
Capitolul I. Infrac iuni prev zute  

de Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolven ei 

Sec iunea 1. Situa ia premis  a infrac iunilor din 

domeniul insolven ei

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven ei[1] este o lege 
special  extrapenal , iar în con inutul s u sunt incluse norme de 
incriminare (art. 143-147). În aceste texte sunt definite infrac iunile de: 
bancrut  simpl , bancrut  frauduloas , gestiune frauduloas  în 
domeniul insolven ei, delapidare în domeniul insolven ei, înregistrarea 
unei cereri de admitere a unei crean e inexistente i infrac iunea de 
refuz de a pune la dispozi ia judec torului-sindic, administratorului 
judiciar sau lichidatorului a documentelor legal solicitate. 

În acela i domeniu, O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea acti-
vit ii practicienilor în insolven [2] cuprinde i ea o norm  cu caracter 
penal. Avem în vedere prevederile art. 75, care creeaz  o variant  de 
specie a infrac iunii de exercitare f r  drept a unei profesii (art. 281  
C. pen.).  

În cuprinsul Legii nr. 85/2006 sunt f cute în mod expres i alte 
referiri la fapte care pot atrage r spunderea penal . Acestea se reg -
sesc în art. 138, care prevede c , în cazul în care sunt identificate per-
soane c rora le-ar fi imputabil  apari ia st rii de insolven  a debi-
torului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judec -
torul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoan
juridic , ajuns în stare de insolven , s  fie suportat  de membrii orga-
nelor de conducere i/sau supraveghere din cadrul societ ii, precum 
i de orice alt  persoan  care a cauzat starea de insolven  a debito-

rului, prin una dintre urm toarele fapte: a) au folosit bunurile sau cre-
ditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte per-
soane; b) au f cut acte de comer  în interes personal, sub acoperirea 

                                               
[1] M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006. 
[2] Republicat  în M. Of. nr. 724 din 13 octombrie 2011.  
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persoanei juridice; c) au dispus, în interes personal, continuarea unei 
activit i care ducea, în mod v dit, persoana juridic  la încetarea de 
pl i; d) au inut o contabilitate fictiv , au f cut s  dispar  unele docu-
mente contabile sau nu au inut contabilitatea în conformitate cu 
legea; e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juri-
dice ori au m rit în mod fictiv pasivul acesteia; f) au folosit mijloace 
ruin toare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întâr-
zierii încet rii de pl i; g) în luna precedent  încet rii pl ilor, au pl tit 
sau au dispus s  se pl teasc  cu preferin  unui creditor, în dauna 
celorlal i creditori. Dup  cum se observ , textul legal citat indic  unele 
fapte care pot atrage r spunderea patrimonial  a unor persoane care, 
f r  s  fie participan i la procedura insolven ei, au determinat ajunge-
rea în aceast  stare a debitorului persoan  juridic . Mai mult, alin. (2) 
al aceluia i articol prevede c  aplicarea dispozi iilor alin. (1) nu înl -
tur  aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infrac iuni. Din 
interpretarea acestor texte i prin coroborarea cu alte texte normative 
active în domeniul de interes, admitem c  unele dintre comporta-
mentele indicate de art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 constituie 
modalit i faptice ale unor infrac iuni reglementate în diferite acte 
normative.  

Astfel, fapta prev zut  de art. 138 alin. (1) lit. a) (au folosit bunurile 
sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte 
persoane) reprezint  infrac iunea de folosire cu rea-credin  a credi-
tului societ ii, definit  în art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 a socie-
t ilor comerciale[1]. Textul legal citat prevede: „Se pedepse te cu în-
chisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau re-
prezentantul legal al societ ii, care: (...) 2. folose te, cu rea-credin ,
bunuri sau creditul de care se bucur  societatea, într-un scop contrar 
intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o 
alt  societate în care are interese direct sau indirect”. 

Fapta de la art. 138 alin. (1) lit. b) (au f cut acte de comer  în inte-
res personal, sub acoperirea persoanei juridice) poate întruni ele-
mentele constitutive ale infrac iunilor prev zute de art. 272 pct. 1 i 3 
din Legea nr. 31/1990. Infrac iunile au urm torul con inut legal: „Se 
pedepse te cu închisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, 
directorul sau reprezentantul legal al societ ii, care: 1. dobânde te, în 
contul societ ii, ac iuni ale altor societ i la un pre  pe care îl tie v dit 
superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societ ii, ac iuni pe 

                                               
[1] Republicat  în M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004. 



I. Infrac iuni privind procedura insolven ei 3

care aceasta le de ine, la pre uri despre care are cuno tin  c  sunt 
v dit inferioare valorii lor efective, în scopul ob inerii, pentru el sau 
pentru alte persoane, a unui folos în paguba societ ii; (...) 3. se îm-
prumut , sub orice form , direct sau printr-o persoan  interpus , de la 
societatea pe care o administreaz , de la o societate controlat  de 
aceasta ori de la o societate care controleaz  societatea pe care el o 
administreaz , suma împrumutat  fiind superioar  limitei prev zute la 
art. 1444 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societ i s  îi 
acorde vreo garan ie pentru datorii proprii”.  

În modalitatea de la art. 138 lit. c) (au dispus, în interes personal, 
continuarea unei activit i care ducea, în mod v dit, persoana juridic
la încetarea de pl i), fapta poate constitui, dup  caz, una dintre in-
frac iunile prev zute de Legea nr. 31/1990 la art. 2721 pct. 2 („Se 
pedepse te cu închisoare de la 2 la 8 ani fondatorul, administratorul, 
directorul sau reprezentantul legal al societ ii, care: (...) 2. încaseaz
sau pl te te dividende, sub orice form , din profituri fictive ori care nu 
puteau fi distribuite, în lips  de situa ie financiar  sau contrarii celor 
rezultate din aceasta”) sau art. 272 alin. (1) pct. 4 (comite infrac iunea
în aceast  modalitate directorul, directorul executiv sau reprezentantul 
legal al societ ii care a înc lcat prevederile art. 183 din Legea  
nr. 31/1990)[1].

În art. 138 alin. (1) lit. d) se are în vedere fapta comis  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 i care const  în aceea c  au inut o contabilitate fictiv , au 
f cut s  dispar  unele documente contabile sau nu au inut contabili-
tatea în conformitate cu legea. Faptele descrise pot constitui infrac-
iunea prev zut  de art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 241/2005 pri-

                                               
[1] Art. 183 prevede c  din profitul societ ii se va prelua în fiecare an cel pu in 

5% pentru formarea fondului de rezerv , pân  ce acesta va atinge minimum a cin-
cea parte din capitalul social. Dac  fondul de rezerv , dup  constituire, s-a mic-
orat din orice cauz , va fi completat, cu respectarea prevederilor anterioare. De 

asemenea, se include în fondul de rezerv , chiar dac  acesta a atins suma prev -
zut , excedentul ob inut prin vânzarea ac iunilor la un curs mai mare decât valoa-
rea lor nominal , dac  acest excedent nu este întrebuin at la plata cheltuielilor de 
emisiune sau destinat amortiz rilor. Fondatorii, administratorii i personalul so-
ciet ii vor participa la profit dac  acest lucru este prev zut în actul constitutiv ori, 
în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea general  extraordi-
nar . În toate cazurile, condi iile particip rii se vor stabili de adunarea general ,
pentru fiecare exerci iu financiar. 



Infrac iuni prev zute în legi speciale 4

vind prevenirea i combaterea evaziunii fiscale[1], care are urm torul 
con inut: „Constituie infrac iuni de evaziune fiscal i se pedepsesc cu 
închisoare de la 2 ani la 8 ani i interzicerea unor drepturi urm toarele 
fapte s vâr ite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga iilor fisca-
le: (…) e) executarea de eviden e contabile duble, folosindu-se înscri-
suri sau alte mijloace de stocare a datelor”. Mai mult decât atât, fapta 
va putea realiza în concurs i condi iile infrac iunii de fals intelectual la 
regimul contabilit ii, definit  de art. 43 din Legea nr. 82/1991 a con-
tabilit ii[2]. Infrac iunea const  în efectuarea cu tiin  de înregistr ri 
inexacte, precum i omisiunea cu tiin  a înregistr rilor în contabilitate, 
având drept consecin  denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor 
financiare i elementelor de activ i pasiv ce se reflect  în bilan .

Iat  deci c  în cadrul Legii nr. 85/2006 se fac referiri i la alte fapte 
decât cele incriminate de c tre ea i care pot atrage r spunderea 
penal  a persoanelor care le comit. În leg tur  cu formula aleas  de 
c tre legiuitor de a indica unele modalit i faptice, i nu de a se indica 
explicit ce infrac iuni au fost avute în vedere, apreciem c  ea poate 
genera dificult i în aplicarea în concret a prevederii legale. 

În continuare, ne vom referi în mod special la infrac iunile care sunt 
definite de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven ei.  

Sec iunea a 2-a. Analiza infrac iunilor 

§1. Infrac iunea de bancrut  simpl  [art. 143 alin. (1) din 

Legea nr. 85/2006] 

Con inut legal. Conform textului legal, „constituie infrac iunea de 
bancrut  simpl i se pedepse te cu închisoare 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 în termen, care 
dep e te cu mai mult de 6 luni termenul prev zut la art. 27”. 

Bancruta simpl  a mai fost reglementat  de Codul comercial de la 
1887 (art. 876-879)[3]. Al turi de aceasta, Codul comercial mai regle-

                                               
[1] M. Of. nr. 672 din 27 iulie 2005. 
[2] Republicat  în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008. 
[3] M. GORUNESCU, G. UNGUREANU, Infrac iunea de bancrut  simpl  regle-

mentat  de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven ei, în Dreptul nr. 4/2007, 
p. 206-214. 
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menta bancruta frauduloas , precum i o serie de delicte (Titlul VIII – 
„Despre infrac iuni penale în materie de faliment”, Capitolul I – „Des-
pre bancrut ”, art. 876-882), actualmente abrogate[1].

Prin incriminarea acestei fapte, legiuitorul a urm rit s  impun  dis-
ciplinarea conduitei în rela iile economice, iar în plan secundar, 
protejarea intereselor creditorilor. 

Infrac iunea presupune, în mod necesar, o situa ie premis , care 
const  în existen a st rii de insolven  în care a ajuns un comerciant 
sau o alt  persoan  dintre cele la care se refer  art. 1 din Legea  
nr. 85/2006 i care devine astfel debitor în sensul aceluia i act nor-
mativ. 

Articolul 3 din Legea nr. 85/2006 prevede c  „insolven a este acea 
stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaz  prin insuficien-
a fondurilor b ne ti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide i

exigibile: a) insolven a este prezumat  ca fiind v dit  atunci când 
debitorul, dup  90 de zile de la scaden , nu a pl tit datoria sa fa  de 
creditor; prezum ia este relativ ; b) insolven a este iminent  atunci 
când 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”. 

În concret, ceea ce caracterizeaz  starea patrimoniului debitorului 
este incapacitatea de plat , stare de fapt obiectiv , care se manifest
prin imposibilitatea debitorului de a- i onora la termen obliga iile pe 
care i le-a asumat, din cauza lipsei disponibilit ilor b ne ti. Datoriile 
debitorului trebuie s  fie certe[2], lichide[3] i exigibile[4] i s  nu poat  fi 
onorate din cauza lipsei lichidit ilor. Aceasta presupune lipsa total
sau insuficien a sumelor de bani. Pe lâng  sumele existente în ca-
sierie sau conturile bancare, în categoria „sumele de bani disponibile” 

                                               
[1] Pentru mai multe detalii, a se vedea V. PA CA, Bancruta frauduloas ,

Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2000, p. 18-25. 
[2] S  aib  o existen  neîndoielnic , s  nu fac  obiectul unui litigiu. Ea nu 

trebuie s  fie constatat  numai printr-un titlu executoriu, hot râre judec toreasc
sau efect de comer  învestit cu formul  executorie, ci poate rezulta i dintr-un 
înscris sub semn tur  privat  (C.A. Cluj, s. com. i cont. adm., dec. nr. 325 din 7 
septembrie 1999, în B.J. 1999, p. 400). 

[3] Sunt lichide crean ele al c ror cuantum este precis determinat. Nu au 
caracter lichid cele al c ror cuantum nu poate fi stabilit (C.A. Bucure ti, dec. com. 
nr. 181/2000, în C.P.J.Com. 2000-2001, Ed. Rosetti, Bucure ti, 2002, p. 290) sau 
urmeaz  a fi stabilit de c tre instan .

[4] Sunt exigibile crean ele care au ajuns la scaden  (al c ror termen de plat  a 
expirat).  
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nu pot fi încadrate i efectele de comer , valorile mobiliare încasabile 
la vedere etc., pe care le consider m „alte active”[1].

În con inutul Legii nr. 64/1995 (abrogat  în mod expres prin Legea 
nr. 85/2006), insolven a era privit  ca acea stare a patrimoniului debi-
torului caracterizat  prin incapacitate v dit  de plat  a datoriilor 
exigibile. Prezen a adjectivului „v dit ” a ridicat serioase obiec ii în 
doctrin [2]. În acea formulare, s-a apreciat c  imposibilitatea de a pl ti 
o singur  datorie ajuns  la scaden  nu ar putea s  determine insta-
larea imediat  a st rii de insolven .

În mod frecvent în practica judiciar  s-a apreciat c  existen a unei 
singure datorii neexecutate la scaden  este suficient  pentru începe-
rea procedurii, „întrucât aceast  datorie poate s  produc  urm ri 
grave asupra activit ii comerciale”[3].

Dat fiind modul în care este formulat  norma de incriminare în 
noua reglementare, putem ajunge la concluzia c  voin a legiuitorului 
este aceea de a accepta c  se creeaz  premisele admisibilit ii apli-
c rii procedurii insolven ei chiar i în cazul existen ei unui singur cre-
ditor care nu i-a putut realiza crean a. Solu ia a fost acceptat i
anterior legisla iei actuale, sub imperiul reglement rii Codului comer-
cial, atât în doctrin [4], cât i în practica judec toreasc .

Mai mult, chiar Legea nr. 85/2006 îns i instituie o prezum ie rela-
tiv  de insolven : „insolven a este prezumat  ca fiind v dit  atunci 
când debitorul, dup  90 de zile de la scaden [5], nu a pl tit datoria sa 
fa  de creditor”.  

                                               
[1] I. TURCU, Insolven a comercial . Reorganizarea judiciar i falimentul,

Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2002, p. 216. 
[2] I. TURCU, Domeniul, scopul i obiectul noului cod al insolven ei comer-

cian ilor, în R.D.C. nr. 10/2002, p. 13; S.M. MILO , T. DINU, Noua reglementare a 
procedurii reorganiz rii judiciare i a falimentului, în R.D.C. nr. 10/2002, p. 135-
144. 

[3] C.A. Bra ov, dec. nr. 538/R din 5 iulie 2002, în B.J. 2002, Ed. Lumina Lex, 
Bucure ti, 2004, p. 292. În acela i sens, C.A. Bra ov, dec. nr. 383/R din 31 mai 
2002, în B.J. 2002, p. 286; C.A. Cluj, s. com. i cont. adm., dec. nr. 21 din 13 
ianuarie 1998, în B.J. 1998, p. 250. 

[4] V. PA CA, op. cit., p. 67; I.N. FIN ESCU, Drept comercial, vol. III, Falimentul,
editat de AL.T. DOICESCU, Bucure ti, 1930, p. 49. 

[5] În literatura de specialitate sa apreciat c  termenul de 90 de zile la care face 
referire art. 3 pct. 1 lit. a) este un termen legal suspensiv, un termen de gra ie, care 
este acordat de legiuitor în scopul prevenirii deschiderii procedurii în situa ia în 
care debitorul se afl  într-o jen  financiar  momentan , care nu îi permite s  fac
pl i la scaden  (I. TURCU, Falimentul. Actuala procedur , Ed. All Beck, Bucure ti,
2005, p. 309). 
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Trebuie reflectat, totu i, dac  doar împrejurarea c  exist  impo-
sibilitate de plat  a unei singure datorii este de natur  s  conduc  la 
concluzia c  acel comerciant se afl  în stare de insolven  sau poate 
fi vorba doar despre o „jen  financiar ”, a a cum a fost numit  de doc-
trina dreptului comercial[1].

Dovada insuficien ei sumelor de bani disponibile poate rezulta 
explicit, dintr-o atestare bancar , sau implicit, din încetarea material
a pl ilor. Sunt concludente, în acela i sens, protestul efectelor de co-
mer , emiterea cecurilor f r  acoperire, num rul important de refuzuri 
de plat , efectuarea numai a unor pl i modice[2]. În acest fel, insol-
ven a rezult  din documentele contabile, legiuitorul instituind chiar o 
prezum ie relativ  de insolven . Fiind relativ , prezum ia suport
proba contrar  a dovedirii de c tre debitor a împrejur rii c  se afl
doar într-o jen  financiar  momentan .

Din examinarea con inuturilor legale [art. 3 pct. 1 coroborat cu  
art. 27 alin. (1) i cu art. 143], existen a infrac iunii de bancrut  simpl
este condi ionat  de identificarea momentului în care debitorul a ajuns 
în stare de insolven , moment de la care începe s  curg  termenul 
compozit prev zut de lege.  

Din acest punct de vedere, chiar dac  Legea nr. 85/2006 instituie 
prezum ia relativ  de insolven  despre care am discutat, singurul în 
m sur  s  constate starea de insolven  a unei persoane fizice sau a 
unei persoane juridice este judec torul-sindic.  

Tot acesta trebuie s  stabileasc i momentul exact la care s-a 
instalat aceast  stare, deoarece numai în acest fel termenele stabilite 
de lege pot c p ta o semnifica ie concret . În stabilirea acestui mo-
ment, judec torul-sindic va trebui s  aib  în vedere data la care 
crean ele debitorului nepl tite, certe i lichide au devenit exigibile. De 
la acest moment începe s  curg  termenul de gra ie prev zut de art. 3 
pct. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006. La împlinirea lui (90 de zile), per-
soana fizic  sau juridic  se prezum  relativ a fi în stare de insolven
i acesta este i punctul de la care curge termenul de 30 de zile pre-

v zut de art. 27 în interiorul c ruia persoana fizic  sau persoana 
juridic  este obligat  s  solicite intrarea în procedura insolven ei. 
Dep irea acestuia cu mai pu in de 6 luni nu atrage îns  r spunderea 
juridic  în nicio form [3].

                                               
[1] I. TURCU, Insolven a…, p. 28. 
[2] I. TURCU, loc. cit., în R.D.C. nr. 10/2002, p. 18. 
[3] Apreciem c  ar fi util  includerea r mânerii în pasivitate din intervalul de 30 

de zile de la instalarea insolven ei pân  la cele 6 luni la care se refer  art. 143 sub 
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Este în insolven  nu numai debitorul care nu a efectuat nicio plat
în perioada de 90 de zile de la scaden a datoriei, ci i debitorul care a 
efectuat unele pl i modice fa  de creditor sau a pl tit doar pe unii 
dintre creditori[1], neavând relevan  c  debitorul desf oar  în con-
tinuare opera iuni comerciale sau c  înregistreaz  profit[2].

Obiectul juridic generic al infrac iunii de bancrut  simpl  îl consti-
tuie rela iile sociale privind normala desf urare a activit ii în 
domeniul economic i de afaceri[3], iar obiectul juridic specific este 
unul complex. În principal, norma de incriminare protejeaz  rela iile 
sociale care au în vedere buna func ionare a activit ii economice des-
f urate de c tre persoanele care se afl  în stare de insolven .
Obiectul juridic specific adiacent este reprezentat de rela iile sociale 
care se formeaz  în leg tur  cu protejarea drepturilor creditorilor celui 
aflat în stare de insolven .

Subiectul activ al infrac iunii de bancrut  simpl  este calificat, el 
fiind, a a cum impune norma, un „debitor persoan  fizic  sau un re-
prezentant al persoanei juridice debitoare”.  

Articolul 1 din Legea nr. 85/2006 indic  expres debitorii c rora li se 
aplic  procedura insolven ei, clasifica i în dou  categorii, în func ie de 
tipul de procedur  de insolven  în care pot intra. O prim  categorie 
este aceea a debitorilor care se supun procedurii generale, iar a doua 
categorie este aceea a debitorilor care se supun unei proceduri simpli-
ficate.  

Din categoria debitorilor c rora li se aplic  procedura general
[art. 1 alin. (1) din lege] fac parte[4]: 1. societ ile comerciale; 2. socie-
t ile cooperative; 3. organiza iile cooperatiste[5]; 4. societ ile agricole; 
5. grupurile de interes economic; 6. orice alt  persoan  juridic  de 
drept privat care desf oar i activit i economice. 
                                                                                                    

inciden a r spunderii contraven ionale. În acest fel, prevenirea r mânerii în pasi-
vitate peste cele 6 luni ar fi prevenit .

[1] C.A. Cluj, s. com. i cont. adm., dec. nr. 563 din 7 noiembrie 2000, în B.J. 
2000, p. 170. 

[2] C.A. Bucure ti, s. com., dec. nr. 580/2000, în C.P.J.Com. 2000-2001, Ed. 
Rosetti, Bucure ti, 2002, p. 294. 

[3] În acela i sens ne-am exprimat i în lucrarea AL. BOROI, M. GORUNESCU, I.A.
BARBU, Drept penal al afacerilor, ed. a 5-a, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2011, p. 129. 

[4] Cu excep ia debitorilor prev zu i la art. 1 alin. (2) lit. c) i d) din Legea  
nr. 85/2006, la care vom face imediat referire. 

[5] Pentru critica enumer rii organiza iilor cooperatiste al turi de societ ile 
cooperative, a se vedea G. UNGUREANU, D. ROHNEAN, Considera ii teoretice pri-
vind modific rile legislative intervenite în procedura reorganiz rii judiciare i a fali-
mentului, în R.D.C. nr. 4/2006, p. 58-59. 
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Din categoria debitorilor c rora li se aplic  procedura simplificat
[art. 1 alin. (2) din lege] fac parte: a) comercian ii persoane fizice, 
ac ionând individual; b) asocia iile familiale; c) debitorii care fac parte 
din categoria celor ce li se aplic  procedura general i îndeplinesc 
una dintre urm toarele condi ii: 1. nu de in niciun bun în patrimoniul 
lor; 2. administratorul nu poate fi g sit; 3. actele constitutive sau docu-
mentele contabile nu pot fi g site; 4. sediul nu mai exist  sau nu co-
respunde adresei din registrul comer ului; d) debitorii ce fac parte din 
categoriile prev zute la alin. (1) care nu au prezentat documentele 
prev zute la art. 28 alin. (1) lit. a)[1], b)[2], c)[3], d)[4], e)[5], f)[6] i h)[7], în 
termenul prev zut de lege; e) societ ile comerciale dizolvate anterior 
formul rii cererii introductive[8]; f) debitori care i-au declarat prin cere-

                                               
[1] Bilan ul certificat de c tre administrator i cenzor/auditor, balan a de verifi-

care pentru luna precedent  datei înregistr rii cererii de deschidere a procedurii. 
[2] O list  complet  a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile i

b ncile prin care debitorul î i ruleaz  fondurile; pentru bunurile grevate se vor 
men iona datele din registrele de publicitate. 

[3] O list  a numelor i a adreselor creditorilor, oricum ar fi crean ele acestora: 
certe sau sub condi ie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necon-
testate sau contestate, ar tându-se suma, cauza i drepturile de preferin .

[4] O list  cuprinzând pl ile i transferurile patrimoniale efectuate de debitor în 
cele 120 de zile anterioare înregistr rii cererii introductive 

[5] O list  a activit ilor curente pe care inten ioneaz  s  le desf oare în pe-
rioada de observa ie. 

[6] Contul de profit i pierderi pe anul anterior depunerii cererii. 
[7] O declara ie prin care debitorul î i arat  inten ia de intrare în procedura 

simplificat  sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activit ii
sau prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale. 

[8] Cazurile de dizolvare a societ ilor comerciale sunt prev zute, în general, de 
art. 227-2371 din Legea nr. 31/1990, republicat . Un caz particular ce conduce la 
dizolvarea societ ii este prev zut dispozi iile Legii nr. 302/2005 (M. Of. nr. 953 din 
27 octombrie 2005). Potrivit dispozi iilor art. 10 din Legea nr. 31/1990, republicat ,
„Capitalul social al societ ii pe ac iuni sau al societ ii în comandit  pe ac iuni nu 
poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o dat  la 2 ani, 
valoarea minim  a capitalului social, inând seama de rata de schimb, astfel încât 
acest cuantum s  reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro”. Termenul 
acordat de legiuitor în vederea îndeplinirii obliga iei de majorare a capitalului social 
este, potrivit art. II din Legea nr. 302/2005, de un an de la data intr rii acesteia în 
vigoare. Mai mult, prin Legea nr. 516/2006 a fost introdus alin. (21) la art. II din 
Legea nr. 302/2005: „Majorarea capitalului social se va putea face pân  la data de 
31 ianuarie 2007 i prin utilizarea rezervelor, cu excep ia rezervelor legale, precum 
i a beneficiilor i a primelor legate de capital, inclusiv a diferen ei favorabile din 

reevaluarea patrimoniului social ori în alte modalit i permise de lege”. Dac  o 
societate pe ac iuni sau în comandit  pe ac iuni nu i-a majorat capitalul social, 
potrivit dispozi iilor Legii nr. 302/2005, tribunalul va putea pronun a dizolvarea 
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rea introductiv  inten ia de intrare în faliment sau care nu sunt îndrep-
t i i s  beneficieze de procedura de reorganizare judiciar  prev zut
lege[1].

În aceste condi ii, se poate aprecia c  subiectul activ va fi, dup
caz, o persoan  fizic  ce are calitatea de comerciant, ac ionând indi-
vidual sau în asocia ii familiale i care se afl  în stare de insolven ,
sau un reprezentant al oric reia dintre entit ile enumerate de lege, 
aflat  în stare de insolven . Apreciem c , din punctul de vedere al 
legii penale, intereseaz  doar cazul insolven ei v dite, nu i al celei 
iminente, deoarece numai în cazul celei dintâi exist  obliga ia de a 
introduce cererea de deschidere a procedurii insolven ei. 

Sub aspectul calific rii subiectului activ, acesta trebuie s  fie un 
debitor persoan  fizic  sau un reprezentant al persoanei juridice debi-
toare. Apreciem, totu i, c  aceast  calificare expres  avut  în vedere 
de art. 143 din Legea nr. 85/2006 trebuie nuan at  în prezent. Aceas-
ta, deoarece este tiut deja c , trecând peste aprinsele controverse 
din doctrin [2], Legea nr. 278/2006 a creat posibilitatea ca i persoana 
juridic  s  r spund  din punct de vedere penal în România[3]. Legea 
nr. 278/2006 nu a promovat solu ia indic rii exprese a infrac iunilor 
pentru care se poate angaja în concret r spunderea persoanei juri-
dice, motiv pentru care apreciem c , de fiecare dat  când sunt înde-
plinite condi iile generale instituite pentru r spunderea penal  a per-
soanei juridice, aceasta se va putea concretiza. În general, pentru ca 
o persoan  juridic  s  r spund  penal pentru comiterea unei infrac-
iuni de c tre o persoan  fizic , trebuie îndeplinite în mod cumulativ 

urm toarele condi ii: a) persoana juridic  este legal constituit ; b) per-
soana juridic  are aptitudinea de a r spunde din punct de vedere pe-
nal, nefiind în vreuna dintre situa iile exceptate de art. 191 C. pen. 

                                                                                                    

acesteia la cererea Oficiului Na ional al Registrului Comer ului. În aceast  situa ie, 
se poate vorbi de dizolvarea societ ii prin hot rârea tribunalului, i nu de o dizolvare 
de drept, de i sunt premise similare celor avute în vedere de Legea nr. 314/2001  
(M. Of. nr. 338 din 26 iunie 2001). 

[1] Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciar  debitorii persoane juridice 
care, în ultimii 5 ani preceden i hot rârii de deschidere a procedurii, au mai fost 
supu i unei astfel de proceduri. 

[2] G. ANTONIU, R spunderea penal  a persoanei juridice, în R.D.P. nr. 1/1996, 
p. 9-15; M. GUIU, R spunderea penal  a persoanei juridice, în Dreptul nr. 8/2005, 
p. 158; I. PASCU, M. GORUNESCU, R spunderea penal  a persoanei juridice în 
perspectiva edict rii unui nou Cod penal, în Pro Lege nr. 2/2004, p. 46. 

[3] Legea nr. 278/2006 a modificat Codul penal i alte legi (M. Of. nr. 601 din 12 
iulie 2006). 
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(statul, autorit ile publice i institu iile publice care desf oar  o acti-
vitate ce nu poate face obiectul domeniului privat nu r spund penal); 
c) fapta a fost comis  de c tre persoana fizic  în realizarea obiectului 
de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice; d) fapta 
a fost comis  cu forma de vinov ie prev zut  de lege pentru infrac-
iunea respectiv .

Când toate aceste condi ii sunt îndeplinite, persoana juridic  poate 
fi tras  la r spundere penal , chiar i pentru comiterea infrac iunii de 
bancrut  simpl . În plus, art. 191 alin. (2) C. pen. men ioneaz i c
r spunderea penal  a persoanei juridice nu exclude r spunderea 
penal  a persoanei fizice care a contribuit, în orice mod, la s vâr irea 
aceleia i infrac iuni.  

Subiectul pasiv principal al infrac iunii de bancrut  simpl  este 
statul, întrucât el este cel responsabil de asigurarea unui climat de 
normalitate pentru desf urarea activit ilor comerciale. Subiectul pa-

siv secundar este reprezentat de creditorul ale c rui interese finan-
ciare sunt periclitate prin neintroducerea sau prin introducerea tardiv
a cererii prev zute de lege. 

Elementul material al laturii obiective a infrac iunii de bancrut
simpl  const  în adoptarea a dou  comportamente cu caracter alter-
nativ: neintroducerea cererii de deschidere a procedurii insolven ei în 
termen de 6 luni, termen ce curge de la expirarea termenului de 30 de 
zile de la apari ia st rii de insolven , sau introducerea acesteia, îns
dup  expirarea termenului prev zut de lege. A adar, debitorul r mâne 
în pasivitate, nerespectând obliga ia impus  de art. 27 din Legea  
nr. 85/2006[1], sau ac ioneaz  în acest sens, îns  târziu, fapt pentru 
care valorile sociale ocrotite sunt puse în pericol.  

Consider m c  bancruta simpl  este o infrac iune omisiv , chiar 
dac  textul de incriminare descrie i un comportament activ, întrucât, 
din punctul de vedere al efectelor juridice, neefectuarea unui act i
efectuarea lui tardiv  sunt identice i, în plus, introducerea tardiv
presupune o ini ial i relevant  r mânere în pasivitate. Referirea din 
textul legal la introducerea tardiv  a cererii de declan are a uneia 
dintre procedurile reglementate de Legea nr. 85/2006 s-a f cut doar 

                                               
[1] Art. 27 men ioneaz  c  debitorul aflat în stare de insolven  este obligat s

adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozi iilor prezentei legi, în 
termen de maximum 30 de zile de la apari ia st rii de insolven .
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pentru a preveni eventualele controverse de interpretare de diferite 
nivele care ar fi ap rut în leg tur  cu aceast  împrejurare[1].

Latura obiectiv  a infrac iunii presupune i îndeplinirea unor ce-

rin e esen iale. Unele dintre acestea deriv  din situa ia premis  pe 
care infrac iunea o presupune. Cea mai important  este cea care are 
în vedere ca r mânerea în pasivitate care realizeaz  elementul ma-
terial s  se întind  pe o durat  minim  de 30 de zile plus 6 luni de la 
data constat rii insolven ei. În mod concret, de la acest moment ini ial, 
debitorul are la dispozi ie un termen de gra ie de 30 de zile plus 6 luni 
în care fie î i pl te te datoriile ajunse la termen, fie depune cererea 
de declan are a procedurii insolven ei. 

Termenul de 30 de zile consacrat de art. 27 din Legea nr. 85/2006 
i care compune prima parte a termenului la care se refer  art. 143 

alin. (1) trebuie i el analizat cu foarte mare aten ie. Aceasta, cu atât 
mai mult cu cât are o dubl  natur  juridic : este un termen de drept 
comercial, dar, în egal  m sur , are i semnifica ie de drept penal 
material.  

Spre deosebire de reglementarea din Codul comercial, Legea  
nr. 85/2006, adoptând aceea i solu ie ca legea pe care a înlocuit-o, 
nu mai face nicio precizare în leg tur  cu modalitatea de calcul a ter-
menului de 30 de zile. Având în vedere exprimarea legiuitorului (în 
termen de maxim 30 de zile) i interpretarea dat  în doctrin [2]

(solicitarea falimentului trebuia f cut  în cele trei zile ce urmeaz
încet rii pl ilor, în care se cuprinde i ziua încet rii lor, nefiind îns
socotite libere în sensul comun procedural), consider m c  termenul 
nu poate fi socotit decât în sistemul termenului „intermediar”, în calcul 
neintrând i ziua în care debitorul ajunge în insolven . Momentul cel 
mai important este cel de la care începe s  curg  termenul de 30 de 
zile i care afecteaz  determinant i termenul de 6 luni. Acest termen 
de 6 luni este unul ce apar ine dreptului penal material. Din acest 
motiv, urmeaz  ca, în cazul s u, s  fie aplicat  regula în conformitate 
cu care „luna i anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua 
corespunz toare datei de la care a început s  curg  termenul”[3].

O alt  cerin  esen ial  care întrege te elementul material al 
infrac iunii de bancrut  simpl  este aceea ca persoana s  fi avut în 
mod real posibilitatea de a solicita intrarea în procedura insolven ei. 

                                               
[1] În acela i sens ne-am exprimat i în AL. BOROI, M. GORUNESCU, I.A. BARBU,

op. cit., p. 127.  
[2] V. PA CA, op. cit., p. 667. 
[3] Art. 154 C. pen. 
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Cerin a are în vedere faptul c , dac  solicitarea aplic rii procedurii 
„este împiedicat  de cauze fortuite i inevitabile, fapta penal  nu va 
mai exista”[1].

O alt  cerin  esen ial  este aceea ca cererea de deschidere a 
procedurii insolven ei s  nu fi fost deja introdus  de c tre vreunul din-
tre creditori. În cazul în care introducerea a avut loc în circumstan ele 
ar tate, nu mai exist  niciun temei pentru a obliga pe debitor la soli-
citarea aplic rii unei proceduri care deja este în derulare. 

În concret, se va putea constata comiterea acestei infrac iuni în si-
tua ia în care, de exemplu, un creditor al debitorului solicit  deschide-
rea procedurii insolven ei. Judec torul-sindic studiaz  situa ia finan-
ciar  a debitorului i constat  c  acesta este în stare de insolven  de 
la o dat  care dep e te 30 de zile de gra ie de la neplata primei da-
torii certe, lichide i exigibile, plus 30 de zile în care trebuia s  solicite 
intrarea în insolven , plus 6 luni, a a cum prevede art. 143, pentru 
existen a infrac iunii de bancrut  simpl . În aceast  situa ie, va fi sesizat 
parchetul competent s  efectueze urm rirea penal , declan ându-se 
astfel procesul penal, urmând ca judec torul-sindic s  se pronun e
asupra datei ajungerii debitorului în insolven .

Dac  îns  la data expir rii termenului de 30 de zile debitorul este 
angrenat, cu bun -credin , în negocieri extrajudiciare pentru restruc-
turarea datoriilor sale, obliga ia de a adresa tribunalului o cerere pen-
tru a fi supus procedurii insolven ei este supus  unui alt termen, de 5 
zile de la e uarea negocierilor [art. 27 alin. (1)1 din Legea nr. 85/2006[2]]. 

Urmarea imediat  const  în starea de pericol creat [3] pentru valori-
le sociale ocrotite prin norme de incriminare. Urmarea principal  const
în perturbarea bunei derul ri a activit ilor în domeniul comercial, iar ur-
marea adiacent  const  tot într-o stare de pericol în care sunt puse 
interesele creditorilor, întrucât fiecare zi de întârziere poate agrava 
situa ia debitorului i, implicit, diminua ansele acestora de a- i mai re-
cupera crean ele.  

Raportul de cauzalitate dintre elementul material i urmarea so-
cialmente periculoas  rezult  din simpla s vâr ire a faptei, întrucât 
infrac iunea este una formal .

În ceea ce prive te latura subiectiv a infrac iunii, apreciem c
vinov ia poate îmbr ca forma inten iei, direct  sau indirect , dar i a 

                                               
[1] V. PA CA, op. cit., p. 668. 
[2] Introdus prin Legea nr. 169/2010. 
[3] Nu intereseaz  dac  ajungerea în insolven  se datoreaz  sau nu comer-

ciantului. 
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culpei. Aceasta, deoarece, în cazul faptelor omisive, pentru a nu avea 
relevan  penal , legea trebuie s  prevad  expres c  se sanc ioneaz
penal doar fapta inten ionat  [art. 19 alin. (3) C. pen.]. Pentru a putea 
promova o alt  solu ie, dac  legiuitorul ar fi dorit s  sanc ioneze doar 
fapta s vâr it  cu inten ie, ar fi ar tat aceasta („neintroducerea sau 
introducerea cu rea-credin  a cererii”).  

Actele preg titoare i tentativa nu sunt posibile, infrac iunea fiind 
una cu prec dere omisiv , iar consumarea sa are loc în momentul în 
care se împline te termenul stabilit de Legea nr. 85/2006. Este vorba 
despre un termen care are o componen  dubl . În con inutul s u
intr  un interval fix indicat de art. 27 din Legea nr. 85/2006 – 30 de 
zile de la instalarea st rii de insolven  – i unul cu con inut ce difer
în func ie de lunile anului care intr  în aten ie pentru calcularea sa. 
Infrac iunea este susceptibil  de a fi s vâr it  în form  continu .

Sanc iunile aplicabile în cazul comiterii acestei infrac iuni sunt 
închisoarea de la 3 luni la 1 an sau amenda. 

§2. Infrac iunea de bancrut  frauduloas  [art. 143 alin. (2) 

din Legea nr. 85/2006] 

Con inut legal. Infrac iunea este definit  de lege în termenii urm -
tori: „Constituie infrac iunea de bancrut  frauduloas i se sanc io-
neaz  cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: 

a) falsific , sustrage sau distruge eviden ele debitorului ori ascun-
de o parte din activul averii acestuia; 

b) înf i eaz  datorii inexistente sau prezint  în registrele debi-
torului, în alt act sau în situa ia financiar  sume nedatorate, fiecare 
dintre aceste fapte fiind s vâr ite în frauda creditorilor; 

c) înstr ineaz , în frauda creditorilor, în caz de insolven  a debi-
torului, o parte din active”. 

Ca i în cazul bancrutei simple, în literatura de specialitate se 
afirm  c  bancruta frauduloas  este o infrac iune de afaceri[1]. În noul 
Cod penal al României (Legea nr. 286/2009), infrac iunea de bancrut
frauduloas  va fi reg sit  în art. 241, cu un con inut identic cu cel din 
legea special  actual .

                                               
[1] GH. IVAN, Bancruta – o infrac iune specific  mediului de afaceri, în R.D.P.  

nr. 2/2010, p. 67.  
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Obiectul juridic al infrac iunii este unul complex[1], valoarea so-
cial  special protejat  în cazul acestei infrac iuni este reprezentat , în 
principal, de rela iile sociale privind normala desf urare a activit ii 
unui debitor, în sensul Legii nr. 85/2006. În temeiul art. 3 pct. 5 din ac-
tul normativ citat, debitorul este persoana fizic  sau persoana juridic
de drept privat, care face parte din una dintre categoriile avute în ve-
dere de art. 1 din lege i care este în stare de insolven  în accep iu-
nea prezentat  deja în capitolul de fa .

În mod adiacent, prin norma de incriminare sunt ocrotite interesele 
creditorilor comerciantului aflat în stare de insolven .

În func ie de varianta normativ  sub care se prezint  infrac iunea, 
obiectul material al bancrutei frauduloase este reprezentat, dup
caz, de eviden ele debitorului, de registrele debitorului, de alte acte, 
precum i de situa iile financiare ori de o parte din active. Spre deo-
sebire de obiectul juridic, în doctrin  se apreciaz  c  obiectul material 
este simplu[2].

Subiectul activ al infrac iunii de bancrut  frauduloas  nu este 
calificat în mod expres de norma de incriminare. De cele mai multe ori 
îns , subiectul este chiar debitorul însu i. Participa ia este posibil  în 
toate formele sale.  

Atunci când sunt îndeplinite condi iile generale stabilite de lege, 
persoana juridic  poate s  r spund  penal pentru comiterea infrac-
iunii de bancrut  frauduloas [3].

Subiectul pasiv al infrac iunii este statul, deoarece el este respon-
sabil cu asigurarea derul rii rela iilor comerciale în condi ii de lega-
litate. În mod adiacent, subiectul pasiv este persoana prejudiciat  prin 
activitatea f ptuitorului, în spe  creditorul sau creditorii debitorului.  

Elementul material al laturii obiective a infrac iunii se înf i eaz
sub forma unei ac iuni în oricare dintre modalit ile descrise de norma 
de incriminare, respectiv:  

– falsificarea, sustragerea sau distrugerea eviden elor debitorului; 
– ascunderea unei p r i din activul averii debitorului; 
– înf i area de datorii inexistente sau prezentarea în registrele 

societ ii, în alt act ori în situa iile financiare a unor sume nedatorate; 
– înstr inarea, în frauda creditorilor, în caz de insolven  a debito-

rului, a unei p r i însemnate din active. 
                                               

[1] M.A. HOTCA, Discu ii referitoare la genul infrac iunii de bancrut  frauduloas ,
în Dreptul nr. 3/2008, p. 187. 

[2] M.A. HOTCA, Bancruta frauduloas , Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2008, p. 101. 
[3]

Idem, p. 128. 
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În prima modalitate normativ , aceea a falsific rii, accep iunea ter-
menului este aceea i cu cea de la art. 288 C. pen., îns  raportat la 
eviden ele debitorului (contrafacerea scrierii sau subscrierii sau alte-
rarea în orice mod, de natur  s  produc  consecin e juridice). 

Prin sustragere se are în vedere deplasarea obiectului de la locul 
unde se afl  în alt loc, spre a fi scos din sfera de dispozi ie a societ ii 
i apropriat de c tre subiectul activ al infrac iunii de bancrut  frau-

duloas .
Distrugerea presupune nimicirea, desfiin area fizic  a obiectului, în 

cazul infrac iunii de bancrut  frauduloas , a eviden elor debitorului. 
Prin eviden ele debitorului în elegem eviden ele contabile, cele de 
gestiune, precum i eviden ele cerute de Legea nr. 31/1990, repu-
blicat , i de Legea nr. 82/1991[1].

Înf i area de datorii inexistente sau prezentarea în registrele 
societ ii, în alt act ori în situa iile financiare a unor sume nedatorate 
are în vedere m rirea fictiv  a pasivului patrimonial (prezentarea unei 
datorii, care în realitate nu exist , în fa a unei autorit i competente a 
lua anumite m suri în leg tur  cu aceasta, falsificarea registrelor, a 
situa iilor financiare sau a altui act, prin înscrierea fals  a unor datorii 
în pasivul societ ii). 

În modalit ile mai sus ar tate exist  o cerin  esen ial  pentru 
realizarea con inutului constitutiv al infrac iunii: faptele trebuie s vâr-
ite în vederea fraud rii creditorilor prin diminuarea aparent  a valorii 

activelor. 
Prin înstr inare în frauda creditorilor se în elege înstr inarea la 

pre uri derizorii, sub pre ul de cost sau la pre uri foarte reduse a unor 
active apar inând societ ii, în acest mod fiind vorba de o mic orare a 
posibilit ilor de recuperare a crean elor tuturor creditorilor. Înstr ina-
rea trebuie s  aib  ca obiect o parte din active, indiferent de m rimea 
acesteia.  

De i textul de lege prevede situa ia premis  a insolven ei doar în 
cazul acestei ultime variante normative, apreciem c  toate celelalte 
modalit i presupun o stare de insolven  cel pu in faptic . Aceasta, 
deoarece i celelalte modalit i se refer  la debitor, care este tocmai 
persoana fizic  sau persoana juridic  de drept privat care face parte 
din una dintre categoriile prev zute la art. 1 din Legea nr. 85/2006 i

                                               
[1] În conformitate cu art. 20 din Legea nr. 82/1991, registrele de contabilitate 

obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar i Cartea mare. Întocmirea, 
editarea i p strarea registrelor de contabilitate se efectueaz  conform normelor 
elaborate de Ministerul Finan elor. 
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al c rei patrimoniu este în stare de insolven . Din acest motiv, con-
sider m c  modalitatea din art. 143 alin. (2) lit. c) este pleonastic .
Legea îns i se refer  la adoptarea comportamentelor interzise „în 
caz de insolven  a debitorului”, dar persoana devine debitor numai 
dac  patrimoniul s u este în stare de insolven .

Urmarea imediat a infrac iunii, prin raportare la valoarea social
ocrotit  în principal, const  în perturbarea derul rii corecte a activit ii
în domeniul rela iilor comerciale. În secundar, urmarea este analizat
în func ie de fiecare modalitate normativ .

În cazul primei modalit i normative (falsificarea, sustragerea, dis-
trugerea), urmarea imediat  const  în producerea unui rezultat deter-
minat, rezultat comprimat în substantivul provenit dintr-un verb care 
descrie ac iunea incriminat . În modalitatea ascunderii unei p r i din 
activul societ ii, urmarea imediat  const  tot în producerea unui re-
zultat determinat, fiind valabile cele explicate mai sus. În cazul moda-
lit ii înf i rii de datorii inexistente, legea nu prevede necesitatea 
producerii unei urm ri directe i imediate, în acest caz fiind vorba de o 
infrac iune de pericol. În cazul ultimei modalit i normative, pentru 
existen a laturii obiective, legea cere ca fapta s  produc  o urmare 
material  direct  – fraudarea creditorilor societ ii –, fiind vorba deci 
de o infrac iune de rezultat. 

Leg tura de cauzalitate rezult  din îns i s vâr irea faptei incri-
minate, în cazul modalit ii înf i rii de datorii inexistente sau prezen-
t rii în registrele debitorului, în alt act ori în situa ia financiar  a unor 
sume nedatorate. În celelalte modalit i normative, leg tura de cauza-
litate între ac iunea incriminat i rezultatul produs trebuie dovedit .

Sub aspect subiectiv, infrac iunea se s vâr e te cu inten ie direc-
t  sau indirect .

Actele preg titoare i tentativa, de i posibile, sunt l sate în afara 
incrimin rii de c tre legiuitor. Infrac iunea se consum  în momentul 
adopt rii comportamentelor prin care se perturb  derularea activit ii
comerciale.

Infrac iunea se pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.  

§3. Infrac iunea de gestiune frauduloas  (art. 144 din Legea 

nr. 85/2006) 

Con inut legal. Defini ia infrac iunii este dat  de lege în termenii 
urm tori: „(1) Infrac iunea de gestiune frauduloas , prev zut  la  



Infrac iuni prev zute în legi speciale 18

art. 214 alin. (1) C. pen., se pedepse te cu închisoare de la 3 ani la  
8 ani, atunci când este s vâr it  de administratorul judiciar ori lichida-
torul averii debitorului, precum i de orice reprezentant sau prepus al 
acestuia. 

(2) Infrac iunea de gestiune frauduloas , prev zut  la art. 214  
alin. (2) C. pen., se pedepse te cu închisoare de la 5 ani la 12 ani, 
atunci când este s vâr it  de administratorul judiciar ori lichidatorul 
averii debitorului, precum i de orice reprezentant sau prepus al aces-
tuia, dac  fapta nu constituie o infrac iune mai grav .

(3) Tentativa infrac iunilor prev zute la alin. (1) i (2) se pedep-
se te”. 

Dup  cum se observ , infrac iunea în analiz  este o variant  de 
specie a gestiunii frauduloase de drept comun prev zute de art. 214 
C. pen.[1] Textul citat are urm torul con inut: „(1) Pricinuirea de pagube 
unei persoane, cu rea-credin , cu ocazia administr rii sau conserv rii 
bunurilor acesteia, de c tre cel care are ori trebuie s  aib  grija admi-
nistr rii sau conserv rii acelor bunuri, se pedepse te cu închisoare de 
la 6 luni la 5 ani. 

(2) Gestiunea frauduloas  s vâr it  în scopul de a dobândi un 
folos material se pedepse te cu închisoare de la 3 la 10 ani, dac
fapta nu constituie o infrac iune mai grav ”. 

Ne afl m în prezen a unei variante de gestiune frauduloas  cu un 
nivel de periculozitate social  abstract  mai ridicat, diferen a între 
gestiunea frauduloas  din Codul penal i varianta ei de specie inând 
de calificarea subiectului activ. 

Obiectul juridic al infrac iunii este complex. În principal, este 
avut  în vedere derularea corect  a activit ilor în cadrul procedurii 
insolven ei, iar, în secundar, se dore te a fi protejate interesele patri-
moniale ale debitorului aflat în stare de insolven .

Subiectul activ al infrac iunii de gestiune frauduloas  prev zut  în 
Codul penal poate fi persoana care are îndatorirea i obliga ia de a 
administra sau conserva bunurile ce apar in altei persoane. Este 
vorba, dup  caz, de un raport juridic, respectiv un contract de mandat 
în baza c ruia mandatarul are obliga ia s  administreze sau s  con-
serve bunurile mandantului, sau despre o prevedere legal  care 

                                               
[1] V. STOICA, M. GORUNESCU, Varianta de specie a infrac iunii de gestiune frau-

duloas  prev zut  de art. 144 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven ei,
în R.D.C. nr. 9/2007, p. 66-74. 
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instituie aceea i obliga ie în sarcina unei persoane (de exemplu, tuto-
rele fa  de bunurile celui aflat sub tutel ). 

Administrarea bunurilor presupune desf urarea unor activit i
gospod re ti corespunz toare naturii i destina iei bunurilor.  

Conservarea se refer  la luarea unor m suri de baz  de ocrotire a 
bunurilor pentru a nu fi sustrase, distruse sau degradate i, în genere, 
orice alte activit i necesare i menite a conserva integritatea can-
titativ i calitativ  a patrimoniului respectiv. 

În cazul variantei din Legea nr. 85/2006, subiectul prime te o alt
calificare. El este un practician în insolven  care îndepline te, dup
caz, calitatea de administrator judiciar sau de lichidator al averii debi-
torului.  

De eviden iat este faptul c  administratorii judiciari i lichidatorii, în 
sensul acestui text de lege, sunt v zu i ca mandatari ai justi iei. Manda-
tul lor este, pe de o parte, legal (prin Legea nr. 85/2006) i, pe de alt
parte, judiciar (judec torul-sindic le stabile te i el o serie de sarcini). 

Articolul 19 din Legea nr. 85/2006 stabile te c  practicienii în insol-
ven [1] interesa i vor depune la dosar o ofert  de preluare a pozi iei
de administrator judiciar în dosarul respectiv, la care vor anexa dova-
da calit ii de practician în insolven i o copie de pe poli a de asi-
gurare profesional . În cazul în care nu exist  nicio astfel de ofert ,
judec torul-sindic va desemna provizoriu, pân  la prima adunare a 
creditorilor, un practician în insolven  ales în mod aleatoriu din 
Tabloul Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven  din România. 

Creditorul care de ine cel pu in 50% din valoarea total  a crean-
elor poate s  decid , f r  consultarea adun rii creditorilor, desem-

narea unui administrator judiciar sau lichidator în locul administra-
torului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori s  confirme administra-
torul judiciar provizoriu sau, dup  caz, lichidatorul provizoriu i s  îi 
stabileasc  remunera ia. Creditorii pot contesta decizia la judec torul-
sindic, pentru motive de nelegalitate, în termen de 3 zile de la data pu-
blic rii acesteia în Buletinul procedurilor de insolven . Judec torul va 
solu iona, de urgen i deodat , toate contesta iile, printr-o încheiere 
prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau, 
dup  caz, va solicita adun rii creditorilor/creditorului desemnarea unui 
alt administrator judiciar/lichidator. 

                                               
[1] Dobândirea calit ii de practician în insolven  se face în condi iile O.U.G.  

nr. 86/2006 privind organizarea activit ii practicienilor în insolven , republicat
(M. Of. nr. 724 din 13 octombrie 2011). 


