĀilor õi instituĀiilor de
învþĀþmânt preuniversitar, universitar õi entitþĀilor prevþzute la art. 7 din OrdonanĀa Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea õtiinĀificþ õi dezvoltarea tehnologicþ, aprobatþ cu modificþri õi completþri prin Legea nr. 324/2003, cu modificþrile õi completþrile ulterioare.
(5) Prevederile titlului I nu sunt aplicabile:
a) instituĀiilor de credit, firmelor de investiĀii, precum õi altor instituĀii financiare õi entitþĀi
supuse prevederilor Legii nr. 312/2015 privind redresarea õi rezoluĀia instituĀiilor de credit õi a
firmelor de investiĀii, precum õi pentru modificarea õi completarea unor acte normative în domeniul
financiar, cu modificþrile õi completþrile ulterioare, organismelor de plasament colectiv în valori
mobiliare, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din OrdonanĀa de urgenĀþ a Guvernului nr. 32/2012
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare õi societþĀile de administrare a
investiĀiilor, precum õi pentru modificarea õi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaĀa de capital,
aprobatþ cu modificþri õi completþri prin Legea nr. 10/2015, cu modificþrile õi completþrile ulterioare, õi fondurilor de investiĀii alternative, definite la art. 3 pct. 20 din Legea nr. 74/2015 privind
administratorii de fonduri de investiĀii alternative, cu modificþrile õi completþrile ulterioare;
b) asigurþtorilor õi reasigurþtorilor, astfel cum sunt definiĀi de art. 1 alin. (2) pct. 3 õi 45 din
Legea nr. 237/2015 privind autorizarea õi supravegherea activitþĀii de asigurare õi reasigurare, cu
modificþrile õi completþrile ulterioare, supuõi prevederilor legii menĀionate anterior, precum õi
Legii nr. 246/2015 privind redresarea õi rezoluĀia asigurþtorilor, cu modificþrile ulterioare;
c) contrapþrĀilor centrale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE)
nr. 648/2012 al Parlamentului European õi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele
financiare derivate extrabursiere, contrapþrĀile centrale õi registrele centrale de tranzacĀii;
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d) depozitarilor centrali de titluri de valoare, astfel cum sunt definiĀi la art. 2 alin. (1) pct. 1 din
Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European õi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind
îmbunþtþĀirea decontþrii titlurilor de valoare în Uniunea Europeanþ õi privind depozitarii centrali
de titluri de valoare õi de modificare a Directivelor 98/26/CE õi 2014/65/UE õi a Regulamentului (UE)
nr. 236/2012.
(6) În materia procedurilor de prevenire a insolvenĀei, prezenta lege nu afecteazþ drepturile
õi obligaĀiile debitorului cu privire la activul personal acumulat de cþtre acesta la un fond de pensii
administrat privat õi/sau la fonduri de pensii facultative õi/sau la fonduri de pensii ocupaĀionale ori
cu privire la pensiile private de care debitorul beneficiazþ, în temeiul õi în condiĀiile legislaĀiei
privind pensiile private2.
Reglementare anterioarþ: art. 1 din Legea nr. 85/2006.
Bibliografie: St.D. Cþrpenaru, ComercianĀii – profesioniõti ai întreprinderii comerciale – în
lumina noului Cod civil, în Noile coduri ale Românei. Studii õi cercetþri juridice, Ed. Universul Juridic,
Bucureõti, 2011, p. 51-54; D. Deteõan, Despre insolvenĀa persoanei fizice, în Revista Phoenix
nr. 48/2014, p. 26-32; Gh. Piperea, Profesionistul õi întreprinderea sa, în CJ nr. 1/2012, pp. 19-24;
I. Schiau, Profesionistul, un reper al dþinuirii materiei comerciale în cadrul dreptului privat unitar, în
RRDA nr. 7/2015, pp. 43-58; I. Schiau, Întreprinderea – un concept distonant, în RRDA nr. 4/2017,
pp. 17-26; L.E. Smarandache, Aspecte privind fondul de comerĀ al comerciantului persoanþ fizicþ,
în PR nr. 1/2011, pp. 59-75; L.E. Smarandache, Comerciantul persoanþ fizicþ. Aspecte esenĀiale
privind: dovada calitþĀii õi atributele de identificare obligatorii (I), în PR nr. 5/2011, pp. 106-117;
L.E. Smarandache, Comerciantul persoanþ fizicþ, Aspecte esenĀiale privind: drepturile, obligaĀiile õi
pierderea calitþĀii (II), în PR nr. 3/2011, p. 98-113; L.E. Smarandache (Stuparu), The Enterprise in the
Romanian Legal System – Past and Present, în „Revista de ôtiinĀe Politice. Revue des Sciences
Politiques” nr. 52/2016, pp. 48-59; L.E. Stuparu, Profesionistul „clandestin”, în RDC nr. 2/2020,
pp. 46-63; I.T. ôtefþnescu, ô. Beligrþdeanu, Privire analiticþ asupra corelaĀiei dintre noul Cod civil õi
Codul muncii, înDreptul nr. 12/2009; A.C.Târúia, Profesioniõtii õi normele de drept comercial ale
noului Cod civil, în Culegere de studii In honorem Alexandru Bacaci, Ed. Universul Juridic, Bucureõti,
2012, pp. 410-420.
LegislaĀie conexþ: O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiarþ õi insolvenĀa unitþĀilor administrativ-teritoriale (M. Of. nr. 299 din 24 mai 2013).
Art. 3 alin. (2)-(3) din Codul civil: (2) Sunt consideraĀi profesioniõti toĀi cei care exploateazþ o
întreprindere.
(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematicþ, de cþtre una ori mai multe
persoane, a unei activitþĀi organizate ce constþ în producerea, administrarea sau înstrþinarea de
bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacþ are ori nu un scop lucrativ.
Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 71/2011: (1) NoĀiunea de „profesionist” prevþzutþ la art. 3 din Codul
civil include categoriile de comerciant, întreprinzþtor, operator economic, precum õi orice alte persoane
autorizate sþ desfþõoare activitþĀi economice sau profesionale, astfel cum aceste noĀiuni sunt prevþzute de lege, la data intrþrii în vigoare a Codului civil.

2



Art. 3 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 216/2022. În forma anterioarþ, art. 2 din
Legea nr. 85/2014 avea urmþtoarea formulare: „(1) Procedurile prevþzute de prezenta lege se aplicþ profesioniõtilor,
astfel cum sunt definiĀi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepĀia celor care exercitþ profesii liberale, precum õi a celor
cu privire la care se prevþd dispoziĀii speciale în ceea ce priveõte regimul insolvenĀei lor.
(2) Procedura prevþzutþ de prezenta lege se aplicþ õi regiilor autonome.
(3) Procedura prevþzutþ de prezenta lege nu este aplicabilþ unitþĀilor õi instituĀiilor de învþĀþmânt preuniversitar,
universitar õi entitþĀilor prevþzute la art. 7 din OrdonanĀa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea õtiinĀificþ õi dezvoltarea tehnologicþ, aprobatþ cu modificþri õi completþri prin Legea nr. 324/2003, cu modificþrile õi completþrile ulterioare”.
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COMENTARII
# Procedurile prevþzute de Legea nr. 85/2014 pot fi accesate de orice persoanþ care îndeplineõte
condiĀia de a fi profesionist în accepĀiunea art. 3 alin. (2) C. civ., adicþ de persoanele fizice sau juridice
care exploateazþ o întreprindere.
# Deõi prin art. 3 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 nu se realizeazþ o trimitere expresþ la definiĀia
„profesionistului” realizatþ prin art. 8 din Legea nr. 71/2011, totuõi având în vedere cþ prin aceastþ normþ
legalþ se realizeazþ o interpretare autenticþ a sintagmei de „profesionist” din art. 3 alin. (2) C. civ., este
necesar ca art. 3 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 sþ fie coroborat cu art. 8 din Legea nr. 71/2011. Pe baza
unei asemenea analize se poate concluziona cþ procedurile prevþzute de lege pot fi accesate de
urmþtoarele categorii de persoane: comercianĀii, întreprinzþtorii, operatorii economici, precum õi orice
alte persoane autorizate sþ desfþõoare activitþĀi economice sau profesionale (pentru detalii privind
noĀiunea de „profesionist” a se vedea L.E. Stuparu, Drept comercial. Profesioniõtii comercianĀi,
Ed. Universul Juridic, Bucureõti, 2020, pp. 47 õi urm.).
# Prin „comerciant” se înĀelege persoanele fizice sau, dupþ caz, persoanele juridice supuse înregistrþrii în registrul comerĀului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerĀului,
republicatþ, cu modificþrile õi completþrile ulterioare [art. 6 alin. (1) din Legea nr. 71/2011], precum õi
persoanele definite ca atare de acte normative speciale, cum ar fi: a) Legea nr. 84/1998 privind mþrcile õi
indicaĀiile geografice, republicatþ; b) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicatþ, cu modificþrile
ulterioare; c) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificþrile õi
completþrile ulterioare; d) orice alte acte normative în care termenul „comerciant” are un înĀeles specific
dispoziĀiilor cuprinse în aceste din urmþ acte normative [art. 6 alin. (2) din Legea nr. 85/2014]. Prin urmare
din interpretarea coroboratþ a art. 6 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 õi art. 1 din Legea nr. 26/1990 din
categoria „comercianĀilor” fac parte: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale õi întreprinderile familiale, societþĀile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatþ, cu modificþrile õi completþrile ulterioare, companiile naĀionale õi societþĀile naĀionale, regiile autonome, grupurile de interes
economic, societþĀile cooperative, organizaĀiile cooperatiste, societþĀile europene, societþĀile cooperative
europene õi grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum õi alte
persoane fizice õi juridice prevþzute de lege (pentru detalii cu privire la noĀiunea de „comerciant” a se
vedea S. Angheni, Drept comercial. Tratat, Ed. C.H. Beck, Bucureõti, 2019, pp. 49 õi urm.)
# S-a apreciat (Gh. Piperea, Drept comercial român. Teoria generalþ, întreprinderea õi insolvenĀa,
cit. supra, p. 576) cþ procedura de insolvenĀþ este aplicabilþ õi comercianĀilor de facto, adicþ persoanelor
care realizeazþ venituri din activitþĀi independente (pentru detalii a se vedea õi L.E. Stuparu, Profesionistul
„clandestin”, cit. supra, pp. 46 õi urm.)
# În condiĀiile în care noĀiunea de „întreprinzþtor” nu a fost definitþ prin Codul civil, se poate apela
la definiĀia din art. 2 lit. e) din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfþõurarea activitþĀilor economice de cþtre
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale õi întreprinderile familiale, prin care se prevede cþ
prin „întreprinzþtor” se înĀelege „persoana fizicþ care organizeazþ o întreprindere economicþ”, iar
conform art. 2 lit. f) din O.U.G. nr. 44/2008 prin „activitate economicþ” se înĀelege „activitatea economicþ
desfþõuratþ în mod organizat, permanent õi sistematic, combinând resurse financiare, forĀþ de muncþ,
materii prime, mijloace logistice õi informaĀie, pe riscul întreprinzþtorului, în cazurile õi în condiĀiile
prevþzute de lege”.
# Având în vedere cþ prin art. I pct. 56 din Legea nr. 216/2022 s-a dispus abrogarea art. 38 alin. (2)
lit. a) õi b) din Legea nr. 85/2014, prin care se instituia obligaĀia deschiderii procedurii simplificate faĀþ de
profesioniõtii persoane fizice õi întreprinderile familiale/ membrii întreprinderilor familiale, rezultþ cþ õi în
cadrul acestor categorii de profesioniõti se poate deschide oricare dintre procedurile prevþzute de lege,
inclusiv procedurile de prevenĀie.
# Prin art. 3 alin. (1) teza a I-a din Legea nr. 85/2014 se instituie regula conform cþrora în cazul
profesioniõtilor se aplicþ procedurile prevþzute de acest act normativ, cu excepĀia situaĀiilor în care existþ
reglementþri speciale, ipoteze în care acestea vor fi aplicabile cu prioritate conform regulii „specialia
generalibus derogant”. Prin art. III õi IV din Legea nr. 216/2022 se modificþ art. 2 din Legea nr. 188/2000 õi
art. 3 din Legea nr. 36/1996 precizându-se, în mod expres, cþ dispoziĀiile legale privind procedurile de
insolvenĀþ nu sunt aplicabile executorilor judecþtoreõti õi notarilor publici. Având în vedere cþ se foloseõte
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sintagma „proceduri de insolvenĀþ” rezultþ cþ în cadrul acestor categorii profesionale nu pot fi accesate
atât procedurile de prevenire a insolvenĀei, cât õi procedurile colective de insolvenĀþ.
# Spre deosebire de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 prin care se prevedea, în mod expres,
faptul cþ procedura colectivþ se aplica õi regiilor autonome, în actuala formþ a art. 3 din Legea nr. 85/2014,
astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 216/2022, nu se mai prevede, în mod expres, posibilitatea de a
se apela la procedura colectivþ în cazul regiilor autonome. Totuõi întrucât regiile autonome intrþ în
categoria „profesioniõtilor”, astfel cum este definitþ de art. 3 C. civ. õi art. 8 din Legea nr. 85/2014, rezultþ
cþ procedurile prevþzute de lege (procedurile preventive sau procedurile colective) pot fi accesate õi de
cþtre regiile autonome.
# S-a arþtat (R. Bufan, A. Deli-Diaconescu, M. SþrþcuĀ (coord.), Tratat practic de insolvenĀþ, vol. I,
cit. supra, p. 242) cþ, în cazul încetþrii plþĀilor la nivelul unei sucursale sau al unui alt sediu secundar,
procedura colectivþ poate fi deschisþ numai împotriva societþĀii fondatoare, cþreia îi revin, de altfel, toate
obligaĀiile acestui dezmembrþmânt.
# Prin art. 3 alin. (2) õi (3) din Legea nr. 85/2014 se instituie reguli particulare pentru ipoteza
deschiderii procedurii împotriva profesionistului persoanþ fizicþ

 DOCTRINý
1. „Prin art. 3 C. civ., legiuitorul oferþ, practic, douþ definiĀii: una a exploatþrii (exercitare sistematicþ)
õi una a întreprinderii (activitate organizatþ). Reluând ideea cþ întreprinderea este o activitate sistematic
organizatþ, Codul civil aduce elemente de noutate privind configuraĀia juridicþ a întreprinderii, noutþĀi
care vizeazþ (a) delimitarea sferei activitþĀilor întreprinderii õi (b) extinderea expresþ a conceptului õi
asupra activitþĀilor cu scop nelucrativ. Oricum, este de menĀionat cþ art. 3 C. civ., marcheazþ obiectul
întreprinderii: în principal, activitþĀi de natura celor calificate anterior drept acte de comerĀ. Aceastþ
definiĀie, concordantþ, în aparenĀþ, cu concepĀia doctrinarþ grefatþ pe prevederile art. 3 C. com., inoveazþ
prin extinderea domeniului de aplicare asupra operaĀiunilor care nu urmþresc profitul õi nici nu au scop
lucrativ”. [I. Schiau, Întreprinderea – un concept distonant, cit. supra, p. 19].
2. „Din comparaĀia celor douþ texte din Legea de punere în aplicare a noului Cod civil [art. 8
alin. (1) cu art. 6 alin. (1) din Legea de punere în aplicare] ar putea rezulta cþ nu sunt consideraĀi
profesioniõti decât cei care sunt autorizaĀi sþ exercite o activitate economicþ sau profesionalþ, nu õi cei
care nu sunt autorizaĀi. Totuõi, consider cþ art. 8 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 trebuie citit în corelaĀie cu
art. 3 NCC õi, în orice caz, în spiritul sþu: textul intenĀioneazþ sþ enumere categoriile de profesioniõti õi nu
sþ impunþ regula autorizþrii exerciĀiului unor activitþĀi economice, regulþ care, de altfel, ar excede art. 3
alin. (2) NCC din care rezultþ cþ este profesionist acela care exploateazþ o întreprindere (fþrþ a se face
distincĀia între activitþĀile autorizate õi cele ne-autorizate). Comerciantul [re-denumit de art. 6 alin. (1) din
Legea nr. 71/2011 „persoana supusþ înregistrþrii în registrul comerĀului”] întreprinzþtorul õi operatorul
economic sunt profesioniõti prin însuõi faptul exploatþrii unei întreprinderi, fapt ce atrage obligaĀia de a se
fi înregistrat în registrul comerĀului. Calitatea de profesionist existþ, deci, indiferent dacþ cel în cauzþ este
sau nu înregistrat õi indiferent dacþ este sau nu autorizat sþ exercite acea întreprindere. Persoanele supuse
înregistrþrii în registrul comerĀului, dar neînregistrate efectiv, sunt asimilate cu noĀiunea de „comerciant”
din legile õi actele normative în vigoare la data de 1 octombrie 2011. Dintr-o anumitþ perspectivþ, soluĀia
legalþ este o potenĀialþ sancĀiune aplicabilþ comerciantului ilegal”. [Gh. Piperea, Profesionistul õi întreprinderea sa, cit. supra, p. 20].

MINUTý DE PRACTICý UNITARý
Posibilitatea de a deschide procedura de insolvenĀþ, în baza Legii nr. 85/2014, pentru o asociaĀie de proprietari. AsociaĀiile de proprietari nu pot fi supuse prevederilor Legii nr. 85/2014, având în
vedere eficienĀa redusþ a procedurii insolvenĀei în cazul acestora. [Minuta întâlnirii preõedinĀilor secĀiilor
specializate (foste comerciale) ale Înaltei CurĀi de CasaĀie õi JustiĀie õi curĀilor de apel, Bucureõti, 21 iunie
2018, pp. 8 õi urm.].
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JURISPRUDENÿý
DECIZII DE SPEÿý
1. Sucursalþ – lipsþ calitate procesualþ
pasivþ în procedura insolvenĀei. 1) Potrivit art. 43
din Legea nr. 31/1990, sucursala nu are personalitate juridicþ õi nu este subiect distinct de drept.
În consecinĀþ, sucursala nu poate constitui subiect
al procedurii insolvenĀei, aõa încât deschiderea
procedurii reglementate de aceastþ lege se face
asupra societþĀii-mamþ, sucursala neavând calitate procesualþ pasivþ. [C. Ap. Iaõi, s. civ., dec.
nr. 6/2010, în CAIBJ 2010, I, p. 42].
2) Curtea constatþ cþ este legalþ õi temeinicþ
soluĀia pronunĀatþ de judecþtorul-sindic în sensul
cþ pârâta sucursalþ nu are capacitatea procesualþ
de folosinĀþ de a dobândi calitatea de debitoare în
cadrul unei proceduri de insolvenĀþ. În conformitate cu art. 3 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenĀei õi de insolvenĀþ,
procedura insolvenĀei se aplicþ profesioniõtilor,
astfel cum sunt definiĀi la art. 3 alin. (2) C. civ., cu
excepĀia celor care exercitþ profesii liberale,
precum õi a celor cu privire la care se prevþd
dispoziĀii speciale în ceea ce priveõte regimul
insolvenĀei lor. Potrivit art. 5 pct. 29 din lege,
insolvenĀa reprezintþ acea stare a patrimoniului
debitorului caracterizatþ prin insuficienĀa fondurilor bþneõti disponibile pentru plata datoriilor
certe, lichide õi exigibile. De asemenea, sunt relevante prevederile art. 43 din Legea nr. 31/1990 a
societþĀilor, conform cþrora sucursalele sunt dezmembrþminte fþrþ personalitate juridicþ ale societþĀilor õi se înregistreazþ, înainte de începerea
activitþĀii lor, în registrul comerĀului din judeĀul în
care vor funcĀiona. În temeiul art. 44 din aceeaõi
lege, societþĀile strþine pot înfiinĀa în România, cu
respectarea legii române, filiale, precum õi
sucursale, agenĀii, reprezentanĀe sau alte sedii
secundare, dacþ acest drept le este recunoscut de
legea statutului lor organic. De asemenea, indicarea prevederilor art. 1.889 C. civ. este lipsitþ de
relevanĀþ, atât timp cât normele speciale cuprinse
în art. 43 õi art. 44 din Legea nr. 31/1990 stabilesc
regimul juridic al unei sucursale deschise pe
teritoriul României de cþtre o societate persoanþ
juridicþ strþinþ. Nici împrejurarea cþ intimata
pârâtþ este o societate înregistratþ în registrul comerĀului, având numþr õi cod unic de înregistrare,
nu reprezintþ un argument în sensul existenĀei
capacitþĀii procesuale de folosinĀþ, atât timp cât
îndeplinirea formalitþĀilor de înmatriculare a
sucursalei nu conferþ acesteia un patrimoniu
propriu distinct de cel al societþĀii mamþ õi nici
personalitate juridicþ. Tot astfel, faptul cþ socie-

tatea intimatþ pârâtþ este parte în raporturi juridice
civile nu justificþ folosinĀa drepturilor procesuale,
ci semnificþ situaĀia în care societatea mamþ i-a
acordat mandatul necesar pentru a dobândi
drepturi õi a-õi asuma obligaĀii în numele sþu, pe
plan civil, pe teritoriul României, iar nu õi pe plan
procesual civil. [C. Ap. Bucureõti, s. a VI-a civ., dec.
nr. 528/2018, în R. Rizoiu, Codul insolvenĀei
adnotat, nr. 5, pp. 11 õi urm.; a se vedea õi C. Ap.
Braõov, s. a II-a civ., dec. nr. 273/2021,
www.rolii.ro].
2. Admisibilitatea deschiderii procedurii
insolvenĀei în cazul unei asociaĀii sau fundaĀii.
1) În mod evident, pentru asociaĀii õi fundaĀii
regimul juridic de drept comun este reglementat
de O.G. nr. 26/2000, care prevede drept sancĀiune
a insolvabilitþĀii asociaĀiei dizolvarea [art. 56
alin. (1) lit. d)]. Însþ acest regim juridic de drept
comun este aplicabil când nu există normþ derogatorie specialþ, conform principiului specialia
generalibus derogant. Or, tocmai Āinând cont de
faptul cþ pot exista persoane juridice de drept
privat care, deõi declarând un scop general,
colectiv sau personal nepatrimonial (art. 1 din O.G.
nr. 26/2000), desfþõoarþ (õi) activitþĀi economice õi
cþ, în cazul acestora (õi în special în cazul unor
activitþĀi economice mai importante, mai de
anvergurþ), regimul juridic de drept comun al
asociaĀiilor õi fundaĀiilor nu ar permite o acoperire
conformþ a debitelor, legiuitorul a stabilit că õi
acestea pot fi supuse procedurii insolvenĀei dacþ
desfþõoarþ õi activitþĀi economice. În speĀþ, pentru
a verifica deci aplicabilitatea regulilor stipulate
de Legea insolvenĀei, trebuie stabilit dacþ debitoarea a desfþõurat activitþĀi economice. [C. Ap.
Bucureõti, s. a V-a civ., dec. nr. 518/2012,
www.portal.just.ro].
Nota autorului: În prezent procedura insolvenĀei este aplicabilþ profesioniõtilor, astfel cum
sunt definiĀi de art. 3 C. civ. De asemenea, potrivit
art. 8 din Legea nr. 71/2011, prin noĀiunea de
„profesionist” se au în vedere categoriile de comerciant, întreprinzþtor, operator economic, precum õi
orice alte persoane autorizate sþ desfþõoare activitþĀi economice sau profesionale. De asemenea,
conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind
registrul comerĀului, astfel cum a fost modificat prin
Legea nr. 76/2012, „înainte de începerea activitþĀii
economice, au obligaĀia sþ cearþ înmatricularea
sau, dupþ caz, înregistrarea în registrul comerĀului
urmþtoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale õi
întreprinderile familiale, societþĀile reglementate
de Legea nr. 31/1990, republicatþ, cu modificþrile õi
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completþrile ulterioare, companiile naĀionale õi
societþĀile naĀionale, regiile autonome, grupurile
de interes economic, societþĀile cooperative, organizaĀiile cooperatiste, societþĀile europene, societþĀile cooperative europene õi grupurile europene
de interes economic cu sediul principal în
România, precum õi alte persoane fizice õi juridice
prevþzute de lege”. Prin urmare, în cazul unei asociaĀii sau fundaĀii, acestea reprezentând persoane
juridice, pot constitui obiect al procedurii insolvenĀei dacþ desfþõoarþ activitþĀi economice,
situaĀie în care au calitatea de profesionist. Desigur
cþ, într-o asemenea ipotezþ, trebuie stabilit care
este patrimoniul afectat desfþõurþrii activitþĀii
economice conform art. 31 C. civ., ipotezþ în care
doar acest patrimoniu poate fi valorificat în cadrul
procedurii pentru satisfacerea creanĀelor.
2) Potrivit art. 48 din O.G. nr. 26/2000, asociaĀiile
õi fundaĀiile pot desfþõura activitþĀi specifice unui
profesionist, activitþĀi economice fie cu caracter
direct, fie în mod indirect prin înfiinĀarea unor
societþĀi cu personalitate juridicþ (situaĀie care nu
este îndeplinitþ în cazul concret analizat). În prima
ipotezþ, fundaĀia desfþõoarþ activitþĀi economice
directe, cu caracter accesoriu, în strânsþ legþturþ
cu obiectul principal al persoanei juridice. Veniturile astfel realizate sunt orientate exclusiv spre
atingerea scopului non-profit al organizaĀiei, nu
spre folosul personal al membrilor acesteia. Coroborând toate aceste noĀiuni õi principii, instanĀa de
apel reĀine cþ o fundaĀie organizatþ în condiĀiile
O.G. nr. 26/2000 poate fi subiectul unei proceduri
de insolvenĀþ doar dacþ desfþõoarþ astfel de
activitþĀi economice cu caracter accesoriu obiectului principal de activitate õi doar dacþ pasivul faĀþ
de creditorii sþi este nþscut din derularea unor
astfel de activitþĀi. Aceasta este singura modalitate
în care o fundaĀie poate fi inclusþ în noĀiunea de
profesionist anterior definitþ în scopul de a fi
supusþ procedurii de insolvenĀþ. Procedura insolvenĀei se adreseazþ doar profesioniõtilor, respectiv
oricþror persoane care exploateazþ o întreprindere
în sensul definit de dispoziĀiile legale anterior
citate, indiferent cþ acestea sunt persoane juridice
sau persoane fizice autorizate în condiĀiile prevþzute de dispoziĀiile legale. În cazul concret analizat,
fundaĀia apelantþ nu îndeplineõte niciuna dintre
aceste condiĀii. Astfel nu a dovedit nici faptul cþ
desfþõoarþ activitþĀi de exploatare a unei întreprinderi specifice unui profesionist cu caracter
accesoriu obiectului principal de activitate õi în
scopul realizþrii obiectului principal de activitate,
iar pe de altþ parte, pasivul cu care justificþ depþõirea valorii prag nu este nþscut din exercitarea
unor asemenea activitþĀi. [C. Ap. Cluj, s. a II-a civ.,
cont. adm. fisc., dec. nr. 1202/2015, în V. Terzea,
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Procedura insolvenĀei. Practicþ judiciarþ adnotatþ,
cit. supra, nr. 2, pp. 7 õi urm.].
3) Potrivit dispoziĀiilor art. 3 alin. (1) NCC, „DispoziĀiile prezentului cod se aplicþ õi raporturilor
dintre profesioniõti, precum õi raporturilor dintre
aceõtia õi orice alte subiecte de drept civil”, iar
conform alin. (2) „Sunt consideraĀi profesioniõti toĀi
cei care exploateazþ o întreprindere”. Aõadar, sunt
profesioniõti õi organizaĀiile non-guvernamentale,
atât titulari întreprinderilor de tip comercial clasic,
persoanele care exercitþ profesie liberalþ, precum
õi organizaĀiile non-guvernamentale (fundaĀii, asociaĀii, cluburi sportive). Exploatarea unei întreprinderi reprezintþ exercitarea sistematicþ de cþtre
una sau mai multe persoane, a unei activitþĀi
organizate ce constþ în producerea administrarea
ori înstrþinarea de bunuri sau în prestarea de
servicii, indiferent dacþ are sau nu scop lucrativ.
Prin urmare, pot fi supuse procedurii õi asociaĀiile
õi fundaĀiile fþrþ scop lucrativ. Pentru asociaĀii õi
fundaĀii, regimul juridic de drept comun este reglementat de O.G. nr. 26/2000, care prevede drept
sancĀiune a insolvabilitþĀii asociaĀiei dizolvarea,
însþ acest regim juridic de drept comun este aplicabil când nu existþ normþ derogatorie specialþ,
conform principiului «specialia generalibus
derogant». [C. Ap. Timiõoara, s. a II-a civ., dec.
nr. 400/2017, în V. Terzea, Procedura insolvenĀei.
Practicþ judiciarþ adnotatþ, nr. 1, pp. 1 õi urm.].
4) În mod corect a reĀinut deci instanĀa de fond
cþ pârâtul este un profesionist (ca ocupaĀie
secundarþ), însþ din cauza faptului cþ acesta este
înfiinĀat conform O.G. nr. 26/2000 acestuia i se
aplicþ dispoziĀiile speciale prevþzute de acest act
normativ în situaĀia în care se dovedeõte cþ acesta
se aflþ în incapacitate de platþ, noĀiunea de
„persoanþ interesatþ” în solicitarea dizolvþrii incluzând deci pe orice creditor care nu-õi poate realiza
creanĀa asupra asociaĀiei – pârât prin mijloacele de
executare obiõnuite. Prevederile speciale ale O.G.
nr. 26/2000 sunt incidente õi deoarece o asociaĀie
non – profit (ca scop principal õi declarat), întemeiatþ pe prevederile acestei ordonanĀe, poate
avea în administrare bunuri proprietate publicþ,
care necesitþ deci în procedura dizolvþrii õi
lichidþrii aplicarea prevederilor speciale ale O.G.
nr. 26/2000, deoarece aceste bunuri nu pot fi
executate silit; totodatþ în cazul unei asociaĀii non
– profit fondatorii au drepturi speciale, în timp ce
o procedurþ de reorganizare în sensul Legii
nr. 85/2014 nici nu poate fi incidentþ, în principiu,
dacþ se are în vedere cþ activitatea principalþ a
unei astfel de asociaĀii nu este una care se realizeazþ pentru profit, astfel cþ nu existþ posibilitatea
nici a propunerii õi nici a realizþrii unui plan
economic care sþ ducþ la achitarea datoriilor
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acesteia faĀþ de creditori. [C. Ap. Bacþu, s. a II-a
civ., dec. nr. 3/2017, www.rolii.ro].
5) Curtea apreciazþ cþ cererea a fost, în mod
greõit, respinsþ ca inadmisibilþ, întrucât legiuitorul
a stabilit cþ õi acestea pot fi supuse procedurii
insolvenĀei, doar în mþsura în care insolvabilitatea
provine din desfþõurarea de activitþĀi economice.
Considerentele deciziei 667/2018 a CurĀii de Apel
Iaõi, reĀinute în motivarea soluĀiei de respingere, nu
sunt aplicabile în prezenta cauzþ, întrucât asociaĀia
apelantþ este o persoanþ juridicþ de drept privat
care, deõi declarþ un scop general, colectiv sau
personal nepatrimonial, desfþõoarþ õi activitþĀi
economice, ori situaĀia de fapt reĀinutþ de instanĀþ
în cadrul deciziei invocate este diferitþ, respectiv
asociaĀia nu desfþõura activitate economicþ.
AsociaĀia/fundaĀia dobândeõte personalitate juridicþ prin înscrierea sa în Registrul asociaĀiilor õi
fundaĀiilor aflat la grefa judecþtoriei în a cþrei
circumscripĀie îõi are sediul. Conform Art. 8 alin. (1)
din O.G. nr. 26/2000 asociaĀia devine persoanþ
juridicþ din momentul înscrierii ei în Registrul
asociaĀiilor õi fundaĀiilor. Potrivit art. 1 alin. (2) O.G.
nr. 26/2000, asociaĀiile õi fundaĀiile constituite,
potrivit prezentei ordonanĀe sunt „persoane juridice de drept privat fþrþ scop patrimonial”, iar
dizolvarea õi lichidarea acestora se realizeazþ
conform regulilor speciale instituite de capitolul IX
din O.G. nr. 26/2000. Or, este unanim admis cþ pot
exista persoane juridice de drept privat care, deõi
declarþ un scop general, colectiv sau personal
nepatrimonial, desfþõoarþ õi activitþĀi economice.
Pentru aceste persoane, regimul juridic de drept
comun al asociaĀiilor õi fundaĀiilor, nu ar permite o
acoperire conformþ a debitelor, motiv pentru care,
legiuitorul a stabilit cþ õi acestea pot fi supuse
procedurii insolvenĀei, în mþsura desfþõurþrii
activitþĀilor economice. Art. 3 alin. (1) din Legea
nr. 85/2014, prevede cþ procedurile prevþzute de
prezenta lege se aplica profesioniõtilor, astfel cum
sunt definiĀi la art. 3 alin. (2) C. civ., cu excepĀia
celor care exercitþ profesii liberale, precum õi a
celor cu privire la care se prevþd dispoziĀii speciale
în ceea ce priveõte regimul insolvenĀei lor. Având
în vedere prevederile art. 3 alin. (2) õi (3) C. civ. –
sunt consideraĀi profesioniõti toĀi cei care exploateazþ o întreprindere, iar potrivit alin. (3), constituie
exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematicþ, de cþtre una sau mai multe persoane, a
unei activitþĀi organizate ce constþ în producerea,
administrarea ori înstrþinarea de bunuri sau în
prestarea de servicii, indiferent dacþ are sau nu un
scop lucrativ. Debitoarea în cauzþ este o asociaĀie
supusþ prevederilor din O.G. nr. 26/2000 cu privire
la asociaĀii õi fundaĀii. Prevederile art. 55-56 din
O.G. nr. 26/2000 instituie o procedurþ specialþ de
dizolvare õi lichidare a asociaĀiilor, fundaĀiilor õi

federaĀiilor, ce are ca rezultat final îndestularea
corespunzþtoare a creditorilor, transmiterea bunurilor rþmase în urma lichidþrii õi radierea acestor
forme asociative din Registrul asociaĀiilor õi fundaĀiilor. Instituirea unei asemenea proceduri speciale
este rezultatul faptului cþ asociaĀiile õi fundaĀiile,
astfel cum prevede art. 1 alin. (2) din ordonanĀþ,
sunt persoane juridice de drept privat fþrþ scop
patrimonial, iar dizolvarea poate interveni õi pentru
alte motive decât cele strict economice. Rezultþ
deci cþ asociaĀiile õi fundaĀiile, ca persoane juridice de drept privat fþrþ scop patrimonial, beneficiazþ de o reglementare proprie în ceea ce
priveõte dizolvarea õi lichidarea, iar aceste dispoziĀii au caracter de normþ specialþ, derogatorie. Pe
de altþ parte, în cazul în care aceste asociaĀii
desfþõoarþ activitþĀi economice directe cu caracter accesoriu õi în strânsþ legþturþ cu scopul
lor principal, pot fi supuse beneficiilor Legii
nr. 85/2014. [C. Ap. Iaõi, s. civ., dec. nr. 353/2021,
www.rolii.ro].
6) Potrivit art. 3 din Legea nr. 85/2014, procedura insolvenĀei se aplicþ profesioniõtilor, aõa
cum au fost definiĀi de art. 3 alin. (2) C. civ., cu
excepĀia profesiilor liberale õi celor cu privire la
care existþ dispoziĀii speciale în ceea ce priveõte
regimul insolvenĀei lor. Conform art. 3 alin. (2) õi
(3) NCC, sunt consideraĀi profesioniõti toĀi cei care
exploateazþ o întreprindere, definitþ ca fiind o
activitate organizatþ ce constþ în producerea,
administrarea ori înstrþinarea de bunuri sau în
prestarea de servicii, cu sau fþrþ scop lucrativ.
CondiĀia pe care trebuie sþ o îndeplineascþ debitorul pentru a putea fi supus procedurii de
insolvenĀþ este aceea de a desfþõura, în fapt, o
activitate de tip întreprindere, chiar dacþ prin
aceasta nu se urmþreõte obĀinerea de venituri care
sþ fie utilizate în vederea îndeplinirii scopului prevþzut de statut. Prestarea unei activitþĀi economice
ar conduce la concluzia unui scop lucrativ al
întreprinderii, care însþ nu mai are relevanĀþ în
condiĀiile în care noĀiunea de profesionist include
õi întreprinderea care nu are un scop lucrativ.
AsociaĀiile õi fundaĀiile sunt structuri de tip întreprindere care utilizeazþ forĀa de muncþ õi mijloacele de producĀie în vederea derulþrii de activitþĀi
de prestþri servicii pentru îndeplinirea scopului
pentru care au luat fiinĀþ. În condiĀiile în care se
face dovada cþ în concret au desfþõurat o astfel de
activitate care a condus la înregistrarea de datorii
ce nu pot fi acoperite cu mijloacele bþneõti disponibile, asociaĀiile pot fi supuse procedurii de
insolvenĀþ chiar dacþ activitatea lor are scop
nelucrativ õi nu are natura economicþ la care fac
pþrĀile referire. În cazul de faĀþ, asociaĀia desfþõoarþ în concret o activitate de întreprindere, fiind
o activitate organizatþ pentru prestarea de servicii,
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