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1. Acţiunea fostului asociat unic al unei societăţi comerciale privind constatarea 

dreptului de proprietate asupra imobilelor rămase după dizolvarea şi radierea societăţii. 

Competenţa în primă instanţă a tribunalului 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Competenţă  

Index alfabetic: Conflict de competenţă 

Temei de drept: art. 237 alin. 13 din Legea nr. 31/1990; art. 63 din Legea nr. 31/1990 

 

Deoarece cauza acțiunii reclamantului o reprezintă modul de transmitere a dreptului 

de proprietate asupra activelor societății la data radierii acesteia, cauză care își găsește 

reglementarea în Legea nr. 31/1900, anume în disp. art. 237 alin. 13 din acest act normativ, 

acțiunea având ca obiect constatarea dreptului de proprietate este una în materie de 

societăți, reglementată de Legea nr. 31/1990. Potrivit art. 63 din Legea nr. 31/1990, „cererile 

și căile de atac prevăzute de prezenta lege, de competența instanțelor judecătorești, se 

soluționează de tribunalul în a cărui circumscripție își are societatea sediul principal.”Deşi 

aparent art. 63 din Legea 31/1990 se referă doar la cererile şi căile de atac expres prevăzute 

de Legea 31/1990, art. 125 C.proc.civ., care reglementează competenţa acţiunilor în 

constatare prin trimiterea la regulile stabilite pentru acţiunea în realizarea dreptului, face ca 

această competenţă specială a Legii nr. 31/1990 să se refere şi la acţiunile în constatare, 

atunci când protecţia drepturilor subiective se realizează în condiţiile acestei legi speciale. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Sentinţa civilă nr. 5/1.02.2021 

 

Prin cererea înregistrată iniţial la Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a Civilă şi de contencios 

administrativ şi fiscal, reclamantul A.V. a solicitat ca instanţa să constate faptul că după 

dizolvarea şi radierea societăţii SC T. SRL au rămas bunuri imobile, să constate că dreptul de 

proprietate asupra acestor imobile s-a transmis prin efectul legii asociatului unic AV, să se 

dispună intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor în favoarea sa. În drept, s-a 

invocat art. 237 alin. 13 din Legea nr. 31/1990, Legea nr. 7/1996, art. 527, 528, 530, 537 

C.proc.civ. 

Prin sentinţa civilă a Tribunalului Iaşi, Secţia a II-a Civilă şi de contencios 

administrativ şi fiscal a admis excepţia necompetenţei materiale a instanţei şi a declinat 

competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Iaşi. A reţinut Tribunalul 

aplicabilitatea art. 94 lit. k) C.proc.civ. şi faptul că litigiul este o cauză contencioasă, 

evaluabilă în bani, de valoare mai mică de 200.000 lei. 

Cauza a fost înregistrată la data de 16.09.2020 pe rolul Judecătoriei Iaşi. Prin sentinţa 

Judecătoriei Iaşi, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a acestei instanţe şi s-a declinat 

competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Iaşi. S-a reţinut că petentul a 

formulat cererea potrivit procedurii necontencioase şi că aceasta urmează a fi lămurită prin 

raportare la dispoziţiile Legii nr. 31/1990, referitoare la soarta bunurilor unei societăţi radiate. 

Potrivit art. 63 din Legea nr. 31/1990, cererile şi căile de atac prevăzute de Legea nr. 31/1990 

se soluţionează de tribunalul în a cărui circumscripţie se află sediul societăţii. Judecătoria a 

constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi a înaintat cauza Curţii de Apel Iaşi pentru 

stabilirea competenţei. 

Curtea, sesizată fiind cu soluţionarea conflictului de competenţă dintre cele două 

instanţe potrivit art. 136 C.pr.civ., în raport de actele şi lucrările dosarului, considerentele 

celor două hotărâri de declinare a competenţei şi dispoziţiile legale în materie reţine 

următoarele: 

Pornind de la obiectul acțiunii introductive, Curtea reține că reclamantul, în calitate de 

asociat unic al unei societăți comerciale cu răspundere limitată, radiată din evidențele 

Oficiului Registrului Comerţului, a solicitat constatarea transmiterii, în favoarea sa, a 



3 

 

dreptului de proprietate asupra imobilelor existente în patrimoniul societății comerciale la 

momentul radierii şi intabularea dreptului de proprietate. În drept, solicitarea reclamantului se 

întemeiază pe prevederile art. 237 alin. 13 din Legea nr. 31/1990 şi art. 527 şi urm. 

C.proc.civ. 

Potrivit art. 237 alin. 13 din Legea nr. 31/1990, „bunurile rămase din patrimoniul 

persoanei juridice radiate din registrul comerţului, în condiţiile alin. (8) - (10), le revin 

acţionarilor/asociaţilor.” 

În primul rând, reţine Curtea că este lipsit de relevanţă în stabilirea competenţei 

materiale de soluţionare a cererii faptul că reclamantul a invocat procedura contencioasă sau 

necontencioasă, deoarece potrivit art. 528 alin. 2 C.proc.civ., competenţa instanţei este supusă 

regulilor prevăzute pentru procedura contencioasă. 

Cauza acțiunii reclamantului o reprezintă modul de transmitere a dreptului de 

proprietate asupra activelor societății la data radierii acesteia, cauză care își găsește 

reglementarea în Legea nr. 31/1900, anume în disp. art. 237 alin. 13 din acest act normativ. 

Ca atare, se cuvine a concluziona că prezenta acțiune este una în materie de societăți, 

reglementată de Legea nr. 31/1990, iar izvorul pretins de reclamant este constituit de textele 

din Legea nr. 31/1990 ce reglementează situația patrimoniului societății după dizolvarea şi 

radierea societăţii în temeiul art. 237 alin. 8-10 din Legea nr. 31/1990.  

Potrivit art. 63 din Legea nr. 31/1990: „Cererile și căile de atac prevăzute de prezenta 

lege, de competența instanțelor judecătorești, se soluționează de tribunalul în a cărui 

circumscripție își are societatea sediul principal.” 

Deşi aparent art. 63 din Legea nr. 31/1990 se referă doar la cererile şi căile de atac 

expres prevăzute de Legea nr. 31/1990 art. 125 C.proc.civ., care reglementează competenţa 

acţiunilor în constatare prin trimiterea la regulile stabilite pentru acţiunea în realizarea 

dreptului, face ca această competenţă specială a Legii nr. 31/1990 să se refere şi la acţiunile în 

constatare, atunci când protecţia drepturilor subiective se realizează în condiţiile acestei legi 

speciale. 

Or, cât timp sfera raporturilor juridice invocate în cauză se referă la dreptul societăţilor 

comerciale, fiind vorba de situaţia juridică a bunurilor ca efect al lichidării şi radierii unei 

societăţi cu răspundere limitată, în virtutea principiului de drept specialia generalibus 

derogant, competenţa în verificarea incidenţei art. 237 alin. 13 din Legea nr. 31/1990 nu poate 

reveni unei instanţe civile de drept comun. Soluţia se justifică cu atât mai mult cu cât 

judecarea unor astfel de cauze presupune analizarea raporturilor juridice prin observarea şi 

aplicarea legislaţiei speciale proprii domeniului/ramurii de drept respective, ceea ce ar trebui 

să implice o abordare calificată din partea judecătorului, care lipseşte instanţei de drept 

comun, respectiv aceleia civile.  

Reţine aşadar Curtea că în cauză este vorba de o acţiune în constatarea modului de 

transmitere a dreptului de proprietate de la societatea cu răspundere limitată la asociatul unic; 

că se invocă verificarea incidenţei în cauză a art. 237 alin. 13 din Legea nr. 31/1990; că 

acţiunea are ca izvor raporturi juridice reglementate de Legea societăţilor comerciale; că art. 

63 din Legea nr. 31/1990 este pe deplin incident în cauză. 

Având în vedere aceste considerente, raportat la art. 136 din Codul de procedură 

civilă, Curtea a stabilit competenţa în favoarea Tribunalului Iaşi - Secţia a II-a Civilă şi de 

contencios administrativ şi fiscal. 

 

2. Acţiune în răspundere delictuală, formulată de administratorul judiciar al unui 

debitor aflat în procedura insolvenţei reglementate de Legea 85/2006, căruia i-a fost ridicat 

dreptul de administrare, împotriva administratorului special, pentru reparare prejudiciu 

cauzat de încheierea de acte juridice fără acordul administratorului special. Competenţa în 

primă instanţă a judecătorului sindic 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Competenţă  
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Index alfabetic: Conflict de competenţă 

Temei de drept: art. 11 din Legea 85/2006 

 

Cererea lichidatorului judiciar împotriva administratorului special pentru ca pârâtul 

să răspundă pentru ignorarea art. 49 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 are natura unei cereri 

aferente procedurii insolvenţei şi este indisolubil legată de creanţele curente ale creditorilor. 

O astfel de interpretare a textului art. 11 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 este în sensul 

prezentat şi de ICCJ în Decizia nr. 17/2020 dată în recurs în interesul legii, dar şi de 

considerentele Cauzelor C-157/13 şi C-111/08 ale CJUE. Pentru a fi o acţiune care derivă 

direct dintr-o procedură de insolvenţă sau care este strâns legate de aceasta, litigiul trebuie 

să nu poată exista în absenţa unei proceduri de insolvenţă. De asemenea, pentru a stabili 

dacă o acţiune derivă direct dintr-o procedură de insolvenţă, primul criteriu pentru a 

identifica domeniul în care se încadrează o acţiune nu este contextul procedural în care se 

înscrie acea acţiune, ci temeiul juridic al acesteia. Potrivit acestei abordări, trebuie să se 

stabilească dacă dreptul sau obligaţia care serveşte drept temei al acţiunii îşi are originea în 

normele comune de drept civil şi comercial sau în norme derogatorii, specifice procedurilor 

de insolvenţă. Or, cererea privind atragerea răspunderii delictuale a administratorului 

special nu poate fi disociată de procedura insolvenţei, întrucât derivă direct din această 

procedură. În concret, este vorba de obligarea administratorului special al unei debitoare de 

a răspunde pentru prezumtiva nerespectare a unor dispoziţii procedurale care se referă la 

atribuţiile în procedură ale administratorului special şi ale lichidatorului judiciar. 

Notă: În noua Lege a insolvenţei, nr. 85/2014, art. 84 alin. 2 reglementează expres 

acţiunea de atragere a răspunderii administratorului special, stabilind competenţa 

judecătorului sindic. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Sentinţa civilă nr. 8/12.02.2021 

 

Prin cererea înregistrată iniţial la Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a Civilă şi de faliment, 

reclamantul E SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei „RI” SRL, a chemat în 

judecată pe „D” SRL, DC şi a solicitat anularea actului adiţional la contractul de vânzare-

cumpărare, repunerea părţilor în situaţia anterioară, în sensul obligării pârâtului cumpărător D 

să plătească suma de 16000 lei aferentă facturii de discount, angajarea răspunderii civile 

delictuale a pârâtului DC pentru fapta proprie în temeiul art. 1357 C.civ., obligarea pârâtului 

DC în solidar la plata sumei de 16.000 lei aferentă facturii de discount.  

În drept, s-au invocat art. 46, 49 din Legea nr. 85/2006, art. 1357, art. 1381 şi 1382 

C.civ. 

Prin sentinţa Tribunalului Iaşi, Secţia a II-a Civilă şi de faliment s-a admis excepţia 

necompetenţei materiale a instanţei în ceea ce priveşte capetele 3 şi 4 din acţiune şi a declinat 

competenţa de soluţionare a acestora în favoarea Judecătoriei Iaşi. A reţinut tribunalul că 

judecătorul sindic nu are atribuţii în soluţionarea unor cereri sau acţiuni ce ar transcende 

procedurii insolvenţei; or, acţiunea în răspundere delictuală este o acţiune de drept comun. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi. Prin sentinţa Judecătoriei Iaşi, s-a 

admis excepţia necompetenţei materiale a acestei instanţe şi s-a declinat competenţa de 

soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Iaşi – judecătorul sindic. S-a reţinut că tribunalul 

a fost învestit cu mai multe capete de cerere având cauze diferite, dar aflate în strânsă 

legătură. Capetele 3 şi 4 de cerere depind de soluţionarea primului capăt de acţiune, astfel că 

între acestea există o strânsă legătură. S-a reţinut incidenţa art. 99 alin. 2 C.proc.civ. Totodată, 

s-a constatat că cele două pretenţii de la punctele 3 şi 4 sunt procese de natură judiciară 

aferente procedurii insolvenţei, întrucât vizează repararea prejudiciului pentru o faptă pretins 

a fi săvârşită de administratorul special cu încălcarea dispoziţiilor legii insolvenţei, iar 

acţiunea reclamantului vizează repararea unui pretins prejudiciu adus tuturor creditorilor 
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participanţi la procedură, ca urmare a încălcării unor norme din legea insolvenţei. S-a reţinut 

aşadar şi incidenţa art. 46, 49, 11 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2006 şi art. 99 alin. 1 

C.proc.civ. 

Judecătoria a constatat ivit conflictul negativ de competenţă între tribunal şi 

judecătorie şi a înaintat dosarul Curţii de Apel Iaşi pentru soluţionarea acestui conflict. 

Curtea, sesizată fiind cu soluţionarea conflictului de competenţă dintre cele două 

instanţe potrivit art. 136 C.pr.civ., în raport de actele şi lucrările dosarului, considerentele 

celor două hotărâri de declinare a competenţei şi dispoziţiile legale în materie reţine 

următoarele: 

Capetele de cerere în discuţie au ca obiect cererea formulată de practicianul în 

insolvenţă, lichidatorul judiciar al debitoarei „RI” SRL împotriva administratorului special al 

societăţii debitoare, pentru angajarea răspunderii delictuale în temeiul art. 1357 Cod civil şi 

repararea prejudiciului cauzat prin semnarea unui act adiţional la un contract, fără a avea 

acordul practicianului în insolvenţă. 

Aceste capete de cerere au caracter principal. Ele nu sunt, potrivit definiţiilor art. 30 

C.proc.civ., accesorii capetelor 1 şi 2 de acţiune, care se referă la constatarea nulităţii actului 

adiţional, deoarece nu depind de soluţia dată acestora. Nu sunt, în mod evident, nici cu 

caracter incidental sau adiţional.  

Această statuare este importantă pentru a stabili dacă devine sau nu incident art. 123 

alin. 1 C.proc.civ., ce reglementează prorogarea legală de competenţă în cazul cererilor 

accesorii, adiţionale, incidentale, dar şi excepţia de la art. 120 C.proc.civ. 

Având caracter principal, stabilirea competenţei trebuie să aibă în vedere criteriile 

materiei sau valorii. 

Potrivit art. 99 C.proc.civ., când reclamantul a sesizat instanţa cu mai multe capete 

principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, competenţa se stabileşte în raport cu 

valoarea sau, după caz, cu natura ori obiectul fiecărei pretenţii în parte. Dacă unul dintre 

capetele de cerere este de competenţa altei instanţe, instanţa sesizată va dispune disjungerea şi 

îşi va declina în mod corespunzător competenţa. În cazul în care mai multe capete principale 

de cerere întemeiate pe un titlu comun ori având aceeaşi cauză sau chiar cauze diferite, dar 

aflate în strânsă legătură, au fost deduse judecăţii printr-o unică cerere de chemare în judecată, 

instanţa competentă să le soluţioneze se determină ţinându-se seama de acea pretenţie care 

atrage competenţa unei instanţe de grad mai înalt. 

În cazul de faţă, este vorba de capete principale de cerere cu cauze diferite, astfel încât 

pentru determinarea competenţei este necesară verificarea competenţei judecătorului sindic 

pentru fiecare din petitele acţiunii.  

Curtea reţine, de asemenea, că, prin ipoteză, primele două capete de acţiune sunt de 

competenţa judecătorului sindic în temeiul art. 11 din Legea nr. 85/2006 (acest ultim aspect 

fiind stabilit definitiv de judecătorul sindic şi asupra căruia Curtea nu are a se pronunţa). 

Relevante în cauză sunt şi dispoziţiile art. 11 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, potrivit cu 

care atribuţiile judecătorului sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii 

administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură judiciară 

aferente procedurii insolvenţei.  

Chestiunea în discuţie este aşadar dacă cererea lichidatorului judiciar împotriva 

administratorului special pentru ca pârâtul să răspundă pentru ignorarea art. 49 alin. 2 din 

Legea nr. 85/2006 are sau nu natura unei cereri aferente procedurii insolvenţei sau este sau nu 

indisolubil legată de creanţele curente ale creditorilor. O astfel de interpretare a textului art. 

11 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 este în sensul prezentat şi de ICCJ în Decizia nr. 17/2020 

dată în recurs în interesul legii, dar şi de considerentele cauzelor C-157/13 (Nickel & 

Goeldner Spedition GmbH împotriva „Kintra” UAB) şi C-111/08 (Högsta domstolen - Suedia 

contra SCT Industri AB i Likvidation/Alpenblume AB) ale CJUE. 

Pentru a fi o acţiune care derivă direct dintr-o procedură de insolvenţă sau care este 

strâns legată de aceasta, litigiul trebuie să nu poată exista în absenţa unei proceduri de 
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insolvenţă. De asemenea, pentru a stabili dacă o acţiune derivă direct dintr-o procedură de 

insolvenţă, primul criteriu pentru a identifica domeniul în care se încadrează o acţiune nu este 

contextul procedural în care se înscrie acea acţiune, ci temeiul juridic al acesteia. Potrivit 

acestei abordări, trebuie să se stabilească dacă dreptul sau obligaţia care serveşte drept temei 

al acţiunii îşi are originea în normele comune de drept civil şi comercial sau în norme 

derogatorii, specifice procedurilor de insolvenţă. 

Or, cererea de faţă nu poate fi disociată de procedura insolvenţei, întrucât derivă direct 

din această procedură. În concret, este vorba de obligarea administratorului special al unei 

debitoare de a răspunde pentru prezumtiva nerespectare a unor dispoziţii procedurale care se 

referă la atribuţiile în procedură ale administratorului special şi ale lichidatorului judiciar.  

Pe cale de consecinţă, pretenţiile care fac parte din capetele 2 şi 4 de acţiune sunt de 

competenţa judecătorului sindic, deci a Tribunalului Iaşi.  

Având în vedere aceste considerente, raportat la art. 136 din Codul de procedură 

civilă, Curtea a stabilit competenţa în favoarea Tribunalului Iaşi - Secţia a II-a Civilă şi de 

faliment. 

 

3. Compensarea creanţelor reciproce născute după data deschiderii procedurii 

insolvenţei debitorului. Articolul 90 nu contravine art. 102 alin. 6, art. 39 alin. 1, 2 şi 7, 

159-161 din Legea nr. 85/2014 

Cuprins pe materii: Drept civil – Litigii cu profesioniştii. Insolvenţă. 

Index alfabetic: Litigii cu profesioniştii. Insolvenţă. Compensare creanţe născute după 

data deschiderii procedurii insolvenţei. 

Temei de drept: art. 90, art. 102 alin. 6, art. 39 alin. 1, 2 şi 7, art. 159-161 din Legea 

nr. 85/2014 

 

În ceea ce priveşte aplicarea art. 90 din Legea nr. 85/2014, textul de lege nu face 

distincţie între situaţiile în care debitorul are un singur creditor cu creanţe născute după 

deschiderea procedurii sau mai mulţi creditori de acest tip, în concurs. În cazul în care 

legiuitorul ar fi intenţionat să permită compensarea creanţelor reciproce născute după data 

deschiderii procedurii insolvenţei doar în ipoteza în care creditorul este singurul creditor cu 

o astfel de creanţă la masa creditorilor debitorului, ar fi precizat în conţinutul acestui text 

limitele aplicării sale. Or, atât timp cât legiuitorul nu a realizat o astfel de delimitare, textul 

se aplică şi în ipoteza în care debitorul are mai mulţi creditori cu creanţe născute după data 

deschiderii procedurii insolvenţei, dar numai unul dintre ei este şi debitor al debitorului, iar 

creanţele reciproce întrunesc condiţiile compensării. Instituţia compensării a fost permisă în 

cadrul procedurii colective a insolvenţei tocmai pentru a reduce cheltuielile ocazionate de 

duble plăţi. Aceeaşi este şi justificarea pentru ce art. 90 nu contravine nici dispoziţiilor art. 

art. 102 al.6, art. 39 al.1, 2 şi 7, 159-161 din Legea nr. 85/2014. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 26/21.01.2021 

 

Prin cererea formulată în cadrul procedurii insolvenţei debitorului O II, creditorul SC 

„A” a contestat măsura lichidatorului judiciar F, solicitând admiterea cererii sale de plată a 

sumei de 228.541,25 lei şi constatarea intervenirii compensării creanţelor reciproce până la 

concurenţa sumei de 135.584,20 lei. 

Prin sentinţa civilă a Tribunalului Vaslui, Secţia civilă a fost admisă contestaţia 

formulată de contestatoarea-creditoare SC „A”, împotriva măsurii lichidatorului judiciar al 

debitoarei O II. A dispus desfiinţarea măsurii lichidatorului judiciar privind respingerea 

cererii de plată a sumei de 228.541,25 lei şi compensarea sumei de 135.584,2 lei. A constatat 

intervenită compensarea legală a creanţelor reciproce în cuantum de 228.541,25 lei, respectiv, 

135.584,2 lei, până la concurenţa sumei de 135.584,20 lei. A admis la plată cererea privitoare 
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la suma de 92.957,05 lei rămasă de achitat de debitoare către creditoarea-contestatoare SC 

„A” în urma compensării. A obligat lichidatorul judiciar F să ia măsurile necesare plăţii 

creanţei în cuantum de 92.957,05 lei în condiţiile art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că între debitoare şi 

contestatoarea-creditoare s-au desfăşurat relaţii comerciale în baza contractului de vânzare-

cumpărare şi a contractului de vânzare produse agricole, atât anterior deschiderii procedurii de 

faliment împotriva debitoarei, cât şi ulterior acestui moment. În activitatea desfăşurată de 

debitoare după data deschiderii procedurii, debitoarea a vândut contestatoarei recolta de grâu 

şi de rapiţă, în temeiul contractelor încheiate anterior deschiderii procedurii de faliment.  

Prin cererea de plată adresată lichidatorului judiciar al debitoarei, societatea 

contestatoare SC „A” a solicitat plata sumei de 228.541,25 lei reprezentând creanţă curentă 

rezultată din facturi seminţe şi input-uri emise după data deschiderii procedurii, precum şi 

compensarea acestei sume cu suma de 135.584,2 lei pentru care au fost emise facturile fiscale 

reprezentând contravaloare marfă livrată de debitoare ulterior deschiderii procedurii. 

Prin adresa din data de ..., lichidatorul judiciar F a respins această cerere apreciind că 

plata sumei de 228.541,25 lei nu poate fi efectuată decât în condiţiile în care achită suma 

totală datorată în cuantum de 135.584,20 lei, urmând ca aceasta din urmă să fi distribuită 

conform prevederilor art. 159-161 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, lichidatorul judiciar a 

reţinut în adresa anterior menţionată că în cadrul dosarului de faliment există mai mulţi 

creditori cu creanţe curente, astfel încât distribuirea sumelor încasate din vânzarea bunurilor 

debitoarei, inclusiv suma de 135.584,20 lei trebuie făcută către toţi creditorii cu creanţe 

curente şi că sumele nu se pot compensa legal, nefiind incidente prevederile art. 90 din Legea 

nr. 85/2014, orice compensare constituind o achitare preferenţială a unui creditor în 

detrimentul celorlalţi şi contravenind, astfel, dispoziţiilor din Legea nr. 85/2014. 

În prezenta cauză, tribunalul a observat că s-a contestat de creditoarea SC „A” măsura 

lichidatorului judiciar de respingere a cererii de plată a sumei de 228.541,25 lei şi de 

compensare a acesteia cu suma de 135.584,2 lei, măsură înscrisă în cuprinsul adresei din data 

de ..., judecătorul sindic a apreciat contestaţia ca fiind întemeiată. Astfel, s-a reţinut faptul că 

din analiza dispoziţiilor art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, în ceea ce priveşte creanţele 

născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura 

reorganizării judiciare, acestea vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind 

necesară înscrierea la masa credală. În prezenta cauză, în contextul în care procedura 

falimentului a fost deschisă la data de 10 martie 2020 prin sentința civilă pronunţată de 

Tribunalul Vaslui, iar creanţa în cuantum de 228.541,25 lei este născută după acest moment, 

este evidentă incidenţa art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. 

Referitor la motivele expuse de lichidator privind lipsa aplicabilităţii în cauză a 

prevederilor compensaţiei legale, judecătorul sindic le-a apreciat ca fiind incorect reţinute, 

pentru următoarele motive: 

Compensația reprezintă un mijloc de stingere a două obligații reciproce și de aceeași 

natură existente între două persoane, astfel încât fiecare este, concomitent, creditor și debitor 

al celeilalte. Prin urmare, compensația are ca efect stingerea reciprocă a celor două obligații 

până la concurența valorii celei mai mici dintre ele.  

Totodată, compensația asigură egalitatea între cele două părți, având astfel și rolul 

unei garanții, deoarece creditorul, compensând creanța sa împotriva debitorului, care este în 

același timp și creditorul său, cu creanța acestuia din urmă, este sigur că o va realiza, cel puțin 

până la concurența propriei datorii față de cealaltă parte. Așadar, fiecare parte evită riscul 

insolvabilității celeilalte părți. În lipsa acestui mijloc de stingere a obligației, dacă debitorul 

solvabil ar plăti datoria sa, iar celălalt debitor ar deveni insolvabil, atunci cel care a făcut plata 

trebuie să suporte concursul celorlalți creditori ai lui accipiens. Cei doi creditori, în același 

timp debitori reciproci, au o situație privilegiată, unul în raport cu celălalt, deoarece 

compensația reprezintă pentru ei o adevărată cauză de preferință. Ca atare, nu întâmplător, 

dată fiind situația specială în care se află un debitor împotriva căruia s-a deschis procedura 
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insolvenței, Legea nr. 85/2014, prin art. 90, reglementează dreptul creditorului de a invoca 

compensarea creanței sale cu cea a debitorului asupra sa.  

Compensaţia legală este acea compensație care operează de drept, în temeiul legii, fără 

a fi necesar acordul de voință al părților sau o hotărâre judecătorească. Din cuprinsul art. 

1.617 din Codul civil rezultă condițiile în care compensația poate să opereze. Astfel, în primul 

rând, obligațiile trebuie să fie reciproce, adică să existe între aceleași persoane, fiecare având, 

una față de cealaltă, atât calitatea de debitor, cât și de creditor, iar datoriile să fie certe, lichide 

și exigibile. De asemenea, datoriile trebuie să aibă ca obiect prestația de a da sume de bani sau 

o anumită cantitate de bunuri fungibile. În sfârșit, compensația legală poate să opereze doar 

dacă părțile nu au renunțat expres sau tacit la beneficiul compensației, conform art. 1.617 alin. 

(3) din Codul civil. 

În Legea nr. 85/2014, instituția compensației legale se aplică, astfel cum dispune art. 

90 alin. 2 și creanțelor reciproce născute după data deschiderii procedurii insolvenței. Întrucât 

dispoziţia anterior menţionată nu face nici o altă distincţie, de constată că operaţiunea 

compensării poate fi uzitată pentru creanţele ulterioare deschiderii procedurii indiferent de 

momentul naşterii acestora sau de natura creanţelor ori de calitatea creditorilor, dacă, 

bineînţeles, sunt îndeplinite condiţiile compensaţiei legale. 

În cauză, condiţiile compensaţiei legale cu privire la cele două sume sunt îndeplinite. 

Astfel, între creditoarea contestatoare şi debitor, obligaţia de a achita sumele de bani sunt 

reciproce, datoriile în cuantum de 228.541,25 lei, respectiv, 135.584,2 lei, sunt certe, lichide 

şi exigibile şi sunt născute ambele după deschiderea procedurii de faliment. De asemenea, 

acestea din perspectiva obiectului, reprezentând creanţe băneşti, compensația legală este 

posibilă. În plus, nu s-a făcut dovada că părţile au renunțat expres sau tacit la beneficiul 

compensației.  

În aceste circumstanţe, contrar susţinerilor lichidatorului judiciar creditoarea 

contestatoare SC „A” poate beneficia de stingerea obligaţiei de a achita suma de 135.584,2 lei 

ca urmare a constatării compensaţiei legale, aceasta având o situaţie privilegiată în raport de 

ceilalţi creditori deţinând creanţe curente. 

Atât timp cât pentru cele două creanţe reciproce născute în timpul procedurii de 

faliment sunt îndeplinite condiţiile compensaţiei legale, nu se poate reţine existenţa 

impedimentului invocat de lichidator privind necesitatea distribuirii sumei de 135.584,2 lei 

către toţi creditorii deţinând creanţe curente, legea neimpunând o astfel de limitare.  

Faţă de aceste considerente, judecătorul sindic a dispus desfiinţarea măsurii 

lichidatorului judiciar de respingere a cererii de plată a constatat intervenită compensarea 

legală a creanţelor reciproce în cuantum de 228.541,25 lei, respectiv, 135.584,2 lei, până la 

concurenţa sumei de 135.584,20 lei.  

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel lichidatorul judiciar al debitoarei O II,  

criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

În motivarea cererii de apel s-a susținut că în cauză nu se pot aplica prevederile art. 90 

din Legea nr. 85/2014 având în vedere că nu este singurul creditor cu creanţe curente; 

aplicarea acestor prevederi legale ar constitui o achitare preferenţială a unui creditor cu 

creanţa curentă în defavoarea celorlalţi creditori cu aceleaşi categorie de creanţe. 

Or, este adevărat că art. 90 din Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 1617 alin. 2 C.civ. 

prevăd condiţiile de aplicabilitate a compensării creanţelor reciproce, însă, în cazul în speţă, 

fiind mai mulţi creditori care intră în aceeaşi categorie de creanţe curente, iar pe de altă parte, 

suma ce se doreşte a fi compensată reprezintă încasare din vânzarea bunurilor in cadrul 

procedurii, aceste prevederi legale invocate de intimată la fond, nu sunt aplicabile, raportat la 

prevederile art. 39, 159 și 161 din Legea nr. 85/2014. 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma criticilor și apărărilor formulate în 

cauză, instanța de control judiciar constată că apelul este nefondat pentru următoarele 

considerente: 
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Situaţia de fapt constatată de prima instanţă nu este contestată de părţi: între creditorul 

contestator şi debitor s-au derulat raporturi contractuale, atât anterior deschiderii procedurii 

insolvenţei, cât şi ulterior. Creditorul contestator are o creanţă născută după data deschiderii 

procedurii insolvenţei, trecută într-un tabel al creditorilor, de 228.541,25 lei, dar şi o datorie 

de 135.584,20 lei, cumpărând de la debitoare recoltă de grâu şi de rapiţă. 

Disputa părţilor priveşte aplicarea art. 90 din Legea nr. 85/2014, potrivit cu care 

deschiderea procedurii de insolvenţă nu afectează dreptul niciunui creditor de a invoca 

compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de 

lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. 

Compensarea poate fi constatată şi de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar. 

Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi creanţelor reciproce născute după data 

deschiderii procedurii insolvenţei. 

Creditorul a solicitat această compensare, însă lichidatorul judiciar a respins 

solicitarea, susţinând că nu operează art. 90 invocat, deoarece aplicarea acestui text ar 

defavoriza pe ceilalţi creditori chirografari ai debitorului şi ar contraveni dispoziţiilor art. 102 

alin. 6, 159-161, 39 din Legea nr. 85/2014. 

Cum judecătorul sindic a admis acţiunea creditorului, aceste susţineri ale lichidatorului 

se constituie în motive de apel în calea de atac formulată. 

Verificând aceste critici de apel, Curtea constată că nu pot fi primite. 

În ceea ce priveşte aplicarea art. 90 din Legea nr. 85/2014, Curtea observă în primul 

rând că textul de lege nu face distincţie între situaţiile în care debitorul are un singur creditor 

cu creanţe născute după deschiderea procedurii sau mai mulţi creditori de acest tip, în 

concurs. În cazul în care legiuitorul ar fi intenţionat să permită compensarea creanţelor 

reciproce născute după data deschiderii procedurii insolvenţei doar în ipoteza în care 

creditorul este singurul creditor cu o astfel de creanţă la masa creditorilor debitorului, ar fi 

precizat în conţinutul acestui text limitele aplicării sale. Or, atât timp cât legiuitorul nu a 

realizat o astfel de delimitare, textul se aplică şi în ipoteza în care debitorul are mai mulţi 

creditori cu creanţe născute după data deschiderii procedurii insolvenţei, dar numai unul 

dintre ei este şi debitor al debitorului, iar creanţele reciproce întrunesc condiţiile compensării. 

Modalitatea de aplicare a instituţiei compensării în materia insolvenţei a fost 

prezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Decizia 19/17 februarie 2020, pronunţată de 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în paragrafele 88 şi următoarele. În 

esenţă, instanţa supremă a arătat că această instituţie reprezintă un mijloc de stingere a două 

obligaţii reciproce şi de aceeaşi natură existente între două persoane, până la concurenţa 

valorii celei mai mici dintre ele; reprezintă un mod simplificat de executare a obligaţiilor, 

evitându-se efectuarea a două plăţi, cu cheltuielile, pierderea de timp şi riscurile pe care le 

presupune orice plată; asigură egalitatea între cele două părţi, având astfel şi rolul unei 

garanţii, deoarece creditorul, compensând creanţa sa împotriva debitorului, care este în acelaşi 

timp şi creditorul său, cu creanţa acestuia din urmă, este sigur că o va realiza, cel puţin până la 

concurenţa propriei datorii faţă de cealaltă parte; în acest fel, fiecare parte evită riscul 

insolvabilităţii celeilalte părţi; cei doi creditori, în acelaşi timp debitori reciproci, au o situaţie 

privilegiată, unul în raport cu celălalt, deoarece compensaţia reprezintă pentru ei o adevărată 

cauză de preferinţă.  

Singurele condiţii pe care lichidatorul avea sarcina de a le verifica sunt: obligaţiile 

trebuie să fie reciproce şi datoriile să fie certe, lichide şi exigibile. Acestea fiind întrunite, 

operează, la cererea creditorului, compensaţia legală. 

Articolul 90 nu contravine art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, care prevede 

următoarele: „Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie 

sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, 

nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru 

creanţele născute după data deschiderii procedurii de faliment.” Din contră, art. 90 din Legea 
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insolvenţei este convergent cu art. 102 alin. 6 din lege, creditorul unei creanţe născute după 

data deschiderii procedurii urmând a primi suma rezultată după efectuarea compensării.  

Se invocă de apelant că aplicarea art. 90 contravine prevederilor art. 39 alin. 1, 2 şi 7 

din Legea insolvenţei, text care reglementează cheltuielile aferente procedurii. Reţine Curtea 

că nici această susţinere nu poate fi primită, deoarece instituţia compensării a fost permisă în 

cadrul procedurii colective a insolvenţei tocmai pentru a reduce cheltuielile ocazionate de 

duble plăţi. Aceeaşi este şi justificarea pentru ce art. 90 nu contravine nici dispoziţiilor art. 

159-161 din Legea nr. 85/2014, care reglementează „Distribuirea sumelor realizate în urma 

lichidării”: Sumele compensate nu intră în categoria fondurilor obţinute din vânzarea 

bunurilor şi drepturilor din averea debitorului, ce formează obiect al distribuirii.  

 

4. Contestaţie creditor la tabelul definitiv de creanţe  

 

Prin întocmirea Tabelul Definitiv al creditorilor societății comerciale, după 

pronunţarea în primă instanță în dosarul având ca obiect contestație la tabelul preliminar de 

creanţe, lichidatorul judiciar şi-a îndeplinit atribuţiile sale legale, întrucât hotărârile 

pronunţate de judecătorul sindic sunt executorii conform art. 8 din Legea 85/2014 şi art. 46 

alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 

Legiuitorul a dat putere executorie sentinţelor pronunţate de judecătorul sindic, chiar 

dacă acestea nu sunt definitive, tocmai pentru a asigura punerea în practică a principiului 

celerităţii consacrat de art. 40 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 

Prin urmare, declararea apelului de către creditor nu reprezintă un impediment în 

vederea întocmirii tabelului definitiv, cu atât mai mult cu cât în art. 43 alin (4) din Legea 

85/2014 se prevede faptul că prin derogare de la prevederile Codului de procedură civilă, 

apelul nu suspendă executarea hotărârilor judecătorului-sindic.  

Potrivit art. 5 alin. 1 pct. 67 din Legea nr. 85/2014, tabel definitiv de creanţe este 

tabelul care cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, 

acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii, precum și 

creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor sau cele admise provizoriu de către 

judecătorul-sindic. 

În atare condiţii, în mod corect a procedat lichidatorul judiciar la întocmirea şi 

publicarea în BPI a Tabelului definitiv în conformitate cu dispoziţiile Sentinţei executorii 

169/12.03.2020 pronunţată de judecătorul sindic, acesta urmând a fi consolidat şi actualizat 

în cazul unor modificări dispuse de curtea de apel în calea de atac a apelului. 

 

Cuprins pe materii: Procedura insolvenţei 

Index alfabetic: Contestaţie creditor la tabelul definitiv de creanţe 

Temei de drept: art. 5 pct. 67,  art.8, art. 46 din Legea nr. 85/2014 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 84/17.02.2021 

 

Prin sentinţa civilă nr. 535/30.07.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a 

Civilă - Faliment, a fost respinsă contestaţia creditorului Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Iaşi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi formulată împotriva 

tabelului definitiv de creanţe întocmit faţă de averea debitorului SC „A” SRL de către 

lichidatorul judiciar. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. 1 din 

Legea nr. 85/2014, hotărârile judecătorului sindic sunt executorii. 
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Legiuitorul a dat putere executorie sentinţelor pronunţate de judecătorul sindic, chiar 

dacă acestea nu sunt definitive, tocmai pentru a asigura punerea în practică a principiului 

celerităţii consacrat de art. 40 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 

Or, în condiţiile în care sentinţa civilă nr. 169/12.03.2020 are forţă executorie încă de 

la pronunţare, în mod legal şi temeinic lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi 

publicarea în BPI a tabelului definitiv. 

Raportat celor prezentate, contestaţia creditorului bugetar a fost respinsă. 

Împotriva sentinţei civile nr. 535/30.07.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia a II-

a Civilă - Faliment, a declarat apel Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, prin care solicită admiterea apelului, 

modificarea sentinţei instanţei de fond, în sensul anularii tabelului definitiv de creanţe, 

întocmit de lichidatorul judiciar ca fiind prematur întocmit. 

În motivarea apelului se arată că, la data de 20.02.2020, sub nr. 102528, AJFP Iaşi a 

formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar de creanţe al creditorilor debitoarei SC 

„A” SRL Iaşi, publicat de lichidatorul judiciar la data de 07.02.2020 în BPI nr.2602, prin care 

solicită instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună refacerea tabelului preliminar 

de creanţe în sensul înlăturării creanţei creditorului AE în cuantum de 1.238.495.76 lei, 

creanţă chirografară subordonată. 

Prin sentinţa civilă nr. 169/12.03.20208, Tribunalul Iaşi - Secţia a II-a Civilă - 

Faliment a respins contestaţia formulată de D.G.R.F.P.- Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Iaşi împotriva tabelului preliminar de creanţe al creditorilor debitoarei SC „A” SRL, 

motiv pentru care în data de 07.04.2020 sub nr. 104826, creditorul bugetar a declarat apel 

împotriva sentinţei menţionate. În cauză, tabelul de creanţe al creditorilor debitoarei SC „AP” 

SRL are în continuare caracterul unui tabel preliminar atâta timp cât în cauză nu exista o 

hotărâre definitivă în care să se stipuleze în mod clar faptul că poate fi întocmit tabelul 

definitiv de creanţe cu sau fără creditorul contestat AE. 

Nu poate fi definitivat un tabel de creanţe preliminar atâta timp cât el este în 

continuare contestat și în calea de atac a apelului. 

Definitivarea tabelului creditorilor în care este menţionat și creditorul AE, deși acesta 

este contestat are consecinţe fundamentale pentru derularea procedurii insolvenței. Practic, 

toate hotărârile în cadrul prezentei cauze se iau de către lichidatorul judiciar a cărui miză este 

onorariul stabilit de către creditorul AE și de către creditorul contestat a cărui miză este 

acţiunea prevăzută de art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 

Lichidatorul judiciar  „EL” I.P.U.R.L. a formulat întâmpinare, prin care solicită 

respingerea apelului ca neîntemeiat. 

Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul Definitiv al creditorilor SC „A” SRL nr. 

226/18.05.2020 acesta fiind publicat în BPI nr. 7457/18.05.2020, împotriva tabelului definitiv, 

creditorul D.G.R.F.P. - A.J.F.P. Iaşi formulând o contestaţie care a fost respinsă prin sentinţa 

Civilă nr. 535/30.07.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi - Secţia a II-a Civilă - Faliment. 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Iaşi a formulat apel împotriva acestei sentinţe prin care se critică 

întocmirea prematură a tabelului definitiv de creanţe, atât timp cât este în continuare contestat 

şi în calea de atac a apelului. 

Prin întocmirea Tabelul Definitiv al creditorilor SC „A” S.R.L. nr. 226/18.05.2020, 

lichidatorul judiciar şi-a îndeplinit atribuţiile sale legale, hotărârile pronunţate de judecătorul 

sindic fiind executorii conform art. 8 alin. (3) din Lege, definiţia tabelului definitiv fiind 

reglementată întocmai de art. 5 pct. 67 din Legea nr. 85/2014. 

Declararea apelului de către creditor nu reprezintă un impediment în vederea 

întocmirii tabelului definitiv, întrucât în art. 43 alin (4) din Legea nr. 85/2014 se prevede 

faptul că apelul nu suspendă executarea hotărârilor judecătorului-sindic, iar lichidatorul 

judiciar a precizat faptul că Tabelul definitiv a fost întocmit în conformitate cu dispoziţiile 
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sentinţei civile nr. 169/12.03.2020 pronunţată de judecătorul sindic, acesta urmând a fi 

consolidat şi actualizat cu eventualele modificări dispuse de Curtea de Apel. 

În concluzie, lichidatorul judiciar a întocmit tabelul definitiv în exercitarea atribuţiilor 

sale stabilite prin lege, tabel care urmează a fi actualizat cu prevederile din decizia pronunţată 

de instanţa de apel, motiv pentru care solicită respingerea contestaţiei pe fond ca fiind 

netemeinică.  

Examinând sentinţa atacată, prin prisma criticilor formulate, în raport de actele şi 

lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale aplicabile, Curtea apreciază că apelul este nefondat, 

tribunalul stabilind corect situaţia de fapt şi aplicând judicios dispoziţiile legale relevante, 

potrivit considerentelor ce urmează:  

În fapt, Curtea reține că lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul Preliminar al 

Creditorilor nr. 74/06.02.2020, care a fost depus la dosarul cauzei şi publicat în B.P.I. nr. 

2602/07.02.2020.  

Împotriva acestui tabel, creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi a formulat o contestaţie prin adresa 

101994/11.02.2020, pe rolul instanţei fiind înregistrat dosarul XXX3/99/2019/a1. Prin 

sentinţa civilă nr. 169/12.03.2020, publicată în BPI 6017/02.04.2020 pronunţată de 

judecătorul sindic în dosarul XXX3/99/2019/a1, instanţa a respins contestaţia formulată de 

creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Iaşi şi a definitivat tabelul creanţelor în forma întocmită de lichidatorul 

judiciar. Creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi a declarat apel împotriva acestei sentinţe, apel nesoluţionat 

în prezent. 

Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul Definitiv al creditorilor SC „A” S.R.L. nr. 

226/18.05.2020 acesta fiind publicat în BPI nr. 7457/18.05.2020. 

Împotriva tabelului definitiv, creditorul D.G.R.F.P. - A.J.F.P. Iaşi a formulat 

contestaţie solicitând anularea tabelului definitiv de creanţe, întocmit de lichidatorul judiciar 

Lichidator „EL” IPURL, ca fiind prematur întocmit. Contestaţia sa a fost respinsă prin 

sentinţa civilă nr. 535/30.07.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi - Secţia a II-a Civilă - 

Faliment în dosarul XXX3/99/2019/a3, sentinţă apelată în cauză. 

Nu pot fi primite susţinerile apelantei în sensul că tabelul de creanţe al creditorilor 

debitoarei SC „A” SRL are în continuare caracterul unui tabel preliminar atâta timp cât nu 

exista o hotărâre definitivă în dosarul nr. XXX3/99/2019/a1 şi că nu poate fi definitivat un 

tabel de creanţe preliminar atâta timp cât el este în continuare contestat și în calea de atac a 

apelului. 

Sub acesta aspect, Curtea consideră că prin întocmirea Tabelul Definitiv al creditorilor 

SC „A” S.R.L. nr. 226/18.05.2020, după pronunţarea în primă instanță în dosarul 

XXX3/99/2019/a1 lichidatorul judiciar şi-a îndeplinit atribuţiile sale legale, întrucât hotărârile 

pronunţate de judecătorul sindic sunt executorii conform art. 8 din Legea nr. 85/2014 şi art. 46 

alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 

Aşa cum în mod judicios a arătat şi judecătorul sindic, legiuitorul a dat putere 

executorie sentinţelor pronunţate de judecătorul sindic, chiar dacă acestea nu sunt definitive, 

tocmai pentru a asigura punerea în practică a principiului celerităţii consacrat de art. 40 alin. 1 

din Legea nr. 85/2014. 

Prin urmare, declararea apelului de către creditor nu reprezintă un impediment în 

vederea întocmirii tabelului definitiv, cu atât mai mult cu cât în art. 43 alin (4) din Legea 

85/2014 se prevede faptul că prin derogare de la prevederile Codului de procedură civilă, 

apelul nu suspendă executarea hotărârilor judecătorului-sindic.  

Potrivit art. 5 din Legea nr. 85/2014 pct. 67 tabel definitiv de creanţe este tabelul care 

cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în 

tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii, precum și creanţele admise 

în urma soluţionării contestaţiilor sau cele admise provizoriu de către judecătorul-sindic. 
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În atare condiţii, în mod corect a procedat lichidatorul judiciar la întocmirea şi 

publicarea în BPI a Tabelului definitiv în conformitate cu dispoziţiile sentinţei executorii 

169/12.03.2020 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul XXX3/99/2019/a1, acesta urmând 

a fi consolidat şi actualizat în cazul unor modificări dispuse de Curtea de Apel în calea de atac 

a apelului. 

Faţă de considerente arătate mai sus, în baza art. 480 C.proc.civ. apreciind că soluţia 

primei instanţe este legală şi temeinică, şi că aceasta a evaluat temeinic şi complet situaţia de 

fapt dedusă judecăţii şi a făcut o judicioasă aplicare a legii, Curtea a respins apelul formulat 

de apelanta împotriva sentinţei civile nr. 535/30.07.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia 

a II-a Civilă - Faliment, sentinţă pe care a păstrat-o. 

 

 


