
Decizii relevante în materie civilă, trimestrul I/2018 

 

1. Revizuire. Condiţii de admisibilitate 

Temei de drept: art. 509 Cod de procedură civilă 

Curtea de Apel Iași, Decizia civilă nr. 23/13.02.2018 

Potrivit dispoziției înscrise în art. 509 alin. 1 din Codul de procedură civilă, pot fi 

atacate cu revizuire hotărârile pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul. 

Din interpretarea acestui text, rezultă că nu orice hotărâre poate forma obiect al 

revizuirii, ci numai aceea care este pronunţată asupra fondului sau evocă fondul. 

Astfel, este revizuibilă doar hotărârea prin care instanţa de recurs, analizând probele, 

reţine o altă situaţie de fapt ori aplică alte dispoziţii legale la situaţia de fapt preexistentă, cu 

consecinţa admiterii recursului. 

Decizia pronunţată de Curtea de Apel Iaşi nu intră în categoria acelora care pot fi 

supuse revizuirii deoarece nu este pronunţată asupra fondului şi nici nu evocă fondul litigiului 

dedus judecăţii, cât timp instanţa de recurs a respins recursul declarat de X şi Y împotriva 

hotărârii prin care Tribunalul Iaşi - Secţia I Civilă a constatat perimat apelul declarat de 

defuncta Z şi continuat de revizuenţi. 

Este adevărat că art. 509 alin. 2 din Codul de procedură civilă prevede că, pentru 

motivele de revizuire prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar numai in ipoteza judecătorului, pct. 4, 

pct. 7-10 sunt supuse revizuirii si hotărârile care nu evoca fondul. 

Însă aceste prevederi nu sunt aplicabile în prezenta cauză atât timp cât revizuenţii şi-au 

fundamentat juridic cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 509 alin. 1 pct. 1 şi pct. 5 din 

Codul de procedură civilă. 

Faţă de cele ce preced, în aplicarea art. 509 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură 

civilă, Curtea de apel respinge ca inadmisibilă, cererea formulată de X şi Y privind revizuirea 

deciziei civile nr. 280/2017 din 23.10.2017 a Curţii de Apel Iaşi. 

 

2. Contestaţie împotriva tabelului definitiv consolidat al creditorilor. Necontestarea 

tabelului preliminar al creditorilor. Consecinţe 

Temei de drept: art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006; art. 121 alin. (1) pct. 

2 din Legea nr. 85/2006 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 113/20.03.2018 

,,ABR” SA a contestat tabelul definitiv consolidat al creditorilor debitoarei SC ,,SI” 

SRL, solicitând să se dispună înscrierea sa în acest tabel cu suma de 281.529,80 lei, la 

categoria creanţelor garantate, potrivit art. 121 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 85/2006. 

Textul indicat de contestatoare nu este însă incident în speţă, deoarece art. 121 din 

Legea nr. 85/2006 reglementează distribuirea fondurilor obţinute din vânzarea bunurilor din 

averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale 

mobiliare ori drepturi de retenție de orice fel. 



Astfel cum a reţinut şi judecătorul sindic, iar ,,ABR” SA nu a criticat prin cererea de 

recurs, fundamentul juridic în baza căruia poate fi contestat tabelul definitiv al creditorilor îl 

constituie art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, care prevede că ,,După expirarea termenului 

de depunere a contestaţiilor, prevăzut la art. 73 alin. (2), si până la închiderea procedurii, orice 

parte interesată poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de 

preferinţă in tabel definitiv de creanţe, în cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei 

erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum si în 

cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute.” 

Raportat la acest text, tribunalul a reţinut corect împrejurarea că tabelul definitiv al 

creditorilor poate fi contestat numai în două cazuri, limitativ prevăzute de textul mai sus 

menţionat, şi anume: a) în cazul descoperirii ulterioare definitivării tabelului de creanțe a 

existenței unui fals, unui dol sau unei erori esențiale care au determinat înscrierea acelei 

creanțe sau a dreptului de preferință în tabelul definitiv; b) în cazul descoperirii ulterioare 

definitivării a unor titluri hotărâtoare. 

SC,,ABR” SA nu a invocat niciunul dintre aceste cazuri de contestare a tabelului 

definitiv consolidat al creanțelor debitoare, astfel că judecătorul sindic a respins contestaţia 

acesteia printr-o corectă aplicare a prevederilor art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006. 

Susţinerea recurentei referitoare la faptul că aceasta deţine asupra averii debitoarei o 

creanţă garantată ce are ordinea de preferinţa prevăzuta de art. 121 alin. (1) pct. 2 din Legea 

nr. 85/2006, conform menţiunilor din tabelul preliminar este reală, însă conform tabelului 

preliminar - la care recurenta face referire şi pe care nu l-a contestat conform prevederilor 

legale în materie - creanţa acesteia este de 125.079, 83 lei.  

Tribunalul a reţinut în sentinţa recurată că, deși valoarea ipotecii pe care creditoarea 

SC ,,ABR” SA o avea împotriva debitoarei depășea cu mult suma solicitată prin declarația de 

creanță inițială, administratorul judiciar a fost ținut de principiul disponibilității părții în ceea 

ce privește cuantumul creanței solicitate de la debitoare, iar recurenta nu a criticat nici aceste 

statuări ale instanţei de fond care, astfel, au intrat în puterea lucrului judecat. 

Faţă de aceste considerente, în baza art. 312 alin.1 teza a II-a din Codul de procedură 

civilă, Curtea respinge recursul declarat de SC ,, ABR” SA şi menţine sentinţa atacată. 

3. Legea nr. 85/2006. Interpretarea și aplicarea art. 115 și 116. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 106/19 martie 2018 

Contrar celor susținute de recurentă, curtea de apel constată că nu au fost nesocotite 

dispoziţiile art. 115 alineat (1), art. 116 alineatele (2) şi (4) din legea insolvenței iar aspectele 

învederate de adjudecatar nu pot atrage anularea licitaţiei. 

Instanța de control judiciar consideră că este pe deplin întemeiat raționamentul 

judecătorului sindic, potrivit cu care măsurile premergătoare lichidării averii debitorului 

(inventariere bunuri, punere sub sigiliu, evaluare bunuri) şi efectuarea lichidării (art. 116 alin. 

2 şi 4 din legea nr. 85/2006) ca etape care se desfăşoară în procedura insolvenţei pot fi 

contestate în primul rând de cei implicaţi în procedură, iar de terţi numai în măsura în afectării 

drepturilor lor legitime şi actuale. 

Recurenta SC „X.” SRL este terț în procedura de insolvenţă de față și nu justifică 

mecanismul prin care efectuarea licitaţiei publice cu supraofertare i-a afectat vreun drept 

legitim şi actual, cu atât mai mult cu cât aceasta este titulara Contractului de închiriere nr. 



401/AVC/17.06.2014, în temeiul căruia are folosința asupra majorităţii bunurilor licitate, 

desfăşurând activitate de exploatare a fermei avicole, contractul fiind în curs de derulare.  

 

4. Legea nr. 85/2014. Art. 169 alineat (1) litera d) 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 60/29 ianuarie 2018  

În ceea ce priveşte dispozițiile articolului 169 alineat (1) litera d) din Legea nr. 

85/2014, curtea de apel notează că răspunderea poate fi antrenată dacă administratorul „a ținut 

o contabilitate fictivă, a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a ținut 

contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către 

administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între 

faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă.” 

Instanța de control judiciar observă că în Legea nr. 85/2014 - diferit față de legea 

procedurii insolvenței din 2006 - legiuitorul a prevăzut expres că, în cazul nepredării 

documentelor contabile către lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate 

între faptă şi prejudiciu se prezumă, prezumţia având caracter relativ.  

În speță, apelanta-pârâtă nu a predat documentele contabile către lichidatorul judiciar 

și nici nu a răsturnat prezumţia instituită de lege în cazul faptei constând în omisiunea predării 

documentelor contabile.  

Curtea de apel constată că nici în motivarea căii de atac apelanta X. nu oferă vreo 

explicație cu privire la nepredarea înscrisurilor contabile, circumscriindu-și criticile la 

răspunderea fondată pe litera a) din articolul 169 și limitându-se a nega săvârșirea faptei de la 

litera d).  

Or, atât timp cât - conform textului literei d) - atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate 

între faptă şi prejudiciu se prezumă, iar prezumția relativă nu a fost răsturnată, judicios a fost 

reținută în sarcina sa săvârșirea faptei prev. de art. 169 lit. d din Legea nr. 85/2014. 

Referitor la litera a) din articolul 169, curtea consideră că reținerea incidenței literei d) 

ar putea face de prisos examinarea apărărilor legate de incidența literei a). Se observă că 

aceste apărări au - oricum - un caracter pur abstract, apelanta evitând să prezinte explicații 

concrete, punctuale, cu privire la modul în care activele debitoarei au fost utilizate. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 480 alineat (1) Cod procedură 

civilă curtea respinge apelul și păstrează sentința judecătorului sindic. 

 

5. Legea nr. 85/2006. Art. 149. Aplicarea în procedura insolvenței a instituției 

repunerii în termen din Codul de procedură civilă 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 12/22 ianuarie 2018  

Curtea de apel notează că, în conformitate cu art. 149 din Legea nr. 85/2006, 

dispozițiile acestui act normativ se completează, în măsura compatibilității lor, cu cele ale 

Codului de procedură civilă, Codului civil și ale Regulamentului (CE) nr. 1346/200 referitor 

la procedurile de insolvență. 

Raportat la art. 149, judicios tribunalul a aplicat în speță instituția repunerii în termen, 

reglementată de Codul de procedură civilă. Astfel, potrivit art. 103 alineat (1) Cod procedură 

civilă, neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în 



termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea 

dovedește că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei. 

În speţă, condiția existenței unei împrejurări mai presus de voința intimatei X. este 

îndeplinită, întrucât nedepunerea declaraţiei de creanţă în termenul stabilit prin notificare 

pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor se datorează unor împrejurări mai presus 

de voința creditoarei, respectiv neluarea la cunoștință de deschiderea procedurii de insolvență 

împotriva debitoarei. Împrejurarea a fost determinată de reaua-credinţă a debitoarei, care nu a 

adus la cunoştinţa administratorilor judiciari existenţa creditorului străin. 

Este de observat şi că au fost respectate cerinţele alineatului (2) din articolul 103 Cod 

procedură civilă. 

Revenind la împrejurarea mai presus de voința creditoarei intimate, curtea notează - 

suplimentar față de considerentele din sentință - că recurenta își promovează propria culpă. 

Or, este de principiu în dreptul civil - potrivit regulii „nemo auditur propriam turpitudinem 

allegans” - că nimănui nu-i este îngăduit să se prevaleze în faţa justiţiei de propria culpă 

pentru a valorifica un drept, invocând nesocotirea de el însuşi a unor norme legale.  

Instanța de recurs constată că debitoarea nu a respectat obligația instituită de art. 28 

alineat (1) litera c) din legea insolvenței, în ceea ce o privește pe intimată, omisiunea fiind 

comisă cu rea-credință, în condițiile în care exista contractul de achiziţii bunuri nr. 

50/RO/15.12.2009 şi fusese încheiat actul adiţional din 12.12.2013.  

Sub acest din urmă aspect este adevărat (cum pretinde recurenta) că buna-credință se 

prezumă, dar prezumția a fost răsturnată prin prezentarea acordului din 12.12.2013, în care 

reprezentantul „Y.” recunoaște datoria de 158.792,71 euro, menționând facturile din care 

provine și se angajează să plătească datoria la termenele stipulate în act. La momentul 

încheierii acordului cererea de deschidere a procedurii insolvenței era înregistrată. 

Curtea consideră că nu au legătură cu soluția judecătorului sindic referirile debitoarei 

la articolul 61 din Legea nr. 85/2006, textul privind doar creditorii menţionaţi în lista depusă 

de debitor.  

Este adevărat că - astfel cum invocă „Y.” SA - legea insolvenţei instituie reguli care să 

ducă la desfăşurarea cu celeritate a procedurii, dar premisa de la care pleacă actul normativ 

este aceea a bunei-credințe a tuturor participanților la procedură. Pentru o situație precum 

aceea din cauza de față - în care debitorul de rea-credință ascunde existența unui creditor - se 

aplică instituția repunerii în termen.  

Instanța de recurs reține că - în lipsa notificării prevăzute de art. 62 - nu se pune 

problema sancționării creditorului care nu și-a manifestat intenţia de a participa la procedură 

cu respectarea termenelor şi condiţiilor legii speciale, cum pretinde recurenta. 

6. Plan de reorganizare nerealizat în termenele stabilite de Legea nr. 85/2014. 

Hotărârea adunării creditorilor de prelungire a termenul de executare a 

planului de reorganizare cu eludarea dispoziţiilor legale 

Domeniu asociat: Faliment  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 2/10.01.2018  

 

În conformitate cu art. 107 al. 1 lit. C din Legea nr. 85/2006 judecătorul-sindic decide, 

prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, în condiţiile art. 32, intrarea în faliment atunci când 

obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin 



planul confirmat sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizării sale aduce 

pierderi averii sale.  

Potrivit art. 95 al. 3 din Legea nr. 85/2006 executarea planului de reorganizare nu va 

putea depăşi 3 ani, socotiţi de la data confirmării. La recomandarea administratorului judiciar, 

după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, aceasta perioadă va 

putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă propunerea este votată de cel puţin 

două treimi din creditorii aflaţi în sold la acea dată. 

În cauza de faţă termenul de executare a planului a fost stabilit pentru o perioadă de 36 

de luni de la data confirmării, fiind prelungit cu încă un an. După împlinirea termenelor, 

Adunarea Creditorilor din 26.01.2017 nu a fost de acord cu deschiderea procedurii de 

faliment.  

Ulterior adunarea creditorilor din 22.08.2017, luând în discuţie propunerea de 

deschidere a procedurii falimentului, nu a aprobat deschiderea procedurii de faliment 

împotriva debitoarei.  

Prima instanţă a acordat prevalenţă deciziei luate de adunarea creditorilor care nu a 

aprobat deschiderea procedurii de faliment a debitoarei deşi termenele prevăzute pentru 

executarea planului de organizare s-au împlinit iar obligaţiile de plată şi sarcinile asumate prin 

acesta nu s-au realizat. Chiar dacă la art. 105 din lege nu se prevede expres faptul că şi în 

situaţia în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată şi celelalte sarcini în condiţiile 

stipulate prin planul confirmat operează conversia reorganizării în faliment, Curtea apreciază 

că prin similitudine se întâmplă acest lucru şi în ipoteza redată anterior.  

Este adevărat că procedura insolvenţei are drept scop prioritar acordarea şansei de 

redresare a activităţii debitorului, însă termenele stabilite de lege trebuie respectate, raportat la 

dispoziţiile art. 5 din actul normativ conform căruia prevalează efectuarea cu celeritate a 

actelor şi operaţiunilor prevăzute de prezenta lege, precum şi realizarea în condiţiile legii a 

drepturilor şi obligaţiilor celorlalţi participanţi la aceste acte şi operaţiuni. 

Curtea apreciază că adunarea creditorilor nu poate prin hotărârile luate să prelungească 

sine die termenul de executare a planului de reorganizare, legea insolvenţei stabilind în mod 

clar conţinutul şi durata planului de reorganizare, întrucât , în caz contrar, s-ar eluda tocmai 

prevederile legii, lipsind de eficienţă şi previzibilitate întreaga procedură. 

În consecinţă, Curtea apreciază ca fiind întemeiate motivele de recurs formulate de 

AFP Vaslui şi de SC E SA împotriva sentinţei civile nr.167/F/2017 din 12.09.2017 a 

Tribunalului Vaslui, Secţia civilă, sentinţă pe care o va casa în parte, urmând a fi admise 

cererile formulate de creditoarele AFP Vaslui şi SC E SA. 

Având în vedere că deschiderea procedurii generale a falimentului este atributul şi 

competenţa exclusivă a judecătorului sindic, iar pe de altă parte hotărârea de deschidere 

cuprinde dispoziţii şi comunicări realizabile în termene legale scurte , cu un caracter unitar ce 

nu pot fi partajate între instanţa de re curs şi judecătorul sindic, cauza va fi trimisă aceleiaşi 

instanţe pentru deschiderea procedurii generale a falimentului debitoarei . 

 

7. Aprecierea subiectivă a creditoarei, pur formală, că prezenţa sa ar fi fost inutilă, 

dat fiind că nu are drept de vot, nu poate servi drept motivaţie a lipsei de la 

şedinţa adunării creditorilor. 

Art. 14 din Legea 85/2006 nu condiţionează prezenţa creditorilor la 

şedinţa adunării creditorilor în funcţie de natura creanţei; de vreme ce 



creditoarea A este înscrisă în tabelul definitiv cu o creanţă sub condiţie 

suspensivă, aceasta are dreptul de a participa la ședințele adunării generale a 

creditorilor şi, corespunzător, obligaţia de a se implica în administrarea eficientă 

a activităţii debitorului, legiuitorul sancţionând lipsa de la şedinţe la art. 14 alin. 

7, cu excepţia situaţiilor în care se probează că lipsa a fost motivată, justificată 

de elemente obiective. 

 

Domeniu asociat: Insolvenţă. 

Temei de drept: Art. 14 alin. 7 din Legea 85/2006. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 146/09.03.2018 

 

Prin sentinţa civilă nr. nr. 23/17.01.2017 tribunalul a admis excepţia lipsei calităţii 

procesuale active a contestatoarei X şi în consecinţă: 

A respins contestaţia formulată de A prin administrator AA împotriva Hotărârii 

adunării generale a creditorilor debitoarei Y reprezentată de administrator judiciar YY din 

8.06.2016. 

A respins contestaţiile formulate de creditoarea B prin administrator judiciar BB şi de 

debitoarea Y, prin administrator special împotriva măsurii luate de administratorul judiciar 

YY de a nu recunoaşte, în şedinţa adunării generale din 8.06.2016, categoria creditorilor 

indispensabili. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele: 

Excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei A este întemeiată pentru 

următoarele considerente: 

Potrivit art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, hotărârea adunării creditorilor poate fi 

desfiinţată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat 

împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al 

adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, 

care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor. 

Potrivit art. 3 alin. 8 Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, creditorul 

îndreptăţit sa participe la procedura insolvenţei este acel creditor care a formulat și căruia i-a 

fost admisă, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creanţei sale pe tabelele de creanţe 

contra debitorului întocmite în procedura și care are dreptul de a participa și de a vota în 

adunarea creditorilor. 

SC A nu a participat la adunarea generală a creditorilor din 8.06.2016, aspect ce 

rezultă chiar din menţiunile procesului verbal al şedinţei. De altfel, reprezentantul acestei 

societăţi a precizat că nu a participat la adunare. Motivul pentru care această societate nu a 

fost prezentă la adunarea generală a creditorilor nu constituie însă unul ,,întemeiat”, care să 

justifice neexercitarea acestui drept. Textul articolului 14 din Legea 85/2006 nu condiţionează 

prezenţa creditorilor la şedinţă în funcţie de natura creanţei; în condiţiile în care creditoarea A 

este înscrisă în tabelul definitiv cu o creanţă sub condiţie suspensivă, aceasta are legitimare 

procesuală activă de a participa la ședințele adunării generale a creditorilor. 

 În consecință, respinge contestația formulată de creditoarea A reprezentată de 

administrator împotriva Hotărârii adunării generale a creditorilor debitoarei Y reprezentată de 

administrator judiciar YY, din 8.06.2016. 



Cu privire la motivele invocate de către contestatoare referitoare la neavizarea de către 

administratorul judiciar a listei creditorilor indispensabili A şi B, instanţa constată că acestea 

sunt neîntemeiate. 

Deşi administratorul judiciar a solicitat să se întocmească un referat de oportunitate, 

totuşi administratorul special a comunicat doar că debitoarea nu şi-a achitat obligaţiile curente 

faţă de cei doi creditori, precum şi dovada reeşalonării debitului faţă de A. 

Aşadar, în mod corect, administratorul judiciar nu a avizat lista creditorilor 

indispensabili. Instanţa constată că B, ce a fost propusă să facă parte lista creditorilor 

indispensabili, nu a votat pentru aprobarea planului de reorganizare.  

Cu privire la motivul invocat de către contestatoarea B, prin administrator judiciar BB, 

privitor la aplicarea nelegală a dispoziţiilor art.100 al.5 din Lega 85/2006, instanţa constată că 

este neîntemeiat. 

Adunarea creditorilor a apreciat că pentru creditoarele B şi C se află sub incidenţa 

art.100 al.5 din Lega 85/2006 care prevede că ,,categoriile care, direct sau indirect, 

controlează, sunt controlate sau se află sub control comun cu debitorul, în sensul legislaţiei 

pieţei de capital, pot participa la şedinţă, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care 

acesta le acordă mai puţin decât ar primi în cazul falimentului.,, 

Din procesul verbal al şedinţei rezultă că cei doi creditori au participat la adunare, însă 

s-au abţinut de la vot. 

A formulat apel debitoarea Y solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a 

hotărârii apelate, în sensul anulării măsurii luate de administratorul judiciar de a nu 

recunoaşte, în cadrul şedinţei adunării creditorilor din 8 iunie 2016, categoria creditorilor 

indispensabili, respectiv categoria separată de creanţe prevăzută de art. 96 alin. (1) şi art. 100 

alin. 3 lit. d) din Legea nr. 85/2006 şi, pe cale de consecinţă, obligarea administratorului de a 

fixa o altă dată pentru ţinerea şedinţei. 

A formulat apel creditoarea B solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a 

hotărârii apelate şi, pe cale de consecinţă, să se dispună: 

(i)anularea măsurii administratorului judiciar de a nu confirma lista creditorilor 

indispensabili, 

(ii)anularea hotărârii Adunării creditorilor din 08.06.2016, astfel cum a fost aceasta 

consemnată în cuprinsul Procesului verbal nr. …/08.06.2016, cu consecinţa supunerii din nou 

la vot a aceleiaşi ordini de zi, motivat de considerentele următoare: 

A formulat apel creditoarea A solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a 

hotărârii apelate, în sensul respingerii, ca neîntemeiată, a excepţiei lipsei calităţii procesuale 

active, iar pe fondul cauzei admiterea, ca fondată, a contestaţiei şi, pe cale de consecinţă, 

anularea Hotărârii Adunării Creditorilor şi a procesului-verbal al Adunării Creditorilor 

debitoarei Y din data de 08 iunie 2016 privind respingerea planului de reorganizare . 

Prin decizia civila xxx Curtea de Apel Iaşi – Secţia civilă a respins apelurile ca fiind 

neîntemeiate, reţinând următoarele: 

Se va respinge, ca fiind neîntemeiat, apelul formulat creditoarea A. 

Instanţa de fond în mod corect a stabilit că este întemeiată excepţia lipsei calităţii 

procesuale active raportat la prevederile art. 14 alin. 7 din Legea 85/2006 care circumstanțiază 

persoanele cărora li se recunoaşte dreptul de a contesta în instanţă legalitatea hotărârii 

adunării creditorilor. 

Apelanta-contestatoare A nu contestă faptul că nu a participat la şedinţa adunării 

creditorilor din data de 08.06.2016 însă solicită să se constate să lipsa sa a fost una motivată. 



În acest sens arată că nu ar fi avut drept de vot, raportat la art. 64 alin. 5 din lege, întrucât 

deţine o creanţă sub condiţie suspensivă, astfel că prezenţa sa ar fi fost inutilă şi, totodată, 

costisitoare. 

În mod corect instanţa de fond a stabilit că nu se poate prevala apelanta-contestatoare 

A de motive întemeiate pentru lipsa de la şedinţa adunării creditorilor, ipotezele avansate în 

justificarea lipsei de la şedinţă conturând optica creditoarei în sensul inutilităţii prezenţei sale. 

Or, cele două situaţii nu se pot confunda. 

În plus, se reţine în mod corect că art. 14 din Legea 85/2006 nu condiţionează prezenţa 

creditorilor la şedinţă în funcţie de natura creanţei şi, în acest context, că de vreme ce 

creditoarea A este înscrisă în tabelul definitiv cu o creanţă sub condiţie suspensivă, aceasta are 

dreptul de a participa la ședințele adunării generale a creditorilor şi, corespunzător, obligaţia 

de a se implica în administrarea eficientă a activităţii debitorului, legiuitorul sancţionând lipsa 

de la şedinţe la art. 14 alin. 7, cu excepţia situaţiilor în care se probează că lipsa a fost 

motivată, justificată de elemente obiective. Or, este evident că nu poate servi drept motivaţie a 

lipsei de la şedinţa adunării creditorilor din data de 08.06.2016, în sensul vizat de legiuitor, 

aprecierea subiectivă, pur formală a creditoarei, că prezenţa sa ar fi fost inutilă, dat fiind că nu 

are drept de vot. 

Apelurile formulate debitoarea Y, prin administrator special, respectiv de creditoarea 

B, prin lichidator judiciar BB se impun a fi respinse ca nefondate, având în vedere 

următoarele: 

Ambele apeluri vizează nelegalitatea soluţiei judecătorului sindic de a confirma 

legalitatea măsurii administratorului judiciar de a nu aviza lista creditorilor indispensabili SC 

A  şi B. 

Curtea reţine că legea conferă administratorului judiciar atribuţia de confirmare a 

categoriei de creanţe chirografare a creditorilor indispensabili, conform art. 96 din Lege, 

atribuţie în exercitarea căreia în speţă administratorul judiciar YY a solicitat administratorului 

special al debitoarei să întocmească un referat de oportunitate. 

Curtea subliniază că, în esenţă, crearea acestei categorii separate de creditori 

chirografari interesează exclusiv etapa votării planului de reorganizare în sensul că este 

menita a facilita votarea planului de reorganizare. In ipoteza in care ar exista doar cele 4 

categorii obișnuite de creanțe (garantate, bugetare, salariale, chirografare), iar votul favorabil 

planului nu ar fi foarte sigur, atunci o a cincea categorie de creditori, formata din acești 

creditori indispensabili, ar putea crea majoritatea necesara pentru ca planul sa se considere 

votat. Creditorii indispensabili vor vota planul daca programul de plăți preconizează 

realizarea intr-o proporție serioasa a acestor creanțe. 

Decizia referitoare la crearea acestei categorii distincte de creanţe chirografare ţine în 

mod evident de oportunitate şi de aceea legiuitorul a stabilit în sarcina administratorului 

judiciar să decidă dacă ea se justifică sau nu constituirea în vederea votării planului de 

reorganizare. 

Or în condiţiile în care administratorul special al societăţii debitoare nu a justificat 

utilitatea creării categoriei de creanţe, corect administratorul judiciar a optat pentru refuzul de 

confirmare, motivarea instanţei de fond în acest sens fiind îndestulătoare. 

În plus, astfel cum just s-a subliniat, B a votat împotriva planului de reorganizare, fapt 

ce atestă în sine lipsa de utilitate a demersului solicitat de apelanţi şi confirmă temeinicia 

deciziei administratorului judiciar. 



În atare condiţii, este indiferent că planul de reorganizare conţinea categoria distinctă a 

creditorilor indispensabili şi că debitoarea a depus la dosarul cauzei lista furnizorilor 

indispensabili cu celelalte documente prev. la art. 28 din Lege. 

Referitor la alegaţia apelanţilor în sensul că in raportul publicat în BPI … 

administratorul judiciar YY a recunoscut această categorie de creditori este nu doar nereală – 

pentru că raportul depus la dosar în extras conţine menţiunea administratorului judiciar că s-a 

luat act de lista furnizorilor fără de care activitatea debitoarei nu se poate desfăşura şi nu pot fi 

înlocuiţi şi totodată că această listă urmează a fi analizată după definitivarea masei credale – 

ci şi lipsită de importanţă în speţă, dat fiind că operaţiunea de confirmare a acestei categorii de 

creanțe este una distinctă, care nu a făcut obiectul activităţilor descrise în raportul de activitate 

la care se face referire. 

Prin urmare, criticile de nelegalitate şi de netemeinicie invocate sub acest aspect se vor 

respinge. 

Pentru toate considerentele expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 din 

C.proc.civ. apelurile formulate în cauză se resping ca fiind neîntemeiate. 

 

8. Aplicarea prezumţiei puterii de lucru judecat doar cu privire la părţile care au 

figurat în procesul în care au fost dezlegate aspectele litigioase. 

Domeniu asociat: Insolvenţă 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, decizia civilă nr. 22/6 februarie 2018  

 

Prin cererea de chemare în judecată, intimatul lichidator a solicitat atragerea 

răspunderii pârâţilor AI, TT, DRC, CP, BA în temeiul art.138 lit. a, d şi e din Legea nr. 

85/2006, cerere pe care prima instanţă a admis-o în parte, reţinând în sarcina recurenţilor 

faptele prevăzute de art. 138 al. 1 lit. a şi e din Legea nr 85/2006.  

În acest sens, Curtea constată că, în susţinerea cererii, reclamanta a invocat 

documentele contabile întocmite pe anii 2008 - 2009, înscrisuri necontestate de pârâţi, ceea ce 

echivalează cu recunoaşterea de către aceştia a structurii patrimoniului societăţii la care, 

succesiv, fiecare dintre pârâţi au îndeplinit calitatea de administrator. 

Astfel, din bilanţul întocmit la 31.12.2008, rezultă că societatea debitoare deţinea 

active imobilizate corporale şi necorporale în valoare de 78.419 lei, active circulante în 

cuantum de 369.672 lei din care creanţe în valoare de 347.730 lei, disponibil în casă şi conturi 

de 21.942 lei. La aceeaşi dată totalul datoriilor era de 191.454 lei.  

Din bilanţul întocmit la 30.06.2009 reiese că societatea debitoare deţinea active 

imobilizate corporale şi necorporale în valoare de 67.169 lei, active circulante în cuantum de 

349708 lei din care creanţe în valoare de 284.251 lei, disponibil în casă şi conturi de 65457 

lei. La aceeaşi dată totalul datoriilor era de 202.713 lei.  

Curtea constată că dacă s-ar fi valorificat activele societăţii în perioada 2008-2009, 

datoriile societăţii s-ar fi acoperit în proporţie de 100%, ceea ce în mod evident ar fi dus la 

evitarea instalării stării de insolvenţă. 

Comparând dinamica activului din anii 2008-2009 cu dinamica pasivului, Curtea 

constată că deşi valoarea creanţelor a scăzut iar disponibilităţile băneşti au crescut, valoarea 

datoriilor nu a scăzut corespunzător, dimpotrivă acestea au crescut. De asemenea, deşi 



disponibilităţile au cunoscut un trend ascendent, având o valoare considerabilă, acestea nu au 

fost justificate şi nici predate lichidatorului judiciar. 

Or, pârâţii nu au justificat, pe de o parte, modul de utilizare a activului, deşi prin 

cererea de chemare în judecată li s-a imputat folosirea în interes propriu al activelor, şi nici nu 

au oferit explicaţii în legătură cu neacoperirea datoriilor societăţii, deşi acest fapt era posibil, 

astfel cum s-a arătat mai sus.  

Recurentul DRC a reluat în cererea de recurs apărările formulate prin întâmpinarea 

depusă la prima instanţă, apărându-se prin a susţine că la data deschiderii procedurii 

insolvenţei nu mai deţinea nici o calitate în societate, calitatea de asociat şi administrator fiind 

deţinută numai de pârâţii TT si AI. Totodată a relevat faptul că societatea a intrat în insolvenţă 

la 6.11.2013 după 4 ani de la retragerea sa din societate. Şi recurentul BA a invocat aceste 

aspecte. Toate aceste apărări au fost corelate cu împrejurarea că deşi şi pârâtul CP a avut 

calitatea de asociat şi a administrat societatea în aceeaşi perioadă, instanţa a ajuns la concluzii 

diferite în funcţie de persoana pârâtului.  

Ca prim aspect, Curtea reţine că, într-adevăr, astfel cum rezultă din actele dosarului, 

calitatea de administrator şi cea de asociat a celor doi recurenţi şi a intimatului CP a încetat la 

7.10.2009.  

În ce priveşte concluzia la care a ajuns prima instanţă referitor la pârâtul CP, Curtea 

apreciază că prezumţia de lucru judecat nu putea fi aplicată decât în raport de acest pârât. 

Această concluzie se impune întrucât efectul pozitiv al puterii de lucru judecat se manifestă ca 

prezumţie, mijloc de probă care priveşte strict raporturile între părţi, neputând fi extinsă şi la 

alte părţi care nu au figurat în procesul în care au fost dezlegate aspectele litigioase. Doar 

părţile pot opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu acesta din 

urmă, în conformitate cu dispoziţiile art. 166 din Codul de Procedură Civilă şi cu art. 230 al. 1 

lit. a din Legea nr. 71/2011 raportat la art. 1200 al. 1 pct. 4, art. 1201, art. 1202 al. 1 din Codul 

Civil din 1864. Cum cei doi recurenţi nu au figurat ca părţi în dosarul cu nr. 5797/99/2015, 

aceştia nu pot opune în acest litigiu ceea ce a statuat instanţa cu privire la raporturile juridice 

dintre alte părţi, chiar dacă ar exista similitudine. Prezumţia puterii de lucru judecat are 

caracter absolut numai în relaţia dintre părţi şi nu poate fi folosită în probaţiune de către terţi. 

În consecinţă, constatarea făcută de instanţă în litigiul anterior tranşat priveşte strict 

raporturile juridice între părţile ce au figurat în proces. 

 Recurentul DRC a invocat excepţia puterii de lucru judecat şi raportat la soluţionarea 

definitivă a dosarului cu nr. 5302/99/2017, dosar ca a avut ca obiect suspendarea executării 

actului administrativ - decizia cu nr. 167/13.08.2012 emisă de Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Iaşi. Soluţia pronunţată în această cauză nu poate fi avută în vedere de 

instanţă întrucât cererea de suspendare este o procedură sumară în cadrul căreia se analizează 

existenţa cazului bine justificat, a împrejurărilor legate de starea de fapt şi de drept, care sunt 

de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului, suspendarea impunându-

se pentru prevenirea unei pagube iminente. Această suspendare a efectelor deciziei cu nr. 

167/13.08.2012 a avut efecte limitate în timp, până la pronunţarea instanţei de fond. 

Recurentul nu a depus o hotărâre judecătorească din care să rezulte soluţionarea favorabilă a 

contestaţiei sale, numai o astfel de hotărâre putând avea efecte în sensul solicitat de recurent.  

Prin urmare, motivul de recurs invocat de cei doi recurenţi care solicită extinderea 

efectelor puterii de lucru judecat şi asupra situaţiei lor, motivat de faptul că s-au retras din 

societate odată cu pârâtul CP, nu poate fi primit.  



Recurentul DRC a mai arătat că cele două modalităţi de atragere a răspunderii 

administratorilor sunt distincte având caracter special una faţă de cealaltă, solicitând 

analizarea temeiniciei hotărârii recurate şi cu privire la pârâtul CP. Aceste aspecte invocate de 

recurent sunt reale, însă ceea ce a reţinut prima instanţă nu se referă la lipsa condiţiilor de 

atragere a răspunderii în baza art. 138 al. 1 din Legea nr. 85 din 2006, motivat de faptul că s-

ar fi constatat printr-o altă hotărâre neîndeplinirea condiţiilor pentru antrenarea răspunderii în 

conformitate cu art. 27 al. 2 lit. d din Codul de Procedură Fiscală. Prima instanţă a reţinut 

aplicabilitatea prezumţiei puterii de lucru judecat întrucât instanţa care a pronunţat sentinţa 

civilă nr. 93/2016 a statuat deja asupra faptului că la data retragerii din societate a pârâtului 

Ciobanu Petru, societatea nu se afla în stare de insolvabilitate, pârâtului în cauză nefiindu-i 

imputabile motivele constatării stării de insolvabilitate a societăţii. Aceste statuări sunt 

obligatorii pentru instanţa învestită cu soluţionarea cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 138 

al. 1 din Legea nr. 85 din 2006, nefiind posibil a contrazice chestiunile litigioase deja tranşate.  

Referitor la celelalte motive de recurs, Curtea constată că odată cu retragerea din 

societate, recurenţii nu au probat că la data încetării calităţii de asociat - administrator au 

predat activele societăţii persoanelor care au preluat mandatul de administrator-asociat, 

procesul verbal din 28.10.2009 aflat în copie în dosarul primei instanţe făcând doar dovada 

predării documentelor contabile. 

 Împrejurarea că au fost depuse raportări contabile numai până la 30.06.2009, că toate 

datoriile societăţii provin din perioada în care recurenţii administrau societatea, că la 

30.06.2009 societatea avea active care acopereau datoriile societăţii, ulterior intervenind 

retragerea recurenţilor din calitatea de administrator şi asociat, faptul că astfel cum s-a arătat 

anterior nu s-a făcut dovada predării activelor societăţii, toate acestea sunt argumente care 

susţin aplicarea dispoziţiilor art. 138 al. 4 din Legea nr. 85 din 2006.  

Este adevărat că datoriile societăţii puteau fi acoperite cu sumele pe care societatea 

debitoare le avea de încasat de la debitorii săi sau cu cele ce puteau fi obţinute din 

valorificarea activelor societăţii, dar acest lucru nu s-a întâmplat şi, atât timp cât 

administratorii-asociaţi ai societăţii nu au făcut dovada că la momentul cesionării părţilor 

sociale ar fi predat şi activele noilor asociaţi, Curtea constată că nu a fost răsturnată prezumţia 

de solidaritate a răspunderii instituită potrivit art.138 al. 4 din Legea 85/2006, reţinând că 

recurenţii-pârâţi nu au justificat modul de utilizare a resurselor societăţii, dimpotrivă au 

ascuns activul acesteia, iar starea de insolvenţă este contemporană perioadei în care şi-au 

exercitat mandatul. 

Fapta de a nu fi predat activele are drept semnificaţie însuşirea acestora de către cei ce 

le-au administrat, nefiind necesară o altă probă care să dovedească aproprierea bunurilor. În 

acelaşi sens converg argumentele şi în ce priveşte ascunderea activului debitorului, fiind 

evident că nu s-a făcut dovada că la data cesionării părţilor sociale activele existau în 

patrimoniul societăţii. 

Anterior, judecătorul sindic a constatat deja starea de insolvenţă în care se află 

societatea debitoare, sentinţa civilă nr. 1725/6.11.2013 bucurându-se de autoritate de lucru 

judecat. În aceste condiţii, în cadrul acţiunii de atragere a răspunderii personale patrimoniale 

nu pot fi invocate aspecte care să contrazică cele deja statuate. 

 Recurentul BA a mai învederat că în hotărârea recurată s-au reţinut motive 

contradictorii, în sensul că dacă raportat la pârâtul CP s-a arătat că situaţiile financiare au fost 

depuse până în luna decembrie 2009 inclusiv, pentru ceilalţi pârâţi s-a reţinut în raportul 

cauzal că ultima situaţie financiară a fost depusă la 30.06.2009. Curtea apreciază că motivarea 



nu este contradictorie, prima instanţă făcând trimiteri la cuprinsul sentinţei nr. 93/2016, care 

priveşte strict situaţia pârâtului CP, şi la conţinutul raportului cauzal care reflectă situaţia 

reţinută cu privire la ceilalţi pârâţi şi care nu este contrazisă de realitatea faptică. 

În ce priveşte pretinsa eroare de calcul din considerente, Curtea apreciază că 

exprimarea judecătorului este una clară, acesta făcând referire la valoarea datoriilor societăţii 

din cursul procedurii şi nu la cele existente la data înregistrării pierderii nete de 42.474 lei.  

Recurentul BA a învederat că nu s-a ocupat de contabilitate ci doar de activitatea de 

producţie, astfel că nu avea cum să depună actele contabile. Prima instanţă nu a reţinut în 

sarcina pârâţilor fapta prevăzută de art. 138 al. 1 lit. d din Legea nr. 85 din 2006, ci a relevat 

că insolvenţa s-a datorat modului în care s-a desfăşurat activitatea, acumulându-se datorii şi 

nepredându-se activele patrimoniale şi bunurile materiale ale societăţii. Recurentul a 

îndeplinit funcţia de administrator în cadrul societăţii debitoare, fiind implicat în activitatea 

acesteia, astfel că răspunde de modalitatea în care s-a desfăşurat aceasta. În ce priveşte faptul 

că doar pârâtul CP ar trebui să răspundă, Curtea a reţinut că prima instanţă a aplicat în mod 

judicios prezumţia puterii de lucru judecat, astfel că acest motiv de recurs este neîntemeiat. 

Pentru motivele expuse şi reţinând că prima instanţă a stabilit corect situaţia de fapt şi 

a aplicat judicios dispoziţiile legale relevante, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 312 Cod 

procedură civilă, va respinge recursurile şi va menţine sentinţa recurată. 

 

9. Creanţă garantată, distribuirea sumelor obţinute din valorificarea altui bun decât 

cel care a făcut obiectul garanţiei. Interpretarea dispoziţiilor art. 121 al. 1 şi 

2 din Legea nr. 85/2006 

Domeniu asociat: Insolvenţă 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 148/29 martie 2018  

În cadrul criticilor formulate, recurenta F SRL a invocat considerentele deciziei civile 

nr.702 din 08.10.2014 pronunţate de către Curtea de Apel Iași, prin care s-a dispus înscrierea 

in tabelul preliminar cu întreaga creanţa ca si creanţa garantata, arătându-se ca Legea 

insolventei protejează creanţele garantate în raport cu creanţele chirografare, astfel ca primele 

au prioritate din preţul bunurilor constituite ca garanţie. 

A mai arătat recurenta că nefiind trecut in dreptul nici unei creanţe din categoria 

creditorilor garantaţi vreun rang care sa confere un drept de întâietate asupra celeilalte creanţe 

garantate, acest fapt conduce la concluzia că aceste creanţe participă in mod egal la 

distribuirea sumelor obţinute in cadrul procedurii de insolventa, astfel ca distribuirea se 

efectuează in mod proporţional cu valoarea creanţelor înscrise in tabelul definitiv rectificat, 

conform pct.2 al alin. l al art.121 din Legea 85/2006. 

Prima instanţă a reţinut că deşi creanţa contestatoarei este una garantată, în speţă nu a 

fost valorificat bunul asupra căreia a fost constituită garanţia sa, stocul de marfă, ci bunul 

asupra căruia a fost constituită garanţia în favoarea creditoarelor BANCA şi ANAF DFP 

Vaslui.  

Interpretarea dispoziţiilor art. 121 al. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2006 reţinută de prima 

instanţă este cea corectă, sumele obţinute din vânzarea bunurilor asupra cărora este constituită 

garanţia fiind destinate acoperirii creanţei garantate. Această interpretare este neechivocă din 

conţinutul al. 2: „în cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi 



insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea, 

pentru diferenţă, creanţe chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria 

corespunzătoare, potrivit naturii lor, prevăzute la art. 123”.  

Îndreptăţirea la care se referă al. 3 al aceluiaşi articol nu are în vedere că acesta ar avea 

prioritate la distribuirea sumelor obţinute din vânzarea bunului adus ca garanţie în favoarea 

altui creditor garantat. 

Criticile recurentei au ca fundament interpretarea eronată a textului de lege invocat, în 

sensul că poziţia de creditor garantat îi conferă acestuia preferinţa la distribuirea sumelor 

provenite din valorificarea bunurilor constituie drept garanţie în favoarea sa şi nicidecum la 

distribuirea sumelor provenite din alte surse.  

În ce priveşte faptul că în tabelul creanţelor nu s-ar fi trecut rangul unei creanţe nu are 

relevanţă întrucât fiecare creanţă care beneficiază de o cauză de preferinţă se referă strict la 

garanţia ce s-a adus în favoarea sa. Nici interpretarea că bunurile imobile ar fi fost 

achiziţionate din sumele obţinute din vânzarea stocului de marfă nu pot fi primite, de vreme 

ce în acest caz nu se mai poate vorbi de existenţa garanţiei în materialitatea sa. Mai mult decât 

atât bunurile ipotecate vândute au fost achiziţionate de debitoare anterior încheierii 

contractului cu nr. 16561/6.11.2009, titlul în baza căruia recurenta şi-a înscris creanţa, prin 

urmare nici din această perspectivă apărările acesteia nu pot fi primite.  

Pentru motivele expuse şi reţinând că prima instanţă a stabilit corect situaţia de fapt şi 

a aplicat judicios dispoziţiile legale relevante, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 312 Cod 

procedură civilă, a respins recursul şi a menţinut sentinţa recurată. 

10. Cenzurarea hotărârii adunării creditorilor motivat de afectarea intereselor unui 

creditor, rolul activ al judecătorului sindic  

Domeniu asociat Insolvenţă 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 154/14 martie 2018  

Instanța de control judiciar notează că în apel creditoarea formulează critici referitoare 

la soluția judecătorului sindic, susţinând că acesta ar fi trebuit să cenzureze hotărârea adunării 

creditorilor, motivat de faptul că aceasta afectează interesele creditorului fiscal. În acest sens a 

invocat rolul activ al judecătorului sindic, precum şi dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 85/2014.  

Potrivit art. 45 al. 1 lit. n) din Legea nr. 85 din 2014 judecătorul sindic are atribuţii în 

judecarea acţiunii în anularea hotărârii adunării creditorilor, iar conform art. 48 al. 7 hotărârea 

adunării creditorilor poate fi anulată de judecătorul sindic pentru nelegalitate. Ceea ce solicită 

apelanta creditoarea contravine dispoziţiilor arătate, nefiind posibilă anularea hotărârii 

adunării creditorilor pentru motive de oportunitate. De altfel, aceasta a arătat că litera legii a 

fost respectată, hotărârea fiind adoptată cu majoritatea creditorilor prezenţi la şedinţă sau care 

au transmis puncte de vedere, dar solicită cenzurarea hotărârii creditorilor. 

Curtea apreciază că nu sunt întemeiate susţinerile apelantei referitoare la lipsa rolului 

activ al instanţei. 

Rolul activ descris de art. 22 alin. (2) vizează intervenţia instanţei de judecată în 

scopul aflării adevărului, pentru determinarea stării de fapt şi de drept din speţă, atunci când 

este învestită cu situaţii de fapt ori raporturi juridice complexe, iar probele administrate la 

propunerea părţilor sunt vădit insuficiente sau nici nu au fost propuse.  



Intervenţia instanţei în alte împrejurări ar avea drept consecinţa ruperea echilibrului 

procesual, printr-o atitudine părtinitoare a instanţei, de natură a defavoriza şi prejudicia 

cealaltă parte în proces.  

Dimpotrivă, instanţa are obligaţia, în virtutea art. 22 alin. (2), de a respecta principiul 

contradictorialităţii şi celelalte principii procesuale, printre care şi cel al egalităţii părţilor, 

inclusiv în plan probator, precum şi de a veghea la respectarea dispoziţiilor legale.  

Mai mult decât atât, la art. 22 al. 1 Cod procedură Civilă, se arată că judecătorul 

soluţionează litigiul conform regulilor de drept care îi sunt aplicabile. Prin urmare, rolul activ 

al judecătorului sindic se poate manifesta doar cu respectarea dispoziţiilor legale din domeniul 

insolvenţei. O reapreciere a judecătorului sindic cu privire la hotărârea luată de majoritatea 

creditorilor, în condiţiile în care nu s-a eludat nici o dispoziţie legală, ar rupe echilibrul 

existent, nemaifiind asigurat un tratament egal al creditorilor, ducând la luarea unor decizii 

arbitrarii, cu încălcarea flagrantă a principiului disponibilităţii. E adevărat că prin instituirea 

insolvenţei se urmăreşte acoperirea pasivului debitorului, însă este imperios necesar ca acest 

lucru să se realizeze cu respectarea regulilor din domeniul insolvenţei. 

 


