
Capitolul I 
Procedura reorganizării judiciare şi a 

falimentului. Sfera de aplicare. Participanţi 

Legea nr. 64/1995 a fost abrogată prin Legea nr. 85/2006, privind 
procedura insolven ei1). Cu toate acestea, multe dintre institu iile create 
de Legea nr. 64/1995 au fost preluate şi de noua lege, astfel încât 
spe ele prezentate îşi păstrează actualitatea. 

Textele de lege aplicabile aspectelor tratate în acest capitol se regă-
sesc, în noua reglementare, în Capitolele 1 şi 2 ale Legii nr. 85/2006,  
art. 1-25. 

1.  Conflict negativ de competenţă. Acţiune în pretenţii 
formulată de banca aflată în faliment, prin lichidator 

Legea nr. 64/1995, art. 6, art. 7 
Legea nr. 83/1998

2)
, art. 12 alin. (2) 

C. proc. civ., art. 2 lit. a), art. 5, art. 16 şi art. 22 alin. (3)  

Acţiunea în pretenţii formulată, prin lichidatorul judiciar, de 
banca aflată în faliment, în calitate de creditor, este de compe-
tenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află sediul principal al 
debitorului băncii, potrivit art. 5 C. proc. civ., nefiind aplicabile 
dispoziţiile speciale privind competenţa teritorială exclusivă a 
tribunalului pentru soluţionarea cererilor în materia reorganizării 
judiciare şi a falimentului. 

I.C.C.J., Secţia comercială, 
 decizia nr. 1592 din 13 martie 2003 

Reclamanta B.I.R., prin lichidator, a chemat în judecată pe pârâta 
C.N. a C.F.R., Regionala C.F.R. Gala i, pentru a fi obligată să-i plătească 
suma reprezentând contravaloarea investi iilor realizate de reclamantă, 

                                                
1) M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006. 
2) Abrogată prin O.G. nr. 10/2004. 
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pentru amenajarea unor spa ii ocupate în prezent de pârâtă, cu 35% 
indicele de infla ie, precum şi recunoaşterea unui drept de reten ie, până 
la plata sumei solicitate. 

Judecătoria Gala i, prin sentin a civilă nr. 1912 din 22 februarie 2002, 
a declinat competen a de solu ionare a cauzei în favoarea Tribunalului 
Gala i, Sec ia comercială, în temeiul art. 2 lit. a) C. proc. civ. 

Prin sentin a civilă nr. 2217 din 16 septembrie 2002, Tribunalul 
Gala i a declinat la rândul său competen a de solu ionare a pricinii în 
favoarea Tribunalului Bucureşti, judecător sindic, cu motivarea că 
reclamanta B.I.R., sucursala Gala i, se află în procedură de faliment, 
potrivit art. 6 din Legea nr. 64/1995 şi ca atare, conform art. 7 din legea 
precizată şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 83/1998, privind procedura 
falimentului băncilor, competen a de solu ionare a unor astfel de litigii 
revine tribunalului în a cărei circumscrip ie se află sediul debitorului. 
Instan a a re inut că aceste prevederi legale se aplică şi ac iunilor intro-
duse de administratorul sau lichidatorul judiciar (în spe ă) împotriva 
unei păr i care are calitatea de debitor fa ă de cel aflat în reorganizare 
judiciară sau în faliment, plecând de la considerentul că, în aceste cir-
cumstan e, se poate realiza o judecată mai bună în ceea ce priveşte 
administrarea probelor. 

La rândul său, Tribunalul Bucureşti, Sec ia a VII-a comercială, prin 
sentin a civilă nr. 8 din 7 ianuarie 2003, a declinat competen a de 
solu ionare a cauzei în favoare Tribunalului Gala i, sec ia comercială. 
Prin urmare, între cele două instan e s-a ivit un conflict negativ de 
competen ă în legătură cu solu ionarea pricinii determinând trimiterea 
cauzei Cur ii Supreme de Justi ie, în vederea pronun ării unui regulator 
de competen ă. 

Tribunalul Bucureşti, prin judecătorul sindic, a re inut că, deşi re-
clamanta B.I.R. se află în procedură de faliment, îşi are sediul principal 
în Bucureşti, şi această situa ie nu justifică, fa ă de obiectul cererii (ac-
iune în preten ii), aplicarea în cauză a dispozi iilor art. 16 C. proc. civ., 

privind competen a exclusivă a tribunalului în jurisdic ia căruia se află 
sediul principal al debitorului, respectiv a Tribunalului Bucureşti, ju-
decător sindic. 

Examinând cauza, Curtea Supremă de Justi ie, Sec ia comercială, a 
re inut că reclamanta B.I.R., sucursala zonală Gala i, bancă în faliment, 
a chemat în judecată, prin lichidator SC R.V.A. SA, pe pârâta C.N. a 
C.F.R., Regionala Gala i, cerând să fie obligată la plata contravalorii lu-
crărilor de investi ii şi la recunoaşterea, până la achitarea acestei sume, 
a unui drept de reten ie asupra spa iilor ocupate de pârâtă. 
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Or, ac iunea promovată de reclamantă este o ac iune în preten ii şi 
aceasta urmează a fi solu ionată după regulile din dreptul comun refe-
ritoare la competen ă, art. 5 C. proc. civ., iar nu după regulile prevăzute 
de art. 16 C. proc. civ., potrivit cărora cererile în materia reorganizării 
judiciare şi a falimentului sunt de competen a exclusivă a tribunalului 
în circumscrip ia căruia se află sediul principal al debitorului. 

Ca urmare, chiar dacă ac iunea a fost promovată de lichidatorul 
reclamantei, competen a materială a solu ionării cauzei revine Tribu-
nalului Gala i, Sec ia comercială, întrucât nu toate cererile introduse de 
administratorul sau lichidatorul judiciar cad sub inciden a dispozi iilor 
Legii nr. 64/1995, pentru a atrage competen a exclusivă de solu ionare 
a cauzei de instan a prevăzută în art. 16 C. proc. civ. 

Mai mult, s-a constatat că reclamanta a promovat ac iunea în calita-
te de creditor al sumelor datorate de pârâtă, ceea ce înlătură inciden a în 
cauză atât a dispozi iilor art. 6 din Legea nr. 64/1995, care stabilesc că 
toate procedurile prevăzute de această lege sunt de competen a exclu-
sivă a tribunalului în circumscrip ia căruia se află sediul debitorului, 
precum şi a prevederilor art. 16 C. proc. civ., care se referă la sediul 
principal al debitorului, iar nu al creditorului. 

Ca atare, în temeiul art. 22 alin. (3) C. proc. civ., s-a stabilit com-
peten a de solu ionare a litigiului dintre reclamanta aflată în faliment, 
prin lichidator, şi pârâtă, în favoarea Tribunalului Gala i. 

2. Procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995. Compe-
tenţă 

Legea nr. 64/1995, art. 6 şi art. 7 
 Normele metodologice nr. 773/1998, art. 60 alin.(2) 

Potrivit dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 64/1995, toate proce-
durile prevăzute de această lege (cu excepţia recursului prevăzut 
la art. 7) sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în jurisdicţia 
căruia se află sediul debitorului, care figurează în registrul 
comerţului. 

I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 3010 din 11 iunie 2003 

Creditoarea SC S.R. SA Câmpina a cerut deschiderea procedurii 
judiciare de reorganizare şi faliment conform Legii nr. 64/1995 privind 
debitoarea SC T.C. SRL Ploieşti. 
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Tribunalul Prahova, prin sentin a civilă nr. 465 din 10 octombrie 
2002 a admis excep ia privind competen a teritorială, invocată din 
oficiu, şi a declinat competen a de solu ionare a cererii în favoarea 
Tribunalului Braşov, cu motivarea că debitoarea şi-a schimbat sediul 
social în Braşov. 

Tribunalul Braşov, prin sentin a civilă nr. 83 din 11 aprilie 2003, şi-
a declinat competen a de solu ionare a cererii în favoarea Tribunalului 
Prahova. 

Constatându-se conflict negativ de competen ă, s-a dispus înainta-
rea cauzei Cur ii Supreme de Justi ie pentru solu ionare. 

Potrivit dispozi iilor art. 6 din Legea nr. 64/1995, toate procedurile 
prevăzute de această lege, cu excep ia recursului prevăzut de art. 7, sunt 
de competen a exclusivă a tribunalului în jurisdic ia căruia se află 
sediul debitorului care figurează în registrul comer ului. 

Conform dispozi iilor art. 60 alin. (2) din Normele metodologice  
nr. 773/1998, schimbarea sediului unei firme devine operantă în mo-
mentul în care la oficiul registrului comer ului de la noul sediu se efec-
tuează reînmatricularea pe baza cererii de înscriere de men iuni. 

În registrul comer ului de la sediul ini ial, operarea radierii se face 
din oficiu la data la care s-a efectuat reînmatricularea la noul sediu, în 
baza adresei trimise de aceasta. 

La data promovării cererii de deschidere a procedurii reorganizării, 
pârâta debitoare nu avea sediul înregistrat în registrul comer ului Bra-
şov, cum rezultă şi din adresa anexată. 

Ca atare, în raport cu dispozi iile legale s-a stabilit competen a de 
solu ionare a cauzei în favoarea Tribunalului Prahova. 

3.  Recurs împotriva unei încheieri premergătoare a 
judecătorului-sindic, prin care nu se întrerupe cursul jude-
căţii. Inadmisibilitate 

 

Legea nr. 64/1995, republicată, art. 6, art. 11 şi art. 12 
C. proc. civ., art. 282 alin. (2), art. 316  

Nu poate fi atacată cu recurs, în mod separat, o încheiere prin 
care judecătorul-sindic pune în vedere unei creditoare să depună 
la dosar cererea şi citaţia tradusă în limba oficială a ţării în care 
pârâtul îşi are domiciliul, potrivit Legii nr. 189/2003, întrucât 
printr-o asemenea încheiere nu se întrerupe cursul judecăţii, aşa 
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încât, potrivit art. 282 alin. (2), raportat la art. 316 C.proc.civ., o 
astfel de încheiere nu poate fi atacată decât odată cu fondul. 

Mai mult decât atât, judecătorii nu sunt legaţi prin încheierile 
premergătoare, iar recurenta poate supune atenţiei judecătorului-
sindic aspectele invocate în recurs. 

C.A. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, 
decizia comercială nr. 404 R din data de 18 aprilie 2005 

Prin încheierea din data de 18 noiembrie 2004, Tribunalul Bucureşti 
– Sec ia a VII-a comercială a pus în vedere reclamantei-creditoare 
A.F.P. Sector 5 să depună la dosar cererea întemeiată pe dispozi iile art. 
137 din Legea nr. 64/1995 şi cita ia tradusă în limba oficială a ării în 
care pârâtul V.W. îşi are domiciliul. 

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs creditoarea A.F.P. 
Sector 5 Bucureşti, solicitând admiterea acestuia şi modificarea în-
cheierii recurate, în sensul de a dispune ca traducerea legalizată a 
cererii întemeiată pe dispozi iile art. 137 din Legea nr. 64/1995, repu-
blicată, să se facă de către Ministerul Justi iei, conform prevederilor 
Legii nr. 189/2003. 

În opinia recurentei, hotărârea atacată a fost dată cu aplicarea 
greşită a legii (art. 304 pct. 9 C.proc.civ.), întrucât, ca institu ie publică 
din structura Ministerului Finan elor Publice, nu are calitate de ordo-
nator de credite. Cererea formulată împotriva celor doi cetă eni străini 
în temeiul art. 137 din Legea nr. 64/1995 republicată a fost formulată în 
vederea recuperării unor crean e fiscale, iar din coroborarea dispo-
zi iilor O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, cu dispo-
zi iile art. 1 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 189/2003 
privind asisten a judiciară interna ională în materie civilă şi comercială, 
rezultă că traducerea legalizată a acestor cereri trebuie să se facă de 
către Ministerul Justi iei, reucurenta apreciind că este scutită de plata 
cheltuielilor judiciare. 

Examinând excep ia inadmisibilită ii recursului, invocată din oficiu, 
Curtea a apreciat că aceasta este întemeiată pentru următoarele consi-
derente: 

În art. 11 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, sunt enume-
rate principalele atribu ii ale judecătorului-sindic. 

Chiar dacă se apreciază că această enumerare are caracter exempli-
ficativ şi nu exhaustiv, totuşi nu se poate concluziona că ar fi atacabilă 
cu recurs separat (conform art. 12 din Legea nr. 64/1995, republicată, 
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coroborat cu art. 8 din acelaşi act normativ) şi o încheiere premergă-
toare prin care, de exemplu, se dispune de către judecătorul-sindic efec-
tuarea unor traduceri de către o parte (cum este cazul în spe a de fa ă), 
pentru că, potrivit art. 282 alin. (2) C. proc. civ., cu referire la art. 316 
C. proc. civ., încheierile premergătoare nu pot fi atacate decât odată cu 
fondul, în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecă ii, 
situa ie neîntâlnită, însă, în cauză. 

Mai mult, în considerarea dispozi iilor art. 268 alin. (2) C.proc.civ., 
judecătorii nu sunt lega i prin încheierile premergătoare, recurenta 
având posibilitatea să supună aten iei judecătorului-sindic aspectele 
invocate în recurs. 

Fa ă de cele expuse mai sus, Curtea a respins recursul, ca inadmi-
sibil. 

4.  Cerere de suspendare a executării unei sentinţe 
recurate. Inadmisibilitate 

Legea nr. 64/1995, art. 8 alin. (4) şi (5) 

Prin hotărârea recurată şi cu privire la care s-a solicitat, în 
speţă, suspendarea executării, judecătorul sindic a soluţionat în 
primă instanţă, în conformitate cu atribuţiile prevăzute de art. 11 
lit. e) din Legea nr. 64/19951), o acţiune în anulare bazată pe dis-
poziţiile art. 60 şi următoarele din legea menţionată.  

Potrivit art. 8 pct. 4 din aceeaşi lege − care are caracter spe-
cial, derogatoriu de la dreptul comun şi aplicare prioritară în cauză, 
prin derogare de la prevederile art. 300 alin. (2) C. proc. civ., hotă-
rârile judecătorului sindic nu vor putea fi suspendate de instanţa 
de recurs, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 8 pct. 5. 

C.A. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială,  
încheierea nr. 848 din 6 iulie 2005 

Prin cererea înregistrată în data de 6.06.2005 la această instan ă, sub 
numărul de dosar 3275/2005, petenta-recurentă S.C F. SRL a solicitat, 
în contradictoriu cu intima ii SC F. SRL, prin lichidator judiciar R.G., 
B.C. ,,ION IRIAC” SA, O.M.Ş. şi I.S., ca prin hotărârea ce se va 
pronun a să se dispună suspendarea executării sentin ei comerciale  

                                                
1) M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004. 
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nr. 295/16.02. 005 pronun ată în dosarul nr. 12/2004 de către Tribu-
nalul Bucureşti - Sec ia a VII-a comercială prin judecătorul sindic, până 
la solu ionarea recursului formulat împotriva sentin ei men ionate.  

În motivarea cererii, s-a arătat, în esen ă, că prin sentin a cu privire la 
care se solicită suspendarea executării, pronun ată într-o cauză având ca 
obiect procedura falimentului debitoarei SC F. SRL, s-a admis ac iunea 
introdusă de lichidatorul judiciar în baza art. 60 şi urm. din Legea  
nr. 64/1995, republicată, precum şi cererea de interven ie în interes pro-
priu formulată de intervenienta-creditoare B.C. ,,ION IRIAC” SA, în 
contradictoriu cu pârâ ii S.C F. SRL., I.S. şi O.M.Ş. şi, în consecin ă s-au 
anulat actele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 263/3.11.2000, 
nr. 32/12.01.2001 şi nr. 1353/2001 privind înstrăinarea în mod succesiv 
şi în frauda creditorilor, a unui imobil apar inând societă ii debitoare. 

Or, sentin a respectivă s-a pronun at cu încălcarea legii şi neluarea 
în considerare a probelor administrate. Astfel, excep ia tardivită ii 
ac iunii în anulare a fost respinsă în mod greşit în raport cu art. 62 din 
legea men ionată anterior; vânzătorul i-a prezentat petentei un extras de 
carte funciară din care rezultă că imobilul nu este grevat de sarcini; 
achizi ionarea imobilului s-a făcut de către petentă, prin intermediul 
unei agen ii imobiliare, plătind un pre  serios şi cu bună-credin ă iar în 
raport cu art. 65 din aceeaşi lege, intentarea ac iunii pentru recuperarea 
bunului de la subdobânditor se poate face doar dacă acesta din urmă nu 
a plătit pre ul corespunzător şi cunoştea sau trebuia să cunoască faptul 
că transferul ini ial era susceptibil de a fi anulat.  

S-a mai arătat că împotriva sentin ei nr. 295/16.02.2005 petenta a de-
clarat recurs, înregistrat la aceeaşi instan ă, în dosarul nr. 1382/2005, cu 
termen de judecată la 14.10.2005 iar prin soma ia nr. 431/27.05.2005 s-a 
început executarea sentin ei respective, existând riscul ca imobilul 
constituind acum sediul petentei să fie scos la licita ie.  

La termenul de la 6.07.2005, Curtea a invocat, din oficiu, excep ia 
inadmisibilită ii cererii de suspendare a executării constituind obiectul 
cauzei, excep ie cu privire la care, analizând actele şi lucrările dosa-
rului, s-au re inut următoarele:  

În conformitate cu prevederile art. 300 alin. (2) C. proc. civ., consti-
tuind dreptul comun în materie, se poate dispune motivat suspendarea 
hotărârii recurate până la solu ionarea recursului de către instan a 
sesizată cu judecarea acestuia.  

Sub acest din urmă aspect, legiuitorul a avut în vedere instan a de 
recurs în sens larg, iar nu în completul desemnat pentru judecata re-


