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LEGISLAŢIE ŞI ADNOTĂRI 
 

Legea nr. 85/2014  
privind procedurile de prevenire  
a insolvenţei şi de insolvenţă1)  

 
Titlul preliminar  

 

Capitolul I  
Domeniul de reglementare  

Art. 1. Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei. 

Art. 2. Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea 
pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activi-
tăţii acestuia.  

Art. 3. (1) Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel cum 
sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, 
precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul 
insolvenţei lor.  

(2) Procedura prevăzută de prezenta lege se aplică şi regiilor autonome.  
(3) Procedura prevăzută de prezenta lege nu este aplicabilă unităţilor şi instituţiilor 

de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţilor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
● DISPOZIŢII CONEXE. O.G. nr. 57/2002: „Art. 7. În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare 
sunt cuprinse următoarele categorii de unităţi şi instituţii de drept public: a) institute naţionale de 
cercetare-dezvoltare; b) instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cerce-
tare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;  
c) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură; d) alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca 
instituţii publice ori de drept public; e) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în 
baza unor acorduri internaţionale; f) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în 
cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome; g) alte instituţii publice 
sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale 
acestora legal constituite”. 
NCC (Noul Cod civil): „Art. 3. Aplicarea generală a NCC. (…) (2) Sunt consideraţi profesionişti 
toţi cei care exploatează o întreprindere. (3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exer-
citarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă 
în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent 
dacă are sau nu un scop lucrativ”. 

                                                                    
1) M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014; cu ultim. modif. aduse prin L. nr. 1/2017 priv. eliminarea unor taxe şi 

tarife, precum şi pt. modif. şi compl. unor acte normative (M. Of. nr. 15 din 6 ianuarie 2017). 
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Capitolul II 
Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire  

a insolvenţei şi de insolvenţă. Definiţii 
 

● TESTE-GRILĂ: la finalul volumului. 
 

Secţiunea 1 

Principii 

Art. 4. Prevederile prezentei legi se bazează pe următoarele principii:  
1. maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor;  
2. acordarea unei şanse debitorilor de redresare eficientă şi efectivă a afacerii, fie prin 

intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei, fie prin procedura de reorganizare 
judiciară; 

3. asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare 
şi derulare a procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu 
un minim de costuri;  

4. asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang;  
5. asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură;  
6. recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de prioritate a 

creanţelor, având la bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile;  
7. limitarea riscului de credit şi a riscului sistemic asociat tranzacţiilor cu instrumente 

financiare derivate prin recunoaşterea compensării cu exigibilitate imediată în cazul 
insolvenţei sau al unei proceduri de prevenire a insolvenţei unui cocontractant, având ca 
efect reducerea riscului de credit la o sumă netă datorată între părţi sau chiar la zero 
atunci când, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garanţii financiare;  

8. asigurarea accesului la surse de finanţare în procedurile de prevenire a insolvenţei, 
în perioada de observaţie şi de reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru 
protejarea acestor creanţe;  

9. fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, cu 
asigurarea unui tratament egal între creditorii de acelaşi rang, a recunoaşterii priorităţilor 
comparative şi a acceptării unei decizii a majorităţii, urmând să se ofere celorlalţi creditori 
plăţi egale sau mai mari decât ar primi în faliment;  

10. favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenţei, a negocierii/renegocierii amiabile 
a creanţelor şi a încheierii unui concordat preventiv;  

11. valorificarea în timp util şi într-o manieră cât mai eficientă a activelor;  
12. în cazul grupului de societăţi, coordonarea procedurilor de insolvenţă, în scopul 

abordării integrate a acestora;  
13. administrarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă de către practi-

cieni în insolvenţă şi desfăşurarea acestora sub controlul instanţei de judecată. 
 

Secţiunea a 2-a 

Definiţii 

Art. 5. (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile au următoarele semnificaţii:  
1. acord de compensare bilaterală (netting) reprezintă:  
a) orice acord master de netting – orice înţelegere sau clauză în cadrul unui contract 

financiar calificat dintre două părţi, prin care se prevede un netting al unor plăţi ori o 
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îndeplinire a unor obligaţii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultând din 
sau având legătură cu unul ori mai multe contracte financiare calificate;  

b) orice acord master – master de netting – orice acord master de netting între două părţi, 
prin care se prevede netting-ul între două sau mai multe acorduri master de netting;  

c) orice înţelegere de garantare subsecventă ori în legătură cu unul sau mai multe 
acorduri master de netting;  

2. activităţi curente reprezintă acele activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii 
şi operaţiuni financiare, propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observaţie şi în 
perioada de reorganizare, în cursul normal al activităţii sale, cum ar fi:  

a) continuarea activităţilor contractate şi încheierea de noi contracte, conform obiectului 
de activitate;  

b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora;  
c) asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente;  
3. abrogat;  
4. administrator special este persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea gene-

rală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor debitorului, împuternicită să le reprezinte interesele în 
procedură şi, atunci când debitorului i se permite să îşi administreze activitatea, să efectueze, 
în numele şi pe contul acestuia, actele de administrare necesare;  

5. averea debitorului reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale, inclusiv 
cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei, care pot face obiectul executării silite potrivit 
Codului de procedură civilă;  

6. Buletinul procedurilor de insolvenţă, denumit în continuare BPI, este publicaţia editată 
de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care are drept scop publicarea citaţiilor, convo-
cărilor, notificărilor şi comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanţele judecăto-
reşti, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar după deschiderea procedurii de insolvenţă 
prevăzute de prezenta lege, precum şi a altor acte care, potrivit legii, trebuie publicate;  

7. centrul principalelor interese ale debitorului, în situaţia procedurii de insolvenţă cu 
element de extraneitate, este, până la proba contrarie, după caz:  

a) sediul social al persoanei juridice;  
b) sediul profesional al persoanei fizice care exercită o activitate economică sau o profesie 

independentă;  
c) domiciliul persoanei fizice care nu exercită o activitate economică sau o profesie inde-

pendentă;  
8. cererea comună de deschidere a procedurii insolvenţei este cererea formulată de  

debitor sau creditor, având drept scop deschiderea procedurii insolvenţei în mod concomi-
tent împotriva a 2 sau a mai multor membri ai grupului de societăţi, în cadrul unor dosare 
separate, repartizate spre soluţionare aceluiaşi judecător-sindic;  

9. controlul este capacitatea de a determina sau influenţa în mod dominant, direct ori 
indirect, politica financiară şi operaţională a unei societăţi sau deciziile la nivelul organelor 
societare. O persoană va fi considerată ca deţinând controlul atunci când:  

a) deţine în mod direct sau indirect o participaţie calificată de cel puţin 40% din drepturile 
de vot ale respectivei societăţi şi niciun alt asociat sau acţionar nu deţine în mod direct ori 
indirect un procentaj superior al drepturilor de vot;  

b) deţine în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în adunarea generală 
a societăţii respective;  

c) în calitate de asociat sau acţionar al respectivei societăţi dispune de puterea de a 
numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau 
supraveghere;  
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10. consumator captiv este consumatorul care, din considerente tehnice, economice 
sau de reglementare, nu poate alege furnizorul;  

11. contractul financiar calificat este:  
a) orice contract având ca obiect operaţiuni cu instrumente financiare derivate;  
b) orice acord repo şi acord reverse repo;  
c) orice contract buy-sellback şi sell-buyback; precum şi  
d) orice contract având ca obiect operaţiuni de împrumut de valori mobiliare, realizate 

pe pieţele reglementate, pieţele asimilate sau pieţele la buna înţelegere, astfel cum sunt 
acestea reglementate;  

12. contract de compensare bilaterală reprezintă oricare dintre următoarele:  
A. orice contract sau clauză cuprinsă într-un contract încheiat între instituţia de credit 

debitoare şi orice altă entitate, inclusiv persoane fizice, având ca obiect operaţiuni cu 
instrumente financiare derivate realizate pe pieţele reglementate, pieţele asimilate ori pe 
pieţele la buna înţelegere, prin care se stipulează compensarea unor obligaţii de plată sau 
obligaţii de a face, prezente ori viitoare, decurgând din sau având legătură cu unul ori mai 
multe astfel de contracte, inclusiv orice garanţie accesorie ori având legătură cu acestea; 
sau  

B. orice contract sau clauză, de natura celor prevăzute la lit. A, prin care se stipulează 
compensarea unor obligaţii de plată sau obligaţii de a face, prezente ori viitoare, decurgând 
din unul sau mai multe contracte de compensare bilaterală, inclusiv orice garanţie accesorie 
ori având legătură cu acestea, în temeiul cărora compensarea bilaterală contractuală se 
poate realiza prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi:  

a) stingerea şi/sau devansarea scadenţei oricărei obligaţii de plată ori obligaţii de a face 
decurgând din unul sau mai multe contracte din categoria celor prevăzute mai sus;  

b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piaţă, valori de 
lichidare ori valori de înlocuire a oricărei obligaţii care a fost stinsă sau a cărei scadenţă a 
fost devansată potrivit prevederilor lit. a);  

c) conversia într-o singură monedă a oricărei valori calculate potrivit prevederilor lit. b);  
d) compensarea, până la obţinerea unei sume nete, a oricăror valori calculate potrivit 

prevederilor lit. b), aşa cum au fost convertite potrivit prevederilor lit. c);  
e) lichidarea bunurilor şi drepturilor din averea instituţiei de credit debitoare;  
13. coordonarea procedurală reprezintă setul de măsuri menite să coreleze procedurile 

de insolvenţă deschise împotriva membrilor unui grup de societăţi, cu scopul de a asigura 
celeritatea şi armonizarea procedurilor, precum şi minimizarea costurilor;  

14. creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, contribuţii, amenzi 
şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această natură şi 
creanţele bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau 
a gajurilor deţinute, pentru partea de creanţă neacoperită;  

15. creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt 
însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, 
potrivit art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul 
debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele 
beneficiare ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul este terţ garant, creditorul 
care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile corelative numai în ceea 
ce priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de 
Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede altfel; 
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● DISPOZIŢII CONEXE. NCC: „Art. 2.327. Cauzele de preferinţă. Cauzele de preferinţă sunt 
privilegiile, ipotecile şi gajul. (…) Art. 2.347. Operaţiunile asimilate. (1) Contractele care au ca 
efect conservarea sau constituirea unui drept asupra unui bun pentru a asigura executarea unei 
obligaţii, oricare ar fi numărul, natura sau denumirea lor, nu sunt opozabile terţilor care au 
dobândit drepturi cu privire la acel bun decât dacă sunt înscrise în registrele de publicitate, 
potrivit regulilor stabilite pentru ipoteci. (2) Sunt asimilate astfel ipotecilor clauzele de rezervă a 
proprietăţii, pactele de răscumpărare ori cesiunile de creanţă încheiate în scop de garanţie”.  

16. categoria de creanţe defavorizate este considerată a fi categoria de creanţe pentru 
care planul de reorganizare prevede cel puţin una dintre modificările următoare pentru 
creanţele categoriei respective:  

a) o reducere a cuantumului creanţei şi/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul 
este îndreptăţit potrivit prezentei legi;  

b) o reducere a garanţiilor ori reeşalonarea plăţilor în defavoarea creditorului, fără acordul 
expres al acestuia;  

17. concordat preventiv este un contract încheiat între debitorul în dificultate financiară, 
pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi 
necontestate, pe de altă parte, omologat de judecătorul-sindic, contract prin care debitorul 
propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori, iar creditorii 
acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află;  

18. creanţe salariale sunt creanţele ce izvorăsc din raporturi de muncă şi raporturi 
asimilate între debitor şi angajaţii acestuia. Aceste creanţe sunt înregistrate din oficiu în 
tabelul de creanţe de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar;  

19. creditor îndreptăţit să participe la procedură este acel titular al unui drept de creanţă 
asupra averii debitorului, care a înregistrat o cerere de înscriere a creanţei, în urma admi-
terii căreia acesta dobândeşte drepturile şi obligaţiile reglementate de prezenta lege pentru 
fiecare stadiu al procedurii. Calitatea de creditor încetează ca urmare a neînscrierii sau a 
înlăturării din tabelele creditorilor întocmite succesiv în procedură, precum şi prin închiderea 
procedurii; au calitatea de creditor, fără a depune personal declaraţiile de creanţă, salariaţii 
debitorului; 

● ADNOTARE. De remarcat că, pentru a formula o declaraţie de creanţă, un creditor nu trebuie să 
deţină un titlu executoriu, ci doar să aibă un drept de creanţă împotriva averii debi-
torului. În acest sens, dispoziţiile art. 102 alin. (3) infra statuează expres că: „Cere-
rea de admitere a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite 
printr-un titlu”. Mai mult, dreptul de creanţă al creditorului care formulează 
declaraţie de creanţă nu trebuie să conţină o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. 
Această obligaţie legală incumbă însă în mod imperios creditorului/creditorilor 
care solicită deschiderea procedurii insolvenţei (a se vedea infra pct. 20).  

20. creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei este creditorul a 
cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult 
de 60 de zile. Prin creanţă certă, în sensul prezentei legi, se înţelege acea creanţă a cărei 
existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate 
de la debitor sau recunoscute de dânsul. Creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii 
insolvenţei doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, 
suma datorată acestora va depăşi suma prevăzută la pct. 72; 

● ADNOTARE. În completarea menţiunilor făcute la pct. 19 supra, subliniem un aspect de reală 
importanţă în practică. În insolvenţă, sensul noţiunii de „creanţă certă” este 
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diferit de cel oferit de Codul de procedură civilă art. 663 alin. (2) (creanţa certă 
este aceea care rezultă din însuşi titlul executoriu) şi anume, pentru a facilita 
creditorilor accesul la procedura insolvenţei unui debitor şi înscrierea în tabelul 
de creanţe, legiuitorul a lărgit noţiunea de creanţă certă. Astfel că, prin creanţă 
certă, se înţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din următoarele: însuşi 
actul de creanţă; alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute 
de acesta. Aşadar, când se cere deschiderea procedurii insolvenţei unui debitor, 
creditorul/creditorii trebuie să facă dovada unei creanţe certe, lichide şi exigibile 
împotriva debitorului. Pe de altă parte, când se depune o declaraţie de creanţă, 
creditorul trebuie să facă dovada că are un drept de creanţă împotriva debitorului 
care nu este necesar să fie o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.  

21. creditor cu creanţe curente sau creditor curent este acel creditor ce deţine creanţe 
certe, lichide şi exigibile, născute în timpul procedurii de insolvenţă, şi care are dreptul de 
a i se achita cu prioritate creanţa, conform documentelor din care rezultă;  

22. creditori chirografari sunt creditorii debitorului înscrişi în tabelele de creanţe care nu 
beneficiază de o cauză de preferinţă. Sunt creditori chirografari şi creditorii care beneficiază 
de cauze de preferinţă, ale căror creanţe nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privile-
giilor, a ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de creanţă neacoperită. Simpla 
înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a unei creanţe nu determină 
transformarea acesteia în creanţă care beneficiază de o cauză de preferinţă;  

23. creditori indispensabili sunt creditorii chirografari care furnizează servicii, materii 
prime, materiale sau utilităţi fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi 
care nu pot fi înlocuiţi de niciun alt furnizor care oferă servicii, materii prime, materiale sau 
utilităţi de acelaşi fel, în aceleaşi condiţii financiare; 

● ADNOTARE. Aceşti creditori indispensabili sunt o categorie aparte în procedura insolvenţei, 
rolul lor este foarte important la momentul votării unui plan de reorganizare 
propus în condiţiile art. 132 de mai jos. Deşi sunt creditori chirografari, votează 
într-o categorie de votanţi distinctă de ceilalţi creditori chirografari, ceea ce 
aduce o categorie de vot în plus, care poate face diferenţa în aprobarea/respin-
gerea unui plan de reorganizare – art. 138 alin. (3) infra. După cum rezultă din 
definiţia legală, pentru a intra în categoria creditorilor indispensabili trebuie 
îndeplinite următoarele condiţii: să fie creditori chirografari; respectivii creditori 
chirografari să fie furnizori de diverse materii prime, materiale şi alte utilităţi 
fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăşura; aceşti creditori 
chirografari ai debitorului nu pot fi înlocuiţi de niciun alt furnizor care oferă 
servicii, materii prime, materiale sau utilităţi de acelaşi fel, în aceleaşi condiţii 
financiare. Toate cele 3 condiţii impuse de lege trebuie îndeplinite cumulativ de 
către un creditor chirografar pentru a fi considerat de către debitor indispensabil 
în înţelesul procedurii insolvenţei. Dacă cerinţele de mai sus sunt îndeplinite, 
debitorul întocmeşte o listă cu aceşti creditori chirografari pe care îi declară 
indispensabili desfăşurării activităţii sale economice în procedura de insolvenţă şi 
anexează lista cererii de deschidere a insolvenţei pe care o formulează conform 
art. 67 alin. (1) din lege. Nota bene, nedepunerea acestei liste cu creditorii indis-
pensabili la momentul depunerii cererii de deschidere a insolvenţei şi a tuturor 
documentelor de la art. 67 din lege atrage decăderea debitorului din dreptul de 
a mai constitui această categorie distinctă de creditori chirografari. A se vedea şi, 
infra, adnotarea de la art. 132.  

24. creditor străin este creditorul al cărui domiciliu sau, după caz, sediu este stabilit 
într-un stat străin;  
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25. data deschiderii procedurii reprezintă:  
a) în cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronunţării încheierii 

judecătorului-sindic, prevăzută la art. 71;  
b) în cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronunţării sentinţei 

judecătorului-sindic, prevăzută la art. 72;  
c) în cazul insolvenţei transfrontaliere, momentul la care hotărârea de deschidere a 

procedurii produce efecte, chiar dacă aceasta nu are caracter definitiv;  
26. debitor este persoana fizică sau juridică care poate fi subiect al unei proceduri prevă-

zute de prezenta lege;  
27. debitor în dificultate financiară este debitorul care, deşi execută sau este capabil să 

execute obligaţiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus şi/sau un grad 
de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligaţiilor contractuale în 
raport cu resursele generate din activitatea operaţională sau cu resursele atrase prin 
activitatea financiară;  

28. extras al raportului de activitate reprezintă un rezumat al măsurilor luate de adminis-
tratorul judiciar/lichidatorul judiciar. Menţionarea următoarelor elemente este obligatorie:  

a) persoanele de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61, precum şi onorariul 
acestora;  

b) actele de dispoziţie asupra averii debitorului şi documentele încheiate în acest sens, 
inclusiv procesul-verbal de adjudecare sau contractul de vânzare, după caz;  

c) încheierea, modificarea sau încetarea unor contracte la care debitorul este parte;  
d) situaţia încasărilor şi plăţilor, în sinteză;  
e) promovarea unor acţiuni prevăzute la art. 117-122 sau la art. 169;  
f) măsuri privind acordarea unei protecţii corespunzătoare creditorului care beneficiază 

de o cauză de preferinţă;  
g) stadiul efectuării inventarierii, dacă este cazul;  
29. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin 

insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, 
astfel:  

a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, 
nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;  

b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la 
scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei; 

● ADNOTARE. După cum rezultă din definiţia legală, pentru ca o societate să fie în insolvenţă,  
patrimoniul acesteia trebuie să se caracterizeze prin insuficienţa fondurilor băneşti 
pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. Legiuitorul consacră clasificarea 
în insolvenţă prezumată şi insolvenţă iminentă. Totodată, creditorii nu vor putea 
invoca cu succes în faţa instanţei decât insolvenţa prezumată a debitorului, nu şi 
cea iminentă [A se vedea dispoziţiile art. 70 alin. (1) din lege]. Aprecierea iminenţei 
insolvenţei ţine exclusiv de analiza fiecărui debitor în parte. 

30. insolvenţa instituţiei de credit este acea stare a instituţiei de credit aflate în una dintre 
următoarele situaţii:  

a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţile băneşti;  
b) scăderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate a instituţiei de credit;  
c) retragerea autorizaţiei de funcţionare a instituţiei de credit, potrivit prevederilor legale, 

ca urmare a imposibilităţii de redresare financiară a unei instituţii de credit;  
31. insolvenţa societăţii de asigurare/reasigurare este acea stare a societăţii de asigu-

rare/reasigurare caracterizată prin una dintre următoarele situaţii:  



14 L. nr. 85/2014  

a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţile băneşti;  
b) scăderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă 

prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă;  
c) imposibilitatea restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare 

în cadrul procedurii de redresare financiară;  
32. instanţa străină este autoritatea judecătorească sau orice altă autoritate competentă 

potrivit legii statului de origine, abilitată să deschidă şi să controleze sau să supravegheze o 
procedură străină ori să adopte hotărâri în cursul derulării unei asemenea proceduri;  

33. instrumente financiare sunt valori mobiliare, titluri de participare ale organismelor de 
plasament colectiv, instrumente ale pieţei monetare, contracte futures, inclusiv contracte 
care implică plata unor diferenţe în numerar, contracte forward pe rata dobânzii, swap-uri 
pe rata dobânzii, cursul de schimb şi acţiuni, opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut 
în aceste categorii, inclusiv contracte care implică plata unor diferenţe în numerar, precum 
şi opţiuni pe cursul de schimb, rata dobânzii şi instrumente financiare derivate pe mărfuri şi 
orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru sau 
pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă;  

34. înţelegere de garantare este orice contract/instrument de garantare a unui acord de 
netting sau a unor contracte financiare calificate, incluzând: gajuri, scrisori de garanţie, 
garanţii personale şi altele asemenea;  

35. grup de societăţi înseamnă două sau mai multe societăţi interconectate prin control 
şi/sau deţinerea participaţiilor calificate;  

36. mandat ad-hoc este o procedură confidenţială, declanşată la cererea debitorului în 
dificultate financiară, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanţă, negociază cu 
creditorii în scopul realizării unei înţelegeri între unul sau mai mulţi dintre aceştia şi debitor, 
în vederea depăşirii stării de dificultate în care se află;  

37. membru al grupului poate fi oricare din societăţile grupului, indiferent dacă este socie-
tatea-mamă sau un membru controlat al grupului;  

38. membru controlat al grupului este acea societate controlată de societatea-mamă;  
39. obligaţie de cooperare reprezintă îndatorirea instanţelor şi a practicienilor în insolvenţă 

de a asigura coordonarea procedurală prin următoarele mijloace:  
a) schimbul de informaţii cu privire la procedură, în special în privinţa creanţelor, activelor 

şi măsurilor luate de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar;  
b) deschiderea concomitentă a procedurilor de insolvenţă a membrilor grupului, la cererea 

debitorilor sau a creditorilor;  
c) fixarea corelată a termenelor procedurale, precum şi a şedinţelor adunării creditorilor;  
d) în cazul în care nu a fost desemnat acelaşi practician în insolvenţă pentru fiecare 

membru al grupului, coordonarea comunicării între practicienii în insolvenţă de către practi-
cianul desemnat în dosarul privind societatea-mamă sau, după caz, societatea cu cea mai 
mare cifră de afaceri conform ultimei situaţii financiare anuale publicate;  

40. operaţiunea de compensare bilaterală (netting) presupune realizarea, în legătură 
cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre 
următoarele operaţiuni:  

a) încetarea unui contract financiar calificat şi/sau accelerarea oricărei plăţi sau înde-
pliniri a unei obligaţii ori realizări a unui drept în baza unuia sau a mai multor contracte 
financiare calificate având ca temei un acord de compensare bilaterală (netting);  

b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piaţă, valori de lichidare 
ori valori de înlocuire a oricăreia dintre obligaţiile sau drepturile la care se referă lit. a);  
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c) conversia într-o singură monedă a oricărei valori, calculată potrivit lit. b);  
d) compensarea, până la obţinerea unei sume nete (off-set), a oricăror valori calculate 

potrivit lit. b) şi convertite potrivit prevederilor lit. c);  
41. participaţie calificată înseamnă fracţiunea de capital cuprinsă între 20% şi 50% deţi-

nută de către o persoană în altă societate;  
42. perioada de observaţie este perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii insol-

venţei şi data confirmării planului de reorganizare sau, după caz, a intrării în faliment;  
43. piaţa reglementată este sistemul de tranzacţionare prevăzut de art. 125 din Legea 

nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare; 
● DISPOZIŢII CONEXE. L. nr. 297/2004: „Art. 125. O piaţă reglementată este un sistem 
pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, astfel cum au fost definite la art. 2 alin. (1) 
pct. 11 [abrogat prin L. nr. 24/2017 priv. emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă – M. Of. 
nr. 213 din 29 martie 2017], şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, definite potrivit 
prevederilor H.G. nr. 780/2006 priv. stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră, cu modif. şi compl. ult., precum şi pt. licitaţiile de certificate de 
emisii de gaze cu efect de seră realizate în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare şi 
care: a) funcţionează regulat; b) este caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse 
aprobării ASF definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la 
tranzacţionare a unui instrument financiar şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră; 
c) respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor 
stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de ASF, potrivit legislaţiei europene”. 
L. nr. 24/2017: „Art. 2. (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: (...) 17. instrumente financiare: a) valori mobiliare; b) instrumente ale 
pieţei monetare; c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; d) opţiuni, 
contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alte contracte derivate în 
legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilităţii, certificate de emisii ori 
alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic 
ori în fonduri băneşti; e) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte 
contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi 
decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de neplată sau de 
alt incident care conduce la reziliere; f) opţiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte 
derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau unui sistem 
organizat de tranzacţionare, cu excepţia produselor energetice angro tranzacţionate pe un 
sistem organizat de tranzacţionare care trebuie decontate fizic; g) opţiuni, contracte futures, 
swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi 
decontate fizic, neincluse în categoria celor prevăzute la lit. f) şi neavând scopuri comerciale, 
care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate; h) instrumente derivate pentru 
transferul riscului de credit; i) contracte financiare pentru diferenţe; j) opţiuni, contracte 
futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alte contracte derivate în legătură cu 
variabile climatice, navlu sau rate ale inflaţiei ori alţi indicatori economici oficiali, care trebuie 
decontate în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părţi, altfel decât 
în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere, precum şi orice alte contracte 
derivate în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta 
definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, 
printre altele, dacă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, pe un sistem organizat de 
tranzacţionare sau pe un sistem multilateral de tranzacţionare; k) certificatele de emisii astfel 
cum sunt definite la pct. 5;”. 

44. procedura colectivă este procedura în care creditorii participă împreună la urmărirea 
şi recuperarea creanţelor lor, în modalităţile prevăzute de prezenta lege;  
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45. procedura falimentului este procedura de insolvenţă, concursuală, colectivă şi ega-
litară, care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea 
pasivului, urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat;  

46. procedura generală reprezintă procedura de insolvenţă prevăzută de prezenta 
lege, prin care un debitor care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1), fără a 
le îndeplini simultan şi pe cele de la art. 38 alin. (2), intră, după perioada de observaţie, 
succesiv, în procedura de reorganizare judiciară şi în procedura falimentului sau, separat, 
numai în reorganizare judiciară ori doar în procedura falimentului;  

47. procedura simplificată reprezintă procedura de insolvenţă prevăzută de prezenta 
lege, prin care debitorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (2) intră 
direct în procedura falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenţei, fie 
după o perioadă de observaţie de maximum 20 de zile, perioadă în care vor fi analizate 
elementele prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) şi d);  

48. procedura română de insolvenţă este orice procedură reglementată de prezenta 
lege, cu excepţia procedurilor de prevenire a insolvenţei;  

49. procedura străină este procedura colectivă, publică, judiciară sau administrativă, 
care se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în materie de insolvenţă a unui stat străin, 
inclusiv procedura provizorie, în care bunurile şi activitatea debitorului sunt supuse contro-
lului sau supravegherii unei instanţe străine, în scopul reorganizării sau lichidării activităţii 
acelui debitor;  

50. procedura străină principală este procedura străină de insolvenţă care se desfă-
şoară în statul în care se situează centrul principalelor interese ale debitorului;  

51. procedura străină secundară este procedura străină de insolvenţă, alta decât cea 
principală, care se desfăşoară în statul în care debitorul îşi are stabilit un sediu;  

52. profesia liberală este profesia exercitată în baza unei calificări profesionale, cu titlu 
personal, pe propria răspundere şi în mod independent, implicând activităţi de natură 
intelectuală în interesul clientului şi servind interesul public. Caracteristice pentru aceste 
profesii sunt: existenţa unui cod de etică, pregătirea profesională continuă şi confidenţia-
litatea relaţiilor cu clientul;  

53. programul de plată a creanţelor este graficul de achitare a acestora menţionat în planul 
de reorganizare care include:  

a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai 
mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanţe; în cazul creditorilor 
beneficiari ai unei cauze de preferinţă sumele vor putea include şi dobânzile;  

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume;  
54. reorganizare judiciară este procedura ce se aplică debitorului în insolvenţă, persoană 

juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanţelor. 
Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea 
şi respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, nelimitativ, 
împreună sau separat:  

a) restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului;  
b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;  
c) restrângerea activităţii prin lichidarea parţială sau totală a activului din averea debi-

torului;  
55. reprezentant român este practicianul în insolvenţă desemnat ca administrator sau 

lichidator judiciar ori administrator concordatar, în cadrul unei proceduri române de insol-
venţă sau de prevenire a insolvenţei potrivit prevederilor prezentei legi;  


