
1
Comitetul na]ional de conducere v` informeaz`

■ Contabilitatea
debitoarei f`r`
acte contabile

pag. 4
■ Domeniul

procedurii
insolven]ei

pag. 12

■ Dimensiunea
istoric` a U.E.

pag. 17

■ Recursul \n
procedura
insolven]ei

pag. 28 

Nr. 15, ianuarie-martie 2006

Editat` de Uniunea Na]ional` a Practicienilor \n Reorganizare 
[i Lichidare



3

4

8

9

12

17

22

28

27

31

cyanmagentablack   

cy
an

m
ag

en
ta

bl
ac

k 
  

❑ INTRODUCERE

CUVÅNTUL PREßEDINTELUI

❑ RUBRICA PRACTICIANULUI

ASPECTE PRACTICE PRIVIND ¥INEREA CONTABILITå¥II

INSOLVEN¥A ßI EXECUTAREA SILITå

❑ OPINIA SPECIALISTULUI

REFLECTAREA ÇN CONTABILITATE A OPERA¥IUNILOR DE FUZIUNE,

DIVIZARE, DIZOLVARE, LICHIDARE

❑ RUBRICA MAGISTRATULUI

DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII INSOLVEN¥EI

❑ INTEGRARE EUROPEANå

DIMENSIUNEA ISTORICå A UNIUNII EUROPENE

❑ RUBRICA ANALISTULUI

REPROIECTAREA MANAGERIALå

RECURSUL çN PROCEDURA INSOLVEN¥EI

❑ RECENZII

FALIMENTUL FRAUDULOS

❑ REZUMATE

Phoenix, revista de insolven]`
Nr. 15, ianuarie-martie 2006

pag.

sumar

Redactor [ef
Nicolae ßarambei

Secretar general
Alexandru Frumosu

Secretariat de redac]ie
Adina Apostol

Adrian Ciochirdel

Tehnoredactare computerizat`
Anca Vergulescu

Editare [i imprimare
Redac]ia Publica]iilor pentru Str`in`tate

● Opiniile exprimate \n articolele publicate \n revist`, precum [i respon-
sabilitatea [tiin]ific` [i juridic` privind con]inutul acestora apar]in \n exclu-
sivitate autorilor. ● Toate drepturile asupra acestei publica]ii sunt
rezervate UNPRL. ● Articolele publicate anterior pot fi citite [i pe 
site-ul www.unpir.ro 

Secretariat general al UNPRL

Bd. Octavian Goga nr. 2, sector 3
Bucure[ti

Tel.: 021-316.24.84, 
fax: 021-316.24.85

E-mail: office@unpir.ro

ISSN: 1583-2368

Colegiul de redac]ie
conf. univ. dr. Radu Bufan (Timi[oara)
conf. univ. dr. Gheorghe Piperea (Bucure[ti)
prof. univ. dr. Ion Turcu (Cluj Napoca)

Editor
Mihai Dimonie

Coperta 1: Coloana Infinitului 
Coperta 4: Biserica de lemn din Petrind, jude]ul Cluj



cyanmagentablack   

cy
an

m
ag

en
ta

bl
ac

k 
  

O veste bun`,

În sfâr[it v` pot anun]a [i o veste bun`
pentru breasla practicienilor în insolven]`
membri ai UNPRL.

Pe data de 21.02.2006 Comisiile Juridic` [i
Economic` ale Camerei Deputa]ilor au
adoptat cu amendamente – destul de nume-
roase – textul legii insolven]ei.

Sper ca pân` la sfâr[itul lunii februarie
raportul Comisiei s` fie înaintat spre dezbatere
plenului Camerei Deputa]ilor.

Putem crede c` în luna martie proiectul de
lege va fi adoptat [i trimis spre promulgare .

În proiect se prevede c` el va intra în vigoare
în termen de 90 de zile de la publicare.

Se poate aprecia deci c` în perioada sfâr[it
de mai început de iunie noua lege va fi în
vigoare [i se va aplica tuturor cauzelor aflate
pe rolul instan]elor.

Timpul destul de lung dintre publicare [i
intrarea în vigoare a actului normativ va
permite tuturor membrilor UNPRL (sau UNPIR
cum se va numi dup` intrarea în vigoare a
legii) s` se preg`teasc` în vederea aplic`rii
acestuia.

Este evident faptul c` noul act normativ
aduce schimb`ri numeroase [i importante în
activitatea pe care o desf`[ur`m.

De aceea va fi necesar ca fiecare dintre noi
s`-[i însu[easc` noile norme.

Va fi extrem de important ca în aceast`
perioad` s` se organizeze cursuri de preg`tire
care s` pun` la dispozi]ia membrilor instru-

mentele de lucru necesare în vederea aplic`rii
corecte a noului text de lege.

Un rol important în acest sens vor avea
cursurile organizate în cadrul programului
Phare pentru o sut` cincizeci de membri ai
Uniunii.

Cursurile se vor desf`[ura în perioada
martie – aprilie la Sinaia.

Dup` terminarea lor absolven]ii (sau cel
pu]in unii dintre ei) vor deveni la rândul lor
formatori [i vor putea s` predea la cursurile de
preg`tire profesional` ce se vor organiza de
c`tre Uniune.

Sper`m c` în acest fel o parte important` a
membrilor no[tri s` primeasc` informa]ii [i
cuno[tin]e suficiente despre noul act normativ
[i nu numai atât.

Cursurile vor cuprinde [i alte aspecte legate
de contabilitatea [i evaluarea societ`]ilor
aflate în procedura insolven]ei, precum [i
no]iuni de management al societ`]ilor aflate în
reorganizare.

Doresc s` adaug c` o dat` cu intrarea în
vigoare a legii insolven]ei va trebui s` intre în
vigoare [i legea privind organizarea breslei
noastre datorit` strânsei leg`turi dintre aceste
dou` acte normative.

Dar despre acest nou act  normativ vom mai
vorbi cu alt` ocazie.

Av. Arin Octav St`nescu
Pre[edintele UNPRL

3

Phoenix, ianuarie-martie 2006

Cuvântul
pre[edintelui

Introducere



Procedura simplificat`
Procedura simplificat`, reglementat` de noul proiect de lege

a insolven]ei, este poate, din punctul de vedere al tuturor prac-
ticienilor procedurii (atât judec`tori-sindici cât [i administratori
judiciari [i lichidatori), una din cele mai a[teptate [i binevenite
modific`ri ale Legii 64/95. Ea aduce mult a[teptata u[urare [i
accelerare a procedurilor pentru debitorii care, îndeosebi datorit`
dimensiunilor mici ale activit`]ii [i afacerii lor, nu au nici un fel
de voca]ie pentru reorganizarea activit`]ii lor conform unui plan
[i sunt de la bunul început al procedurii destina]i falimentului [i
scoaterii definitive din circuitul economic.

Subiec]ii acestei proceduri sunt în primul rând persoanele fi-
zice [i asocia]iile familiale, iar din rândul persoanelor juridice to]i
cei despre care, prin efectul legii sau drept consecin]` a activit`]ii
lor comerciale reduse sau chiar încetate, se poate concluziona de
la bunul început al procedurii c` nu mai pot s` beneficieze de
avantajele unei eventuale reorganiz`ri1.

Din activitatea din ultimii 5 ani a tuturor practicienilor,
rezult` c` în aceast` categorie de debitori s-ar fi încadrat covâr-
[itoarea majoritate a comercian]ilor supu[i procedurilor
prev`zute de legisla]ia insolven]ei, [i aplicarea în aceste cazuri a
acelora[i proceduri cu cele aplicate debitorilor cu activitate
semnificativ`, având [anse reale de reorganizare a însemnat:
pierdere de resurse materiale, eforturi f`r` nici o finalitate [i în
ultima instan]`, afectarea principiului celerit`]ii procedurii.

Simplificarea [i accelerarea procedurii nu rezult` în primul
rând, cum ar p`rea la prima vedere, din scurtarea imperativ` prin
textul de lege a termenelor de: verificarea crean]elor, întocmirea
tabelului preliminar [i definitivarea acestuia, ci mult mai mult
din: trecerea debitoarei direct în procedurile falimentului,  f`r` a
se mai a[tepta depunerea [i votarea unui plan de c`tre cei
îndrept`]i]i, încetarea imediat` a eventualelor activit`]i
comerciale ale debitoarei, ridicarea de drept din fazele ini]iale ale
procedurii a dreptului de administrare a debitoarei, simplificarea
procedurilor de concediere a salaria]ilor, transformarea direct` a
administratorului judiciar numit în lichidator,  f`r` a mai fi
necesar` predarea primirea [i ca [i o consecin]` a tuturor celor de
mai sus, scurtarea sau chiar eliminarea perioadei de observa]ie.

Dorim s` analiz`m în cele ce urmeaz`, în ce m`sur` aplicarea
procedurii simplificate conform noului proiect de lege a
insolven]ei va simplifica [i unele  obliga]ii ale lichidatorului
privind ]inerea eviden]elor contabile ale debitoarei falite.
Bineîn]eles c` acolo unde litera legii nu este foarte clar`, vom
încerca s` identific`m spiritul ei, [i acesta nu de pu]ine ori ascuns
printre rânduri.

Eviden]ele contabile ale debitoarei
Este de necontestat obliga]ia tuturor agen]ilor economici de

a-[i tine contabilitatea [i de a face toate raport`rile fiscale
conform legii în orice moment al existen]ei lor pân` la momentul
radierii din registrul comer]ului2. În cazul deschiderii procedurii
de insolven]`, atât în perioada de observa]ie cât [i în eventuala
faz` de reorganizare prin continuarea activit`]ii, este logic ca
]inerea contabilit`]ii s` continue pe baza acelora[i principii [i
reguli ca [i cele dinainte de deschiderea procedurii, cu observa]ia
c` administratorul judiciar va trebui s` asigure corecturile de
rigoare sau chiar refacerea unor eviden]e, atunci când constat`
diferen]e între realitate [i eviden]ele contabile sau când constat`
înc`lcarea unor principii sau reguli contabile3.

Opera]iunile specifice insolven]ei, cum ar fi: inventarierea
elementelor de activ sau stabilirea datoriilor debitoarei prin
întocmirea tabelului preliminar [i final, vânzarea de bunuri din
patrimoniu, ac]iuni în anularea unor transferuri patrimoniale,
atragerea unor sume în averea debitoarei prin alte ac]iuni în
justi]ie, reducerea unor crean]e împotriva debitoarei prin
adoptarea unui plan de reorganizare, etc., trebuie de asemenea s`-
[i g`seasc` oglindirea în eviden]ele contabile ale debitoarei4,
care au menirea s` asigure, pe de o parte, continuitatea
contabilit`]ii pentru perioada de dup` momentul ie[irii din
insolven]` prin realizarea planului, iar pe de alt` parte, baza de
calcul a  obliga]iilor fiscale n`scute în aceast` perioada.

În cazul dizolv`rii societ`]ii [i lichid`rii averii debitoarei, fie
pe cale gra]ioas` (lichidarea voluntar` sau administrativ`) fie
prin faliment, eviden]ele contabile vor trebui s` mai urm`reasc`
[i unele aspecte specifice, obiect al unor reglement`ri speciale,
cum sunt Normele metodologice privind reflectarea în
contabilitate a principalelor  opera]iuni de fuziune, divizare,
dizolvare [i lichidare a societ`]ilor comerciale (OMFP
1376/2004) care, pe lâng` aspectele de monografie contabil`, au
drept scop final stabilirea sarcinilor fiscale rezultând din
activitatea de lichidare a patrimoniului [i încetarea activit`]ii
debitoarei. 

Este absolut clar c` în aceast` situa]ie a lichid`rii, activit`]ile
comerciale curente ale debitoarei se simplific`  mult, reducându-
se practic la  opera]iunile legate de: inventarierea activelor [i
pasivelor debitoarei,  vânzarea patrimoniului [i plata creditorilor,
]inerea unei eviden]e speciale de încas`ri [i pl`]i, ceea ce atrage
implicit dup` sine [i o reducere substan]iala a volumului
înregistr`rilor contabile. De fapt, [i legiuitorul recunoa[te aceast`
situa]ie [i admite pentru aceste cazuri reducerea frecven]ei de
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Aspecte practice cu privire la ]inerea contabilit`]ii
debitoarei la care nu se mai g`sesc actele contabile,
\n procedura simplificat` prev`zut` \n noul proiect

de lege a insolven]ei

Nicolae Gher`nescu
Membru UNPRL, Filiala Arad



depunere a unor raport`ri fiscale, asimilând situa]ia lichid`rii cu
cea de lips` declarat` a activit`]ii5. În mod asem`n`tor, legea
insolven]ei prevede [i extinderea perioadei de raportare fiscal` la
toat` durata lichid`rii [i nu la anul calendaristic6

Debitoarea în faliment
Atât actuala lege 64/95 rep. a falimentului, cât [i noul proiect

de lege a insolven]ei, stabilesc  f`r` deosebiri esen]iale
principalele activit`]i ce trebuiesc realizate de lichidator, în faza
de faliment, în numele debitoarei falite, opera]iuni care ar trebui
s` se oglindeasc` [i în înregistr`rile contabile ale debitoarei:

● inventarierea bunurilor din patrimoniu 
● inventarierea crean]elor istorice ale debitoarei fa]` de

ter]i
● inventarierea drepturilor [i obliga]iilor viitoare ale

debitoarei decurgând din continuarea sau încetarea unor
contracte comerciale

● inventarierea crean]elor istorice împotriva debitoarei
● inventarierea crean]elor împotriva debitoarei n`scute în

timpul procedurii
● vânzarea bunurilor, valorificarea crean]elor [i încasarea

banilor
● recuperarea unor sume prin anularea unor tranzac]ii

patrimoniale din perioada suspect`
● recuperarea unor sume de la persoane fizice

responsabile în caz de bancrut` simpl` sau frauduloas`
● distribu]ia sumelor ob]inute c`tre creditori
Legea insolven]ei stabile[te concret modul [i momentul de

realizare [i raportare faptic` [i valoric` a tuturor acestor activit`]i
cum ar fi: inventarierea [i evaluarea bunurilor (art.115) 7,
vânzarea bunurilor (art.116)8 , vânzarea în bloc a unor bunuri
(art.117) 9, destina]ia sumelor din vânz`ri [i actele vânz`rii
(art.120) 10, raportarea periodic` a încas`rilor [i distribu]ia
sumelor (art.122)11, raportarea final` recapitulativ` a încas`rilor
[i pl`]ilor (art.129)12, recuperarea unor sume prin ac]iuni în
atragerea r`spunderii unor persoane fizice, înainte de închiderea
procedurii (art.139)13 sau dup` închiderea procedurii (art.141)
14, soarta sumelor nedistribuite (art.133)15

Este clar c` în situa]ia unei debitoare care a avut eviden]ele
contabile ]inute la zi în momentul intr`rii în procedura
falimentului [i a pus aceste eviden]e la dispozi]ia instan]ei [i
lichidatorului, toate aceste opera]iuni [i raport`ri din procedur`
vor avea [i un echivalent în eviden]ele contabile ale debitoarei,
eviden]e care vor fi ]inute pe toat` perioada falimentului conform
reglement`rilor generale [i speciale amintite mai sus.

În condi]iile în care, la închiderea procedurii debitoarea se
radiaz` din registrul echivalent naturii sale juridice, continuarea
]inerii tuturor eviden]elor contabile [i raport`rilor fiscale pe
toat` durata falimentului ar avea, în opinia noastr`, un
singur scop practic: posibilitatea de a stabili  cu precizie
eventualele sarcini fiscale rezultate din  opera]iuni ale
falimentului cum ar fi: taxele rezultând din vânzare (TVA),
impozitul pe eventualul profit realizat din lichidarea bunurilor
(care în cele mai multe cazuri, în cazul unor falite, se
compenseaz` cu pierderea anilor preceden]i), determinarea unor
cheltuieli nedeductibile fiscal, impozitarea unor venituri
provenite din anularea unor  opera]iuni comerciale sau din
nedeclararea unor crean]e de c`tre creditori, etc. 

Situa]ia debitorilor candida]i la procedura simplificat`.
Caracteristic majorit`]ii debitorilor care se încadreaz` în

procedura simplificat` este fie o activitate nesemnificativ`, fie
dec`derea prin efectul legii din posibilitatea de a se putea
reorganiza, fie lipsa de informa]ii complete din faza de activitate
anterioar` deschiderii procedurii cu privire la debitoare [i
activitatea acesteia, la actele [i administrarea sa. Din practica
actual`, consider`m c`, în cazul aplic`rii acestei proceduri,

inciden]a art.1 alin (2) pct.c, respectiv lipsa informa]iilor despre
debitoare [i asocia]ii s`i s-ar afla pe primul loc. 

În majoritatea acestor cazuri, lichidatorul desemnat este pus
în situa]ia de a lichida o debitoare la care  nu mai  exist` nici
actele de constituire [i nici eviden]ele contabile, raport`rile
fiscale nu s-au mai predat de mai mul]i ani, la sediile sociale ale
debitoarei nu mai este nici o activitate [i nu se identific` bunuri
ale debitoarei, administratorii debitoarei nu mai pot fi identifica]i
la domiciliile indicate sau în registrele specifice nu sunt
înregistrate toate datele privind debitoarea, ac]ionarii [i
administratorii s`i. 

La prima vedere, lipsa de bunuri ale debitoarei ar putea
conduce la concluzia c` procedura se poate închide imediat în
baza prevederilor art.131 din proiectul de lege (deosebit doar ca
mod de formulare de art. 130 în legea actual`), care prevede
posibilitatea închiderii procedurii în orice faz` a procedurii, dac`
se dovede[te c` debitoarea nu dispune de bunuri care s` acopere
cheltuielile lichid`rii16.

În multe situa]ii îns`, practica a dovedit c` tocmai în aceste
cazuri este foarte probabil` existen]a unor transferuri frauduloase
din perioada suspect` (art.79 [i urm`toarele din proiectul de
lege), precum [i inciden]a faptelor fo[tilor conduc`tori ai
debitoarei, care ofer` posibilitatea promov`rii de c`tre lichidator
a unor ac]iuni în vederea recuper`rii unor sume de la ace[tia
(art.138, 143, 144 din proiectul de lege). Prin posibilitatea
folosirii de c`tre ter]ii dobânditori [i al]i pârâ]i a c`ilor de atac
legale, derularea acestor ac]iuni dureaz` de obicei perioade lungi
de timp, în care procedura de baz` nu se poate închide, perioade
care trec peste termene de raport`ri fiscale.

În conformitate cu legea contabilit`]ii, lipsa unor acte
contabile impune refacerea acestora în termen de 30 de zile de la
constatare17, deci, conform acestei reglement`ri, lichidatorul
numit la o societate a c`rei contabilitate nu mai  exist`, ar trebui
s` ia m`suri pentru refacerea eviden]elor contabile, opera]iune
consumatoare de timp [i resurse [i de o finalitate îndoielnic`
privind reflectarea fidel` a activit`]ii [i st`rii averii debitoarei18 .

ßi în practic`, noi am  întâlnit mai multe cazuri în care orga-
nele de control ale MFP, în scopul de a-[i definitiva cererile de
crean]`, au cerut în mod imperativ lichidatorilor desemna]i în
proceduri de faliment refacerea integral` a contabilit`]ii unor
debitoare aflate în asemenea situa]ii. 

Din actuala legisla]ie a falimentului îns`, nu rezult` aceast`
obliga]ie a lichidatorului, iar în proiectul de lege a insolven]ei
acest lucru este [i mai explicit. Astfel:

1. Dac` în atribu]iunile administratorului judiciar (art.
24 lit.b. din legea 64/95 respectiv art.20 lit.c din proiectul de
lege) intr` obliga]ia refacerii actelor [i informa]iilor
nedepuse de debitoare odat` cu deschiderea procedurii, în
atribu]iunile lichidatorului (art. 29 în legea 64/95 [i respectiv
art. 25 din proiectul de lege), atât în procedura general` cât
[i în cea simplificat`, nu intr` aceste  obliga]ii. 

Prevederea este logic`, întrucât pe perioada activit`]ii admi-
nistratorului judiciar (deci fie a perioadei de observa]ie, fie a
reorganiz`rii judiciare dup` plan) se presupune continuarea unei
activit`]i a debitoarei deci se impune respectarea continuit`]ii
exerci]iului financiar-contabil, iar refacerea unor acte contabile
este necesar` în vederea oglindirii corecte a acestei activit`]i ale
debitoarei care s` se continue chiar [i dup` încheierea cu succes
a reorganiz`rii judiciare.

Lichidatorul în schimb, nu va mai avea sarcina desf`[ur`rii
unor activit`]i ale debitoarei în continuare, respectarea
principiului continuit`]ii ne mai având nici un sens în faza de
faliment, care se caracterizeaz` de altfel prin încetarea oric`rei
activit`]i [i are ca rezultat final radierea debitoarei.
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2. Art. 55 din proiectul de lege privind insolven]a, prevede
în mod expres în sarcina lichidatorului debitoarei aflate în
procedura simplificat` refacerea unora din actele
neprezentate de debitoare la deschiderea procedurii,  f`r` ca
în enumerarea acestor acte s` fie specificat bilan]ul contabil,
balan]a de verificare [i contul de profit [i pierdere19.
Refacerea actelor se va realiza doar “dac` este posibil”.

Din analiza textului art. 55 coroborat cu art. 28, rezult` c` în
situa]ia falimentului prin procedura simplificat` refacerea actelor
se rezolv` de fapt prin realizarea altor activit`]i [i raport`ri
prev`zute de lege [i anume: lista bunurilor (art. 28 lit.b) coincide
cu rezultatul inventarierii (art. 115), lista creditorilor (art. 28 lit c)
coincide cu tabelul final al datoriilor debitoarei (art. 74), lista
pl`]ilor din ultimele 120 de zile (art. 28 lit.d) se reg`se[te de
obicei în raportul privind cauzele (art. 54), lista activit`]ilor
curente (art. 28 lit.e) [i lista activit`]ilor viitoare (art. 28 lit. i) î[i
pierd semnifica]ia în cazul unei debitoare intrat` ireversibil în
faliment [i f`r` dreptul de a cere reorganizarea.

În aceste condi]ii, sensul art. 55 nu este în nici un caz cel de
a obliga lichidatorul de a reface contabilitatea debitoarei, ci
recapitulând unele obliga]ii ale lichidatorului din alte sec]iuni ale
legii, arat` concret c`, prin omiterea din enumerare a
bilan]ului, balan]ei [i contului de profit [i pierdere, rezult` c`
în acest caz special al procedurii simplificate, în cazul în care
debitoarea nu are acte contabile sau acestea sunt incomplete,
lichidatorul nu va trebui s` refac` eviden]ele contabile ale
debitoarei la nivel de balan]`, bilan] [i cont de profit [i
pierdere.

3. În art. 107 alin (5) prin derogarea de la calculul anual
al obliga]iilor fiscale [i extinderea exerci]iului financiar pe
toat` perioada lichid`rii, se sugereaz` din nou renun]area la
principiile ]inerii în continuare a contabilit`]ii conform
prevederilor valabile pentru societ`]ile în func]iune (vezi nota
6 de subsol).

De fapt, a[a cum s-a enumerat [i mai sus, chiar [i în
eventualitatea în care nu se reface contabilitatea debitoarei aflate
în procedura simplificat`, toate opera]iunile lichid`rii sunt
oglindite în eviden]ele simple depuse la dosar [i supuse
controlului comitetului creditorilor [i în final judec`torului-
sindic (inventarul bunurilor – art. 115, situa]ia trimestrial` a
încas`rilor [i pl`]ilor – art. 122 [i bilan]ul general – art. 129),
ne-mai fiind necesar` pentru procedur` [i o dublare a
acestor informa]ii prin refacerea [i continuarea contabilit`]ii.

În ceea ce prive[te fiscalitatea opera]iunilor lichid`rii, ea
poate fi realizat`  f`r` mari probleme [i în cazul vânz`rii unor
eventuale bunuri apar]inând debitoarelor f`r` eviden]e contabile.

Astfel, în ceea ce prive[te TVA, acesta poate fi v`rsat dup`
fiecare vânzare, similar execu]iilor silite administrate de c`tre
executorii judec`tore[ti. Aceast` tax` este de fapt singurul venit
clar [i f`r` echivoc al statului în urma opera]iunilor lichid`rii.
Dezavantajul este nedeductibilitatea TVA aferent unor cheltuieli,
dar în cadrul procedurii simplificate, acestea sunt oricum mici.

Incoeren]a calcul`rii unui profit din activitatea de vânzare a
bunurilor debitoarelor la care nu mai exist` eviden]ele contabile
[i imposibilitatea compens`rii rezultatului cu cel al exerci]iilor
precedente este o fals` problem`, valoarea de înregistrare a
bunurilor în contabilitate fiind oricum arbitrara [i l`sat` la
îndemâna lichidatorului sau expertului evaluator numit de el. În
mod uzual, la inventarierea patrimoniului, bunurile sunt evaluate
imediat înaintea lichid`rii [i vor fi înregistrate în inventar la
valori mai mari sau cel mult apropiate de cele de vânzare.
Vânzarea la lichidare, fiind o vânzare for]at`, în sensul regulilor
de evaluare a bunurilor, se realizeaz` de obicei la valori
inferioare celor evaluate. În cazul eventualelor bunuri ale acestor
societ`]i  f`r` eviden]e contabile, procedura de vânzare cea mai
potrivit` este licita]ia public`, iar lichidatorii vor tinde s`

porneasc` de la valori mai mari ca cele de pia]`, pentru a asigura
transparen]a procesului [i a evita suspiciunile unor vânz`ri
netransparente la prima publicitate. 

În ceea ce prive[te posibilitatea de impozitare a rezervelor,
acest aspect î[i pierde semnifica]ia în condi]iile în care, în caz de
faliment prin procedura simplificat` a unor societ`]i  f`r`
eviden]e contabile nu se vor distribui sume asocia]ilor debitoarei.
În cazurile excep]ionale în care s-ar pune aceast` problem`,
lichidatorul ar putea ob]ine de la asocia]ii interesa]i în încasarea
de sume, datele contabile pentru refacerea sau aducerea la zi a
contabilit`]ii lips`.

O alt` problem` practic` survenit` în cazul lipsei actelor
constitutive [i a actelor contabile a debitoarei este [i imposibi-
litatea sau dificultatea asigur`rii formularelor cu regim special
personalizate cu datele debitoarei (facturi fiscale [i chitan]e) care
se utilizeaz` la vânzarea bunurilor. Aceast` lips` se poate
compensa prin întocmirea de c`tre lichidator a proceselor verbale
de adjudecare pentru bunuri mobile [i a contractelor de
vânzare/cump`rare pentru bunuri imobile, [i încasarea tuturor
sumelor direct în contul averii debitoarei  f`r` a fi trecute prin
cas`. Procesele verbale de adjudecare [i contractele de
vânzare/cump`rare pot fi utilizate de comparator ca acte primare
de intrarea bunurilor în patrimoniu, cu observa]ia c`, în acest caz
particular, pentru unele cump`r`ri, adjudecatarii nu vor putea
invoca deductibilitatea sau compensarea TVA.

¥inând cont de toate cele de mai sus, consider`m c` în ca-
zul lichid`rii prin procedura simplificat` a unor debitoare
f`r` eviden]e contabile, refacerea acestor eviden]e nu se
justific`, nefiind în mod expres cerut` de legea insolven]ei [i
conducând la suplimentarea nejustificat` a cheltuielilor
procedurii.

De fapt, [i în practica noastr` am întâlnit situa]ii în care,
organele de control ale MFP au solicitat imperativ, în actele de
control întocmite, refacerea integral` a contabilit`]ii unor de-
bitoare f`r` eviden]e contabile, debitoare care s-ar fi încadrat în
situa]iile prev`zute în proiectul de lege al insolven]ei ca [i
candidate la procedura simplificat`. Refacerea contabilit`]ii a
fost cerut` în vederea calcul`rii la zi a obliga]iilor fiscale [i a
depunerii declara]iilor de crean]` de c`tre creditorii bugetari.

Dup` contestarea în instan]ele de judecat` a acestor procese
verbale de control, au fost pronun]ate solu]ii de admitere a
contesta]iilor formulate de lichidator, anulându-se prevederile
proceselor verbale de control în care se pretindea refacerea
contabilit`]ii debitoarelor falite.

Am vrea s` subliniem c` în cele prezentate mai sus nu am
încercat s` facem o apologie a avantajelor lichid`rii “s`lbatice”,
f`r` refacerea contabilit`]ii debitoarei ci am încercat doar s`
subliniem c` în cazul în care contabilitatea debitoarei nu mai
exist` [i debitoarea este candidat` la procedura simplificat`,
este în spiritul legii [i a procedurii simplificate îns`[i s` nu se
refac` contabilitatea debitoarei, ci s` se continue
opera]iunile lichid`rii, f`cându-se doar raport`rile cerute de
legea insolven]ei, iar din punct de vedere fiscal, s` se
pl`teasc` doar TVA la vânz`rile din procedur`.

Asta nu înseamn` c` fo[tii administratori ai debitoarei nu pot
fi tra[i la r`spundere material` pentru lipsa actelor contabile
(art.138 pct.d) sau infrac]iunile de bancrut` frauduloas` prin
sustragerea sau distrugerea eviden]elor debitoarei (art. 142 alin
(2) pct.a).

NOTE

1 Legea insolven]ei – art.1 alin (2): Procedura simplificat` prev`zut` de
prezenta lege se aplic` debitorilor afla]i în stare de insolven]` care se încadreaz`
în una din urm`toarele categorii: a) comercian]i persoane fizice ac]ionând
individual; b) asocia]ii familiale; c) comercian]i ce fac parte din categoriile
prev`zute la alin. (1), dac` nu de]in nici un bun în patrimoniul lor [i/sau actele
[i documentele contabile nu pot fi g`site [i/sau administratorul nu poate fi g`sit,
sediul nu mai exist` ori nu corespunde adresei din registrul comer]ului; d)
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debitori ce fac parte din categoriile prev`zute la alin. (1) care nu au prezentat
documentele prev`zute la art. 28 alin. (1), lit. b), c), e) [i h), în termenul prev`zut
de lege. e) societ`]i comerciale dizolvate anterior formul`rii cererii introductive;
f) debitori care [i-au declarat prin cererea introductiv` inten]ia de intrare în
faliment sau care nu sunt îndrept`]i]i s` beneficieze de procedura de reorganizare
judiciar` prev`zut` de prezenta lege. 

2 Legea 82/1991 rep. - art. 1 Alin (1):  Societ`]ile comerciale, societ`]ile/
companiile na]ionale, regiile autonome, institutele na]ionale de cercetare-
dezvoltare, societ`]ile cooperatiste [i celelalte persoane juridice au obliga]ia sa
organizeze [i sa conduc` contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea
financiar`, potrivit prezentei legi, [i contabilitatea de gestiune adaptat` la
specificul activit`]ii.

3 Legea 82/1991 rep. – art. 6: (1) Orice opera]iune economico-financiar`
efectuat` se consemneaz` în momentul efectu`rii ei într-un document care sta la
baza înregistr`rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document
justificativ. (2) Documentele justificative care stau la baza înregistr`rilor în
contabilitate angajeaz` r`spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat [i
aprobat, precum [i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup` caz.

4 Legea 83/1991 rep. Art.24 : Înregistrarea în contabilitate a opera]iunilor
determinate de fuziunea, divizarea sau încetarea, potrivit legii, a activit`]ii
persoanelor prev`zute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunz`toare
întocmite în asemenea situa]ii.

5 OMFP 918/2005: ...Persoanele juridice care nu au desf`[urat activitate de
la data înfiin]`rii pana la 30 iunie 2005 nu întocmesc raport`ri contabile la 30
iunie 2005, urmând sa depun` o declara]ie pe propria r`spundere la unit`]ile
teritoriale ale Ministerului Finan]elor Publice, care sa cuprind` toate datele de
identificare a societ`]ii comerciale: denumirea completa (conform certificatului
de înmatriculare); adresa [i num`rul de telefon; num`rul de înregistrare la
registrul comer]ului; codul unic de înregistrare;  capitalul social. O declara]ie
similar` vor depune [i persoanele juridice care se afla în curs de lichidare,
potrivit legii.

6 Proiectul de lege a insolven]ei, art. 107 alin (5): Debitorii intra]i în
procedura falimentului, î[i acoper` pierderile anuale stabilite prin declara]ia de
impozit pe profit din profiturile impozabile ob]inute în toat` perioada, pân` la în-
chiderea procedurii de faliment

7 Proiect de lege a insolven]ei - Art. 115 - (1) Inventarul va trebui s` descrie
toate bunurile identificate ale debitorului [i s` indice valoarea lor aproximativ`
la data inventarului. Cu aprobarea comitetului creditorilor, lichidatorul va
angaja un expert evaluator, pe cheltuiala averii debitorului, pentru evaluarea
bunurilor atât separat cât [i ca unul sau mai multe ansambluri în stare de
func]ionare, dac` este cazul.

8 Proiect de lege a insolven]ei - Art. 116 - (1) Lichidarea bunurilor din
averea debitorului va fi efectuat` de lichidator sub controlul judec`torului-
sindic. Pentru maximizarea valorii averii debitorului, lichidatorul va face toate
demersurile de expunere la pia]`, într-o form` adecvat`, a acestora, cheltuielile
de publicitate fiind suportate din averea debitorului. (2) Lichidarea va începe
îndat` dup` finalizarea de c`tre lichidator a inventarierii bunurilor din averea
debitorului. Bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca un ansamblu în stare de
func]ionare - sau individual. Metoda de vânzare a bunurilor, respectiv licita]ie
public`, negociere direct` sau o combina]ie a celor dou`, va fi aprobat` de
adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului [i a recomand`rii
comitetului creditorilor. Lichidatorul va prezenta [i regulamentul de vânzare
corespunz`tor. (3) Lichidatorul va angaja în numele debitorului un evaluator,
persoan` fizic` sau juridic`, sau va utiliza, cu acordul comitetului creditorilor un
evaluator propriu, pentru a evalua bunurile din averea debitorului, în
conformitate cu standardele interna]ionale de evaluare. (4) În func]ie de
circumstan]ele cauzei [i pe cât posibil, bunurile din averea debitorului vor fi
evaluate atât individual, cât [i în bloc; prin bloc, ca ansamblu func]ional, se
în]elege o parte sau toate bunurile debitorului, necesare pentru desf`[urarea
unei afaceri, pentru care un cump`r`tor ofer` un pre] nedefalcat pe bunurile
componente.

9 Proiect de lege a insolven]ei - Art. 117: (1) În cazul propunerii de vânzare
în bloc, lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport în care vor fi
indicate, descrise [i evaluate bunurile ce urmeaz` a fi vândute împreun`,
precizându-se [i sarcinile de care, eventual, sunt grevate, înso]it de propuneri
vizând modalit`]ile de vânzare. O copie de pe raport va fi depus` la grefa
tribunalului, unde va putea fi studiat` de orice alt` parte interesat`.

10 Proiect de lege a insolven]ei - Art. 120 - Lichidatorul va încheia contracte
de vânzare-cump`rare; sumele realizate din vânz`ri vor fi depuse în contul
prev`zut la art. 4 alin. (2) [i recipisele vor fi predate judec`torului-sindic.

11 Proiect de lege a insolven]ei - Art. 122: (1) La fiecare 3 luni, calculate de
la data începerii lichid`rii [i cuprinse într-un program de administrare a
lichid`rii care trebuie întocmit în 30 de zile de la numire, lichidatorul va prezenta
comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor ob]inute din lichidare [i din
încasarea de crean]e [i un plan de distribuire între creditori. Raportul va
prevedea [i plata retribu]iei sale [i a celorlalte cheltuieli, men]ionate la art. 123
pct. 1. Dup` analiza raportului, comitetul creditorilor va putea convoca
adunarea creditorilor.

12 Proiect de lege a insolven]ei - Art. 129 - (1) Dup` ce bunurile din averea
debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judec`torului-sindic un
raport final înso]it de situa]iile financiare finale; copii de pe acestea vor fi
comunicate tuturor creditorilor [i debitorului [i vor fi afi[ate la u[a tribunalului.
Judec`torul-sindic va convoca adunarea creditorilor la un termen de maximum

30 de zile de la afi[area raportului final. Creditorii pot formula obiec]ii la
raportul final cu cel pu]in 5 zile înainte de data convoc`rii.

13 Proiect de lege a insolven]ei - Art. 139:  Sumele depuse potrivit art. 138
alin. (1) vor intra în averea debitorului [i vor fi destinate, în caz de reorganizare,
complet`rii fondurilor necesare continu`rii activit`]ii debitorului, iar, în caz de
faliment, acoperirii pasivului. 

14 Proiect de lege a insolven]ei - Art. 141 - (1) Executarea silit` împotriva
persoanelor prev`zute la art. 138 alin. (1) se efectueaz` de c`tre executorul
judec`toresc conform Codului de procedur` civil`. (2) Dup` închiderea
procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silit` vor fi repartizate
de c`tre executorul judec`toresc, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în
temeiul tabelului definitiv consolidat pus la dispozi]ia sa de c`tre lichidator.

15 Proiect de lege a insolven]ei - Art. 133: Dac` crean]ele au fost complet
acoperite prin distribuirile f`cute, judec`torul-sindic va pronun]a o sentin]` de
închidere a procedurii de faliment [i de radiere a debitorului din registrul în care
este înmatriculat: a) chiar înainte ca bunurile din averea debitorului s` fi fost
lichidate în întregime, în cazul în care to]i asocia]ii persoanei juridice, sau
persoana fizic` dup` caz, solicit` acest lucru în 30 de zile de la notificarea
lichidatorului f`cut` administratorului special, urmând ca bunurile s` treac` în
proprietatea indiviz` a asocia]ilor/ac]ionarilor corespunz`tor cotelor de
participare la capitalul social. b) în toate celelalte cazuri, procedura se închide
numai dup` lichidarea complet` a activului, eventualele sume reziduale ultimei
distribuire, urmând a fiu depu[i într-un cont la dispozi]ia asocia]ilor, sau
persoanei fizice, dup` caz.

16 Proiect de lege a insolven]ei - Art. 131: În orice stadiu al procedurii
prev`zute de prezenta lege, dac` se constat` c` nu exist` bunuri în averea
debitorului ori c` acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile
administrative [i nici un creditor nu se ofer` s` avanseze sumele
corespunz`toare, judec`torul-sindic va putea da o sentin]` de închidere a
procedurii, prin care se dispune [i radierea debitorului din registrul în care este
înmatriculat. 

17 Legea 82/1991 rep. – Art.26: În caz de pierdere, sustragere sau distrugere
a unor documente contabile se vor lua m`suri de reconstituire a acestora în
termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglement`rilor emise în
acest scop.

18 Legea 82/1991 - ART. 9: (1) Documentele oficiale de prezentare a
situa]iei economico-financiare a persoanelor prev`zute la art. 1 sunt situa]iile
financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie sa ofere o imagine fidel` a
pozi]iei financiare, performantei financiare [i a celorlalte informa]ii referitoare
la activitatea desf`[urata.

19 Proiectul de lege a insolven]ei - Art. 55: Ulterior intr`rii în procedura
simplificat`, în cazul în care documentele prev`zute la art. 28 alin. (1) lit. b), c),
d), e) [i i) nu sunt prezentate de c`tre debitor, lichidatorul desemnat va
reconstitui, în m`sura posibilului, acele documente, cheltuielile astfel efectuate
urmând a fi suportate din averea debitorului. 

Art. 28 - (1) Cererea debitorului trebuie s` fie înso]it` de urm`toarele
acte: a) bilan]ul certificat de c`tre administrator [i cenzor/auditor, balan]a de
verificare pentru luna precedent` datei înregistr`rii cererii de deschidere a
procedurii; b) o list` complet` a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate
conturile [i b`ncile prin care debitorul î[i ruleaz` fondurile; pentru bunurile
grevate se vor men]iona datele din registrele de publicitate; c) o list` a numelor
[i a adreselor creditorilor, oricum ar fi crean]ele acestora: certe sau sub condi]ie,
lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate,
ar`tându-se suma, cauza [i drepturile de preferin]`; d) o list` cuprinzând pl`]ile
[i transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare
înregistr`rii cererii introductive; e) o list` a activit`]ilor curente pe care
inten]ioneaz` s` le desf`[oare în perioada de observa]ie; f) contul de profit [i
pierderi pe anul anterior depunerii cererii; g) o list` a membrilor grupului de
interes economic sau, dup` caz, a asocia]ilor cu r`spundere nelimitat`, pentru
societ`]ile în nume colectiv [i cele în comandit`; h) o declara]ie prin care
debitorul î[i arat` inten]ia de intrare în procedura simplificat` sau de
reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activit`]ii sau prin
lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; dac`
aceast` declara]ie nu va fi depus` pân` la expirarea termenului stabilit la alin.
(2), se prezum` c` debitorul este de acord cu ini]ierea procedurii simplificate; i)
o descriere sumar` a modalit`]ilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea
activit`]ii; j) o declara]ie pe propria r`spundere autentificat` la notar sau
certificat` de un avocat, sau un certificat de la registrul societ`]ilor agricole ori,
dup` caz, oficiul registrului comer]ului în a c`rui raz` teritorial` se afl`
domiciliul profesional/sediul social, din care s` rezulte dac` a mai fost supus
procedurii prev`zute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formul`rii
cererii introductive. k) o declara]ie pe proprie r`spundere autentificat` de notar
sau certificat` de avocat din care s` rezulte c` nu a fost condamnat definitiv
pentru falsificare sau pentru ori infrac]iuni prev`zute în Legea concuren]ei nr.
21/1996, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i c` administratorii,
directorii [i/sau asocia]ii nu au fost condamna]i definitiv pentru bancrut`
frauduloas`, gestiune frauduloas`, abuz de încredere, în[el`ciune, delapidare,
m`rturie mincinoas`, infrac]iuni de fals ori infrac]iuni prev`zute în Legea
concuren]ei nr. 21/1996, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare în ultimii cinci
ani anteriori deschiderii procedurii. l) s` depun`, dac` este cazul, certificatul de
înregistrare a valorilor mobiliare la Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare.
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Motto: Departe de a fi o facultate acordat` de legiuitor,
suspendarea execut`rilor silite pe rol reprezint` un
important element de disciplin` concursual` a creditorilor
falitului, prin care se asigur` pentru to]i participan]ii la
procedura de insolven]` respectarea ordinii legale de
îndestulare.

Situa]ia de fapt:

Împotriva debitorului este declan[at` procedura de executare silit` de
drept comun, bunurile sunt sechestrate de c`tre executorul judec`toresc [i
se fixeaz` termen pentru sedin]a de licita]ie, în vederea adjudec`rii.

Debitorul formuleaz` prin organele sale de conducere contesta]ie la
executare [i solicit` suspendarea execut`rii în temeiul dispozi]iilor art.
403 alin.1 C.Pr.Civ. Instan]a fixeaz` cau]iune în cuantum de 10% din
crean]a contestat`. Ulterior, împotriva debitorului este declan[at`
procedura de reorganizare judiciar` [i este desemnat administrator
judiciar cu atribu]ia conducerii în tot a averii acestuia. 

Având cunostin]` de executarea silit` declan[at` împotriva
debitorului, administratorul judiciar notific` executorului judec`toresc
existen]a unui impediment dirimant la executare, constând în declan[area
procedurii de urm`rire concursual` prev`zut` de Legea 64/1995 rep.

La termenul fixat de catre instan]a de executare pentru discutarea
contesta]iei, se prezint` administratorul judiciar care declar` ca î[i
insu[e[te ac]iunea formulat` de debitor [i solicit` suspendarea în baza
dispozi]iilor art. 42 din Legea 64/1995 rep.

Instan]a constat` ca nu s-a îndeplinit cerin]a achit`rii cau]iunii [i
prorog` discutarea cererii de suspendare pân` la plata acesteia. Înainte de
acest termen executorul judec`toresc declar` adjudecate bunurile care
formau obiectul fondului de comer] al debitoarei în favoarea unui ter],
întocmind proces verbal de adjudecare în acest sens prin care se
procedeaz` la transferul propriet`]ii bunurilor.

Instan]a de judecat` respinge cererea de suspendare ca ramas` f`r`
obiect [i respinge contesta]ia la executare ca nefondat`.

Situa]ia de drept:

Spe]a este interesant` sub aspectul discut`rii a dou` aspecte:
– Momentul de la care se produc efectele într-o suspendare prin

efectul legii (ope legis), astfel cum este cea instituit` de dispozi]iile art.42
(fost 35) din Legea nr.64/1995 republicat`. Modul de invocare a acestui
incident procedural in fa]a instan]ei de executare.

– Efecte fa]` de masa credal`. Sanc]iunea nulit`]ii. 
Ac]iuni care stau în competen]a administratorului judiciar/

lichidatorului în procedura insolven]ei comerciale.

1. Cazul suspend`rii instituit prin dispozi]iile art. 35 din Legea
nr.64/1995 republicat`, este un caz de suspendare legal` de drept,
imperativ`, a c`rei inciden]` urmeaz` doar a fi constatat` de c`tre instan]a
de judecat`, producând efecte înc` de la momentul deschiderii procedurii
( ex tunc).

Ca atare, aplicând în cauz` acest ra]ionament, nu conteaz` când
anume se pronun]` hot`rârea judec`toreasc` care constat` suspendarea
ope legis a unei ac]iuni de executare silit` împotriva debitorului, atâta
timp cât aceast` hot`râre judec`toreasc` are, oricum, caracter declarativ
de drepturi. Aceasta înseamn` c` se constat`, cu efect retroactiv,
suspendarea de drept a oric`ror acte de executare silit` împotriva
debitorului. Aceast` suspendare opereaz` în bloc, fa]` de toate p`r]ile din
proces [i are ca efect ramânerea în nelucrare a procesului.

Este de re]inut faptul c` orice act de procedur` efectuat în perioada
ulterioar` deschiderii procedurii de insolven]` (moment procedural de la
care legiuitorul instituie aceast` suspendare) este lovit de nulitate, care
poate fi invocat` de orice persoan` interesat`, în spe]` debitorul
reprezentat de administratorul judiciar.

Ra]ionamentul pentru care aceast` suspendare legal` este scutit` de
plata cau]iunii pleac` de la aceea[i premis` de drept: cau]iunea se

datoreaz` doar pentru cazurile de suspendare facultativ` (la cererea [i la
dispozi]ia p`r]ii) a for]ei executorii a unei hot`râri
judecatore[ti/execut`rii silite îns`[i, nu îns` [i pentru cazurile de
suspendare legal` de drept instituite imperativ de legiuitor.

Cu alte cuvinte, debitorul prin administratorul judiciar nu poate fi
obligat la plata cau]iunii intrucât aceast` suspendare nu depinde de voin]a
uneia sau alteia dintre p`r]i, ci opereaz` indiferent dac` par]ile o doresc
sau nu, adic` ex officia.

Judec`torul are obligativitatea, potrivit rolului activ, s` pun` în
discu]ia p`r]ilor cazul de suspendare prev`zut de dispozi]iile art.42 din
Legea 64/1995 rep.

În concluzie, fa]` de caracterul normei juridice prin care s-a instituit
aceast` suspendare [i fa]` de scopul pentru care a fost conceput`, ca
instrument procedural de protec]ie al masei credale, nu poate fi admis`
obligativitatea debitorului de a depune cau]iune.

Astfel, în cererea de suspendare a execut`rii a avut loc o modificare
a cauzei juridice, dintr-o suspendare facultativ` într-o suspendare legal`,
care a lipsit de obiect dispozi]ia instan]ei de plat` a cau]iunii.

2. În ipoteza în care instan]a de executare a respins totu[i cererea de
suspendare a execut`rii sau nu s-ar reu[i ulterior întoarcerea execut`rii
pentru nulitatea tuturor actelor de procedur` efectuate ulterior pronun]`rii
sen]intei de deschidere a procedurii de insolven]`, exist` deschis` calea
ac]iunii directe a administratorului judiciar/ lichidatorului în fa]a
judec`torului-sindic, în baza dispozi]iilor art.40 din Lege: orice plat`
efectuat` de debitor ulterior deschiderii procedurii, este nul` de drept.
Avem deci a discuta despre regimul juridic al unei nulit`]i exprese, a c`rei
ra]iune [i justificare se reg`sesc în interesul major al protej`rii intereselor
masei credale [i nu în ultimul rând a debitorului.

Or, îndestularea crean]ei într-o executare silit` individual`, fiind un
mijloc de stingere a obliga]iei, este considerat` o plat` integral` a
crean]ei, ca atare se poate invoca aceast` nulitate fa]` de masa credal`. În
aceste condi]ii, creditorul urm`ritor, care a ob]inut o realizare a crean]ei
sale pe cale separat`, cu încalcarea principiilor concursualismului [i a
propor]ionalit`]ii masei credale, va trebui s` restituie sumele încasate.

Se ajunge astfel la acela[i rezultat, adic` un titlu executor ob]inut
împotriva unui creditor prin defini]ie solvabil, constând în echivalentul
valorii de circula]ie a bunurilor adjudecate.

Concluzie: Este esen]ial de re]inut c` materia insolven]ei comerciale
instituie o protec]ie special` a averii debitorului, aceast` protec]ie vizând,
printre altele, [i stoparea instantanee a oric`ror urm`riri individuale ale
creditorilor. Aceasta întrucât constituirea [i îndestualarea masei credale
are la baz` principii [i concepte stricte, imperative, tocmai pentru a
contracara agresivitatea unor creditori care incearc`, chiar pe ultimii
metri, s` ob]in` o îndestulare rapid`, cu prejudicierea ordinii legale de
prioritate. În faliment debitorul nu mai este urm`rit de creditorul s`u, ci
în mod concursual [i egalitar, de to]i creditorii s`i, astfel încât fiecare
participant trebuie s` se supun` condi]iilor de verificare [i distribu]ie
ob]inute din valorificarea bunurilor de c`tre lichidator.

Nota autorilor: Prin Decizia civil` nr. 1626/23.11.2005 s-a admis
recursul declarat de recurenta contestatoare ROMSAT CARDINAL
NETWORK SA-prin lichidator BFJ CONSULTING SRL, se modific` în
tot sentin]a civil` recurat`, în sensul c` se admite contesta]ia la executare,
se constat` NULITATEA ABSOLUTå a procesului verbal de vânzare
prin licita]ie din data de 27.04.2005 [i a tuturor actelor de executare silit`
efectuate dup` data deschiderii procedurii reorganiz`rii [i lichid`rii
judiciare a societ`]ii recurente.”

În aceste condi]ii, nu putem decât s` salut`m, apreciind pozitiv,
tendin]ele din ce în ce mai hot`râte ale practicii judiciare, prin care sunt
sanc]ionate ferm actele de executare ale Birourilor Executorilor
Judec`tore[ti, efectuate ulterior deschiderii procedurilor de insolven]`.

Phoenix, ianuarie-martie 2006
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Av. Andreea Deli
Membr` UNPRL, Filiala Bucure[ti

Av. Andrei Teodor Ungureanu

Studiu de jurispruden]` referitor la unul dintre cele mai importante efecte nepatrimoniale ale

sentin]ei declarative de faliment, [i anume suspendarea ac]iunilor în realizarea crean]elor împotriva

averii debitorilor. (art. 42 din legea 64/1995 republicat`)

“Ultima noapte de executare silit`, prima zi de insolven]`”



9
Opinia specialistului

Phoenix, ianuarie-martie 2006
cyanmagentablack   

cy
an

m
ag

en
ta

bl
ac

k 
  

Restructurarea, profitabilitatea sau falimentul , precum

[i considerente de ordin economico – social [i fiscal  sunt

câ]iva din factorii cei mai importan]i care \i determin` pe

administratori, asocia]i sau patroni \n luarea deciziei de a

fuziona, diviza sau lichida societ`]ile comerciale.

I
çn normele metodologice aprobate prin Ordinul Finan]elor

Publice nr.1376/2004, in cazul fuziunii prin absorb]ie – când
societatea absorbant` “J” de]ine titluri de participare la
societatea absorbit`  “K” sunt prezentate:

- bilan]urile contabile ale celor doua societ`]i
comerciale care particip` la opera]iunea de fuziune;

- valoarea global` a societa]ii absorbite “K”, rezultat`
in urma evaluarii;

- determinarea raportului de schimb al ac]iunilor
pentru a acoperi aportul societa]ii absorbite “K”

- determinarea numarului de ac]iuni de emis de catre
societatea absorbant` “J” in favoarea ac]ionarilor societa]ii
absorbite “K”.

- articolele contabile privind eviden]ierea in
contabilitatea societa]ilor comerciale a opera]iunilor care se
efectueaz` cu ocazia fuziunii.

A.
Pe baza bilan]urilor contabile intocmite de cele 2 societ`]i

comerciale participante la opera]iunea de fuziune conform art.
26(1) din Legea contabilit`]ii nr.82/1991 republicat`, s-au
determinat:

Pentru societatea absorbant` “J”:
● Activul net contabil : 
4561.000 mii lei (total activ) - 3130.000 mii lei (datorii

totale) = 1431.000 mii lei
Activul net contabil in sum`  de 1431.000 mii lei,

corespunde cu totalul capitalurilor proprii din bilan]ul
contabil, compus din:

capital social (cont 1012) = 1280.000 mii lei (80.000
ac]iuni x 16.000 lei)

rezerve din reevaluare (cont 105) = 31.000 mii lei
rezerve (cont 106) = 120.000 mii lei
Total capitaluri = 1431.000 mii lei 
● Aportul net:
1431.000 mii lei + 9000 mii lei = 1440.000 mii lei

9000 mii lei reprezint` plusul de valoare al titlurilor
de]inute de absorbant` la absorbit` ( 21.000 lei/ac]iune –
20.000 lei/ac]iune )

Pentru societatea absorbit` “K”:

● Activul net contabil:

2860.000 mii lei (total activ) – 1840.000 mii lei (datorii
totale) = 1020.000 mii lei

Activul net contabil in sum` de1020.000 mii lei ,
corespunde cu totalul capitalurilor proprii din bilan]ul
contabil, compus din: 

capital social (cont 1012) = 720.000 mii lei (60.000 ac]iuni
x 12.000 lei)

rezerve din reevaluare(cont 105) = 200.000 mii lei
rezerve (cont 106) = 100.000 mii lei
Total capitaluri = 1020.000 mii lei
● Aportul net:

1020.000 mii lei + 240.000 mii lei = 1260.000 mii lei
240.000 mii lei reprezint` cre[terea global` a societ`]i “K”,

rezultat` in urma evaluarii

B.

Pe baza valorii aporturilor nete ale celor 2 societ`]i [i a
num`rului de ac]iuni, se calculeaz` valoarea contabil` a unei

ac]iuni [i raportul de schimb al ac]iunilor ce trebuie emise
de societatea absorbant` “J”, pentru ac]iunile societ`]ii
absorbite “K”:

- valoarea contabil` a unei ac]iuni a societ`]ii
absorbante “J” este de 18.000 lei  (1440.000 mii lei/ 80.000
ac]iuni)

- valoarea contabil` a unei ac]iuni a societ`]ii absorbite
“K” este de 21.000 lei (1260.000 mii lei/ 60.000 ac]iuni)

- raportul de schimb al ac]iunilor este 21.000
lei/18.000lei = 7/6, adic` societatea absorbant` “J” trebuie sa
emit` 7 ac]iuni pentru 6 ac]iuni ale societ`]ii absorbite “K”.

C.

Societatea absorbant` “J” trebuie s` emit` un numar total
de 70.000 ac]iuni pentru ac]ionarii societ`]ii absorbite “K”,
determinat astfel:

- 60.000 ac]iuni ale societ`]ii absorbite “K” x 7/6 = 70.000
ac]iuni; sau

Opinii privind reflectarea \n
contabilitate a principalelor opera]iuni

de fuziune, divizare, dizolvare [i
lichidare a societ`]ilor comerciale

Ec.Liviu Sebe
Membru UNPRL,
Filiala Bucure[ti

Ec.Mihaela Papaconstantin
Membr` UNPRL,

Filiala Bucure[ti
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- 1260.000 mii lei/18000 lei valoarea contabil` a unei
ac]iuni a societ`]ii absorbante “J” = 70.000 ac]iuni

D.
Ac]ionarii societ`]ii absorbite “K”, vor primi un numar de

59.500 ac]iuni, astfel:
9000 ac]iuni de]inute de societatea absorbant` “J”/ 60.000

ac]iuni = 85% (100%-15%)
70.000 ac]iuni x 85% = 59.500 ac]iuni de emis de

societatea absorbant` “J”
70.000 ac]iuni – 59.500 ac]iuni de emis = 10.500 ac]iuni de

anulat de c`tre societatea absorbant` “J”.
E.
Capitalul social si prima de fuziune de preluat de c`tre

societatea absorbant` “J” sunt:
capital social = 952.000.000 lei ( 59.500 ac]iuni x 16.000

lei)
prima de fuziune = 128.000.000 lei (1080.000.000 lei –

952.000.000 lei)

II.
Prezent`m [i o alt` modalitate de determinare a valorii

contabile a unei ac]iuni a societ`]ii absorbite “K”, a raportului
de schimb al ac]iunilor [i a num`rului de ac]iuni de emis de
societatea absorbant` “J”; a capitalului social [i a primei de
fuziune de preluat de c`tre societatea absorbant` “J”:

A. Determinarea aporturilor nete:
- Societatea absorbant` “J” = 1440.000.000 lei + 9.000.000

lei
- Societatea absorbita “K”= 1260.000.000 lei + 240.000.000

lei
- Societatea absorbant` “J” de]ine 9000 ac]iuni la societatea

absorbit` “K”, care reprezint` 15% din totalul de 60.000
ac]iuni ale societ`]ii absorbite “K”. Ac]iunile de]inute de
ceilalti ac]ionari  sunt egale cu 51.000 ac]iuni ( 60.000 ac]iuni
– 9000ac]iuni )

- Societatea absorbit` “K”: 1260.000.000 lei – 180.000.000
lei = 1080.000.000lei  180.000.000 lei reprezint`  cele 9000
ac]iuni x 20.000 lei ~ cost achizi]ie

B. Determinarea valorii contabile a ac]iunilor:
Societatea absorbant` “J” = 18.000 lei/ac]iune

(1.440.000.000/80.000 actiuni)
Societatea absorbit` “K” = 21.000 lei/ac]iune

(1260.000.000 x 85% = 1071.000.000/51.000 ac]iuni)

C.  Determinarea raportului de schimb al ac]iunilor:
21.000/ 18.000 = 1.1667

D. Determinarea num`rului total de ac]iuni de emis de
c`tre societatea absorbant` “J” pentru ac]ionarii societ`]ii
absorbite “K”, cu excep]ia num`rului de ac]iuni de]inute de
absorbant` la absorbit`:

51.000 ac]iuni x 1.1667 = 59.500 ac]iuni 

E. Determinarea capitalului social si a primei de
fuziune de preluat de catre societatea absorbanta “K”:

capital social = 952.000.000 lei (59.500 actiuni x 16.000
lei)

prima de fuziune = 128.000.000 lei (1080.000.000 lei –
952.000.000 lei) 

F. Anularea titlurilor de participa]ie ale societ`]ii
absorbante “J” la societatea absorbit` “K” in sum` de
180.000.000 lei (9000 ac]iuni x 20.000 lei)

Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului
Finan]elor Publice nr.1376/17.09.2004, precizeaz` “ cu

valoarea titlurilor de participa]ie ale societ`]ii absorbante “J”
de]inute la societatea absorbit` “K”, se diminueaz` alte
rezerve, prima de fuziune sau capitalul social” cu aprobarea
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor societ`]ii absorbante “J”.

Legea nr.31/1990 privind societ`]ile comerciale republi-
cat`, la art.241 lit.e prevede c` “nu vor putea fi schimbate
pentru ac]iuni emise de societatea absorbant`, ac]iunile
societ`]ii absorbite al c`ror titular este direct sau prin persoane
interpuse, societatea absorbant` ori ins`[i societatea
absorbit`”.

III.
çn normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului

Finan]elor Publice nr.1376/17.09.2004 sunt prezentate
inregistr`rile contabile ce trebuie efectuate de societ`]ile “J” si
“K” participante la opera]iunea de fuziune:

1. çn contabilitatea societ`]ii absorbite “K”:
a) Sc`derea din eviden]a contabil` a activului transferat:
461 = 7583 3100.000.000 lei
Suma total` de 3100.000.000 lei cuprinde soldurile

conturilor:
213 = 880.000.000 lei 
( 800.000.000 lei ~ cost de achizi]ie – 160.000.000 lei ~

amortizare + 240.000.000 lei ~ diferen]a din evaluarea
mijloacelor de transport)

371 = 1130.000.000 lei
(1400.000.000 lei ~ cost de achizi]ie – 270.000.000 lei ~

provizion pentru deprecierea m`rfurilor )
411 = 910.000.000 lei
5121 = 180.000.000 lei
b) Sc`derea din evidenta contabil` a elementelor de

activ transferate:
6583 =   %  2860.000.000 lei
213 640.000.000 lei 
371 1130.000.000 lei 
411 910.000.000 lei
5121 180.000.000 lei
c) Sc`derea din evidenta contabil` a elementelor de

pasiv transferate:
401 = 461 1840.000.000 lei
Consider`m c` inregistrarea sc`derii din contabilitatea

societ`]ii absorbite “K” a mijloacelor fixe eviden]iate in contul
213 la valoarea r`mas` neamortizat` la data fuziunii precum [i
a m`rfurilor la cost de achizi]ie mai pu]in provizionul pentru
deprecierea acestor bunuri, contravine prevederilor Legii
contabilit`]ii nr.82/1991 [i a O.M.F.P. nr.1752/2005 care
prev`d:

- La data intr`rii \n entitate, bunurile se evalueaz` [i se
\nregistreaz` în contabilitate la valoarea de intrare, care se
stabileste la cost de achizi]ie – pentru bunurile procurate cu
titlu oneros – art. 53 alin.1,lit.a.

- Activele imobilizate trebuie evaluate la costul de
achizi]ie – art.64, alin.1.

Eviden]ierea sc`derii din contabilitate a mijloacelor fixe [i
a m`rfurilor la alte valori decât costul de achizi]ie, are
dezavantajul c`, conturile 213,2813,371 [i 397 vor r`mâne cu
solduri ( 160.000.000 lei [i respectiv 270.000.000 lei) .

2. çn contabilitatea societ`]ii absorbante “J”:
a) çnregistrarea aportului rezultat din fuziune:
456 = % 1080.000.000
1012 952.000.000
1042 128.000.000
b) Anularea titlurilor de participa]ie:
%  = 263 180.000.000
106 120.000.000
1042 60.000.000



c) Preluarea elementelor de activ [i pasiv ale societ`]ii
absorbite “K”:

% = 456 3100.000.000
213 880.000.000
371 1130.000.000
411 910.000.000
5121 180.000.000
456 = % 2020.000.000
117 180.000.000
401 1840.000.000

IV.

1. Apreciem c` pentru eviden]ierea sc`derii din
contabilitate a elementelor de activ [i de pasiv, societatea

absorbit` “K” trebuie s` efectueze urm`toarele articole
contabile:

a) Eviden]ierea valorii activului transferat:
461 = 7583 530.000.000
Suma de 3530.000.000 lei cuprinde sumele din conturile:
213 = 1040.000.000 lei

(800.000.000 lei + 240.000.000 lei)
371 = 1400.000.000 lei
411   =  910.000.000 lei
5121 = 180.000.000 lei
b) Sc`derea din eviden]a contabil` a elementelor de activ

transferate:
6583 = % 3530.000.000
213 1040.000.000
371 1400.000.000 
411 910.000.000
5121 180.000.000

c) Sc`derea din eviden]a contabil` a elementelor de pasiv
transferate:

%= 461 2270.000.000
2813 160.000.000
397 270.000.000
401 1840.000.000
d) çnchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
121 = 6583 3530.000.000
7583 = 121 3530.000.000

2. çn contabilitatea societ`]ii absorbante “J” trebuie s` se
efectueze urm`toarele articole contabile pentru preluarea
elementelor de activ [i de pasiv ale societ`]ii absorbite “K”: 

a) çnregistrarea aportului rezultat din fuziune:
456 = % 1080.000.000
1012 952.000.000
1042 128.000.000
b) çnregistrarea anul`rii titlurilor de participa]ie:
% = 263 180.000.000
106 120.000.000
1042 60.000.000

c) çnregistrarea prelu`rii elementelor de activ:
%= 456 3370.000.000
213 880.000.000
371 1400.000.000
411 910.000.000
5121 180.000.000
d) çnregistrarea prelu`rii elementelor de pasiv:
456 = % 2290.000.000
117 180.000.000
397 270.000.000
401 1840.000.000

V.

çn bilan]ul contabil al societ`]ii absorbite “K” întocmit la
data fuziunii sunt prezentate datele:

800.000.000 lei = valoarea de intrare a mijloacelor fixe
eviden]iate in contul 213

160.000.000 lei = amortizarea calculat` înregistrat` \n
contul 2813

Din aceste date rezult`:
- 5 ani durata normal` de utilizare a mijloacelor fixe
- 20% norma de amortizare (100: 5ani)
- 1 an durata consumat`
- 4 ani durata ramas` (5ani – 1an)
- 160.000.000 lei = amortizarea calculat` pân` la data

fuziunii (800.000.000 lei x 20%)
Dup` finalizarea fuziunii, la societatea absorbant` “J”,

valoarea de inregistrare a mijloacelor fixe preluate de la
societatea absorbit` “K” este de 880.000.000 lei.

Dac` societatea absorbant` “J” ar calcula amortizarea
acestor mijloace fixe cu norma de amortizare de 20% în
perioada duratei r`mase de 4 ani; aceasta ar fi în suma de
704.000.000 lei (880.000.000 x 20% = 176.000.000 lei
amortizare anual` x 4 ani durata ramas` ); astfel c` la
împlinirea duratei normale de utilizare (5ani) ar ramâne o
valoare de înregistrare de 176.000.000 lei (880.000.000 lei –
704.000.000 lei)

Pentru a se remedia aceast` situatie, la societatea
absorbanta “J” este necesar s` se determine o norm` de
amortizare de 25% (100 : 4 ani durata ramas`).

Aplicându-se norma de amortizare de 25% la valoarea de
înregistrare a mijloacelor fixe eviden]iate in contul 213 la
880.000.000 lei, rezult` o amortizarea anual` calculat` de
inregistrat pe cheltuieli de 220.000.000 lei (880.000.000 x
25%) iar durata ramas` de 4 ani se va recupera pe calea
amortiz`rii la valoarea de înregistrare de 880.000.000 lei
(220.000.000 x 4 ani)

çn speran]a c` opiniile exprimate vor fi de real folos
practicienilor în reorganizarea societ`]ilor comerciale,
economi[tilor, juri[tilor [i administratorilor; cei doi coautori
v` ofer` tot sprijinul de care ave]i nevoie pentru în]elegerea [i
aplicarea reglement`rilor contabile privind fuziunea, divizarea
si lichidarea societ`]ilor comerciale.
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Legea nr.64/1995 R privind procedura reorganiz`rii judiciare
[i a falimentului enumer`, în articolul 1, categoriile de persoane –
juridice [i fizice – care intr` în domeniul ei de reglementare:
societ`]ile comerciale; cooperativele de consum [i cooperativele
me[te[ug`re[ti (denumite organiza]ii cooperatiste), asocia]iile
teritoriale ale cooperativelor de consum [i me[te[ug`re[ti;
societ`]ile cooperative; persoanele fizice, ac]ionând individual
sau în asocia]ii familiale;  societ`]ile agricole [i grupurile de
interes economic.

Legea privind procedura insolven]ei, care urmeaz` s`
modifice actualele dispozi]ii, va reglementa 2 dou` forme ale
procedurii insolven]ei [i anume procedura general` [i procedura
simplificat`.  Cele dou` forme sunt definite la art.3 pct.22 [i
respectiv 23 din proiectul de lege. Astfel,  procedura general`
reprezint` procedura prin care un debitor care îndepline[te
condi]iile prev`zute la art.1 alin.1, f`r` a le îndeplini simultan [i
pe cele de la art.1 alin.2, intr`, dup` perioada de observa]ie,
succesiv, în procedura de reorganizare judiciar` [i în procedura de
faliment, sau separat, doar în reorganizare judiciar` sau doar în
procedura de faliment. Procedura simplificat` reprezint`
procedura prin care un debitor care îndepline[te condi]iile
prev`zute la art.1 alin.2 intr` direct în procedura de faliment.

În articolul 1, legiuitorul enumer` categoriile de persoane care
vor face obiectul de reglementare al  procedurii generale,
respectiv al procedurii simplificate a insolven]ei.

Potrivit art. 1 alin. 1 din proiectul de lege a insolven]ei,
procedura general`  se aplic`  urm`toarelor categorii de debitori,
afla]i  în stare de  insolven]` sau de insolven]` iminent`, cu
excep]ia celor prev`zu]i la alin.2 lit. c [i d. (Corect ar fi fost „cu
excep]ia celor prev`zu]i la art.1 alin.2 lit. c,d,e,f„ deoarece toate
aceste persoane juridice nu se pot reorganiza  întrucât  sunt
dizolvate sau [i-au declarat prin cererea introductiv` inten]ia de
intrare în faliment ori nu sunt îndrept`]ite s` beneficieze de
procedura de reorganizare judiciar`. Ele  trebuie s` intre direct în
procedura simplificat`.)

1. societ`]ile comerciale; 
2. societ`]ile cooperative;
3. organiza]iile  cooperatiste;
4. societ`]ile agricole;
5. grupurile de interes economic;
6. orice alt` persoan` juridic` de drept privat care desf`[oar`

[i activit`]i economice.
Potrivit art.1 alin. 2 din proiectul de lege al  insolven]ei,

procedura simplificat` se aplic` urm`toarele categorii de debitori,
afla]i în stare de insolven]`:

a. comercian]i persoane fizice ac]ionând individual;
b. asocia]ii familiale;
c. comercian]i care fac parte din categoriile prev`zute la alin.1,

dac` nu de]in nici un bun în patrimoniul lor [i / sau actele [i

documentele contabile nu pot fi g`site [i / sau administratorul  nu
poate fi g`sit, sediul nu mai exist` ori nu corespunde adresei din
registrul comer]ului;

d. debitori care fac parte din categoriile  prev`zute la alin.1,
care nu au prezentat documentele prev`zute la art.28 alin.1 lit. b,
c, e, [i h, în termenul prev`zut de lege;

e. societ`]i comerciale dizolvate anterior formul`rii cererii
introductive (corect ar fi fost, pentru argumentele ce vor fi expuse
ulterior, „debitori persoane juridice care au desf`[urat activit`]i
economice,  ce au fost dizolvate anterior formul`rii cererii
introductive” ;

f. debitori care [i-au declarat prin cererea introductiv` inten]ia
de intrare în faliment sau care nu sunt îndrept`]i]i s` beneficieze
de procedura de reorganizare judiciar`.

Potrivit art.L620-2 din codul comercial francez, redresarea [i
lichidarea judiciar` sunt aplicabile tuturor comercian]ilor, tuturor
persoanelor înmatriculate în registrul meseriilor, tuturor
agricultorilor [i tuturor persoanelor morale de drept privat. 3

A. Societ`]ile comerciale.

1. Societ`]ile comerciale legal constituite [i nedizolvate.
Pot fi subiecte ale procedurii insolven]ei societ`]ile

comerciale organizate în oricare dintre  formele reglementate de
art.2 din Legea nr.31/1990, precum [i societ`]ile comerciale care
au luat fiin]` prin reorganizarea unit`]ilor economice de stat, în
temeiul art.1  [i art.16 din Legea nr.15/1990. 

În reglementarea actual`, toate aceste subiecte au voca]ia a se
reorganiza, cu excep]ia celor care în ultimii 5 ani preceden]i au
mai formulat o astfel de cerere sau au fost obiectul unei astfel de
cereri introduse de creditori (art. 33 din Legea nr.64/1995 R).

Societ`]ile comerciale, dac` nu se vor afla în nici una din
ipotezele prev`zute la art.1 alin.2 lit.c, d, e [i f din proiectul legii
insolven]ei vor putea face obiectul procedurii generale, în caz
contrar, fiind obligatorie aplicarea procedurii simplificate, adic`
intrarea direct` în faliment. Astfel, noua lege m`re[te considerabil
num`rul cazurilor în care un debitor societate comercial` nu se
poate reorganiza.

2. Societ`]ile  comerciale legal constituite  dizolvate.
Legea insolven]ei, în forma actual`, nu face nici o referire

expres` la societatea dizolvat`.
Apreciem c` societatea comercial` dizolvat` poate fi subiect

al procedurii insolven]ei  pân` în momentul termin`rii
opera]iunilor de lichidare [i radierii ei din registrul comer]ului.
Dizolvarea nu împiedic` deschiderea procedurii concursuale
deoarece art.260 alin.4 din Legea nr.31/1990  R prevede c`
lichidarea nu împiedic` deschiderea procedurii de faliment a
societ`]ii.
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Pornind de la interpretarea acestui text [i de la faptul c` o
societate dizolvat` nu mai poate func]iona deoarece dup`
dizolvare societatea î[i p`streaz` personalitatea numai pentru
nevoile lichid`rii, apreciem c` dup` dizolvare, societatea poate fi
numai subiect al procedurii de faliment, neputându-se reorganiza.
Dup` radierea societ`]ii din registrul comer]ului societatea nu mai
exist` ca persoan` juridic` [i nu mai poate fi subiect al  procedurii
concursuale.

În  acest context  s-a conturat o variat` jurispruden]`:
Jurispruden]`:
1.Prin Decizia nr.1878 din 27.06.2002 pronun]at` de Curtea

de Apel Ploie[ti s-a statuat c` societatea radiat` nu mai poate fi
subiect de drept, situa]ie în care s-a procedat judicios la
respingerea cererii de deschidere  a procedurii falimentului.
Ap`r`rile privitoare la faptul c` societatea a fost radiat` f`r` a fi
fost lichidat` [i în acest fel au fost înc`lcate drepturile
creditorilor, au fost respinse cu motivarea c` dizolvarea [i
radierea s-au f`cut  în temeiul art.1,2 [i 4 din Legea nr.413/2001,
ca urmare a nemajor`rii capitalului social, iar creditorul nu a
f`cut opozi]ie la vremea respectiv`.(publicat` în Culegere de
practic` judiciar`, Ministerul Justi]iei, 2002, pag.252-253.)

2. Prin Decizia nr.377 din 11.07.2002 pronun]at` de Curtea
de Apel Cluj s-a statuat c`, în situa]ia în care s-a dispus
închiderea procedurii în temeiul art.118 din Legea nr.64/1995,
dizolvarea societ`]ii debitoare [i radierea ei din registrul
comer]ului, nu poate fi admis` o nou` cerere de deschidere a
procedurii falimentului, fa]` de acela[i debitor, justificat` prin
aceea c` nu a fost executat` dispozi]ia de radiere. (publicat` în
Buletinul jurispruden]ei, Culegere de practic` judiciar` a Cur]ii
de Apel Cluj pe anul 2000, Editura  Lumina Lex, Bucure[ti, 2001,
pag.210-211)

Pornind  de la  necesitatea reglement`rii concrete a situa]iei,
proiectul legii insolven]ei prevede c` societ`]ile dizolvate, pot fi
numai subiect al procedurii simplificate, adic` numai al
procedurii de faliment. Nu se reglementeaz` momentul pân` la
care se poate deschide procedura simplificat` îns`, apreciem c`
trebuie aplicate principiile generale din materia persoanei juridice,
potrivit c`rora de la data radierii societ`]ii din registrul comer]ului
societatea nu mai exist` ca persoan` juridic` [i nu mai poate fi
subiect de drept.

3. Societ`]ile  comerciale  nelegal constituite.
Deschiderea procedurii împotriva societ`]ii neînmatriculate

este inadmisibil`. Dou` argumente pot fi aduse în sprijinul acestei
concluzii [i anume, lipsa personalit`]ii juridice, inexisten]a
juridic` a debitorului [i reglementarea r`spunderii fa]` de ter]i a
celor ce au lucrat în contul societ`]ii. Aceast` r`spundere,
prev`zut` de art.53 din Legea nr.31/1990 R, asigur` suficiente
garan]ii de protec]ie a ter]ilor prin întinderea sa [i caracterul
solidar. Potrivit jurispruden]ei franceze, o societate în formare,
care nu a dobândit personalitate juridic` nu poate fi subiect al
procedurii de redresare sau lichidare .4

Celelalte neregularit`]i, exceptând neînregistrarea în registrul
comer]ului, nu împiedic` declan[area procedurii, cu precizarea c`
în anumite situa]ii, ce vor fi expuse în continuare, este posibil
numai falimentul, adic` procedura simplificat`, în noua
reglementare.

Declararea nulit`]ii societ`]ii pentru oricare din cauzele  de
neregularitate prescrise de art.56 din Legea nr.31/1990 R
împiedic` reorganizarea judiciar` a acesteia, dar nu împiedic`
falimentul. Explica]ia const` în faptul c` efectul nulit`]ii este
încetarea existen]ei societ`]ii, adic` dizolvarea acesteia,  potrivit
art.58 raportat la art.227 alin 1 lit. c din Legea nr.31/1990 R.
Societatea dizolvat` nu poate fi reorganizat`, lichidarea acesteia
fiind obligatorie. Exist` dou` ipoteze : declararea nulit`]ii
societ`]ii anterior deschiderii procedurii insolven]ei [i ulterior
deschiderii acestei proceduri. În prima ipotez`, consider`m c`
lichidarea administrativ` a  societ`]ii a c`rei nulitate a fost dispus`

nu împiedic` deschiderea procedurii falimentului [i lichidarea ei
în cadrul acestei proceduri. În ipoteza declar`rii nulit`]ii societ`]ii
dup` declan[area procedurii concursuale,  falimentul trebuie
declarat imediat, în temeiul art.106 din Legea nr.64/1995 R. Orice
procedur` de reorganizare, în orice stadiu s-ar afla (reorganizare
propriu-zis` sau faza de elaborare, aprobare sau confirmare a
planului) înceteaz` pentru motive întemeiate, acest motiv fiind
dizolvarea. Falimentul poate fi evitat numai prin acoperirea
cauzei de nulitate, pân` la depunerea concluziilor pe fond,
conform art.58 din Legea nr.31/1990.

4. Filialele societ`]ilor comerciale.
Potrivit art.42 din Legea nr.31/1990 R, filialele sunt societ`]i

comerciale cu personalitate juridic`, se înfiin]eaz` în una din
formele de societate enumerate la art.2 [i în condi]iile prev`zute
pentru acea form`, având regimul juridic al formei de societate în
care s-au constituit. Din aceast` defini]ie se desprinde concluzia
c` filiala este, ea îns`[i, o societate comercial`, un comerciant
distinct, cu personalitate, patrimoniu [i organizare proprii. Chiar
dac`, capitalul social al filialei se constituie prin aportul exclusiv
sau majoritar al societ`]ii mam`, care îi asigur` controlul, filiala
este o persoan` juridic` distinct`. În consecin]`, societatea mam`
nu va r`spunde pentru obliga]iile filialei [i nu va dobândi
drepturile acesteia, dup` cum nici filiala nu dobânde[te drepturile
[i obliga]iile societ`]ii mam`.

Având calitatea de comerciant distinct, filiala unei societ`]i
comerciale poate fi subiect al procedurilor de reorganizare
judiciar` sau faliment iar în viitoarea form` a legii, al procedurii
generale, dac` nu sunt întrunite vreuna din condi]iile prev`zute la
art.1 alin.2 lit. c-f.

Procedura deschis` împotriva unei filiale nu are efecte asupra
societ`]ii mam`, cu excep]ia cazului  când devin aplicabile
dispozi]iile  art.125, dac` societatea mam` are fa]` de filial`
calitatea de asociat cu r`spundere nelimitat`, dup` cum nici
deschiderea procedurii împotriva societ`]ii mam` nu are efecte
asupra filialei. 

5. Sucursalele societ`]ilor comerciale.
Sucursala este dezmembr`mânt  f`r` personalitate juridic` a

unei societ`]i comerciale (art.43 din Legea nr.31/1990),
stabiliment secundar, având o anumit` autonomie. Ea se
înfiin]eaz` din ini]iativa societ`]ii mam` care îi afecteaz` capitalul
necesar func]ion`rii [i o organizeaz` spre a desf`[ura o activitate
proprie, având structura unei întreprinderi. Conduc`torul
sucursalei are adesea putere de reprezentare, acordat` prin
delegare.

Sucursala nu are îns` independen]` juridic`, ca urmare a lipsei
personalit`]ii [i nu are patrimoniu propriu, bunurile din dotarea ei
apar]inând societ`]ii mam`.  Ea nu devine subiect de drept iar, din
punct de vedere juridic, sucursala face parte din structura
organizatoric` a societ`]ii fondatoare. Nefiind subiect de drept
distinct, sucursala nu are drepturi [i obliga]ii proprii, acestea
apar]inând societ`]ii mam`.

Fa]` de aceste tr`s`turi, apreciem c` sucursala, singur`, nu
poate fi subiect al procedurii Legii nr.64/1995. În cazul încet`rii
pl`]ilor la nivelul sucursalei procedura insolven]ei  se poate
deschide împotriva societ`]ii fondatoare, c`reia îi revin obliga]iile
sucursalei, dac` sunt îndeplinite condi]iile legii la nivel global.
Evident c` deschiderea procedurii împotriva societ`]ii mam`
implic` [i sucursala. 

B. Societ`]ile cooperative [i organiza]iile cooperatiste.
În reglementarea ini]ial`, intrau în domeniul de aplicare al

procedurii concursuale numai comercian]ii, exemplificându-se în
lege persoanele fizice [i societ`]ile comerciale, cu excep]iile
anume prev`zute de lege: regiile autonome, excluse expres prin
art.130 din Legea nr.64/1995 [i institu]iile de credit excluse prin
Legea nr.83/1998 privind falimentul institu]iilor de credit.  
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Pân` la adoptarea OG nr.38/2002, în literatur` [i în practic` au
existat dispute în leg`tur` cu aplicabilitatea acestei proceduri
cooperativelor de consum [i cooperativelor me[te[ug`re[ti,
pornind de la enumerarea textului - persoane fizice [i societ`]i
comerciale. Într-o opinie,5 s-a afirmat c`, cooperativele de
consum  [i cooperativele me[te[ug`re[ti intr` în domeniul de
reglementare al legii deoarece legea se refer` la comercian]i iar
enumerarea textului este exemplificativ`, legiuitorul dorind s`
includ` în domeniul de aplicare al legii to]i comercian]ii, cu
excep]ia celor expres  exclu[i. 

În opinia contar`6 s-a afirmat c`, cooperativele de consum  [i
cooperativele me[te[ug`re[ti nu intr` în domeniul de
reglementare al legii, în principal datorit` regimului special al
propriet`]ii cooperatiste, constând în interzicerea urm`ririi
bunurilor proprietatea acestora. Prin Decizia Cur]ii Constitu-
]ionale nr. 184/ 19987 s-a constatat îns`, c` dispozi]iile art.21 alin
2 teza întâi din Decretul Lege nr.66/1990 privind organizarea
coopera]iei me[te[ug`re[ti, care consacr` insesisabilitatea
bunurilor proprietatea acestora, sunt abrogate, în temeiul art. 150
alin 1 din Constitu]ie. Aceasta înseamn` c` regimul special al
propriet`]ii nu mai putea fi folosit ca argument pentru excluderea
de la aplicarea Legii nr. 64/1995 a formelor coopera]iei de
consum [i a coopera]iei me[te[ug`re[ti.

S-a mai afirmat c` exceptarea  cooperativelor de consum  [i
cooperativelor me[te[ug`re[ti de la aplicarea Legii nr. 64/1995
datorit` unor reglement`ri dep`[ite, nu este în interesul lor
deoarece le priveaz` de procedura reorganiz`rii [i de beneficiul
desc`rc`rii de datorii.8

Prima opinie a doctrinei a fost ulterior legiferat` prin OG
nr.38/2002 prin enumerarea cooperativelor de consum  [i
cooperativelor me[te[ug`re[ti ca [i comercian]i, c`rora procedura
reglementat` de Legea nr.64/1995 le este aplicabil`.

Legea, în forma actual`  men]ine expres în domeniul ei de
aplicare comercian]ii organiza]ii cooperatiste care s-au organizat
potrivit Decretului Lege nr.66/1990 [i Legii nr. 109/1996.

În contextul disputelor doctrinare s-a conturat [i o anumit`
jurispruden]`:

Jurispruden]`: 
1. Prin Decizia nr.60/13.02.1998 pronun]at` de Curtea de

Apel Craiova, (nepublicat`) – s-a decis c` organiza]iile
cooperatiste intr` în domeniul de reglementare al legii 64/1995
deoarece legea se refer` la comercian]i, în rândul c`rora intr` [i
organiza]iile cooperatiste, iar enumerarea textului este
exemplificativ`.

2. Prin Decizia nr. 1248/23.10.2003, Curtea de Apel Bucure[ti
– Sec]ia a V-a comercial` a decis c` organiza]iile cooperatiste
desf`[oar` activit`]i prin care se urm`re[te ob]inerea de profit,
fiind deci comercian]i, cu obliga]ia de a se înmatricula în registrul
comer]ului. Prin OG 38/2002, pentru a se elimina interpret`rile
contradictorii date articolului 1 din Legea nr.64/1995 s-a
delimitat sfera subiectelor de drept ce pot face obiectul aplic`rii
legii, specificându-se distinct organiza]iile cooperatiste, care au
calitatea de comercian]i potrivit legilor speciale în baza c`rora s-
au organizat [i func]ioneaz`. În calitate de comercian]i,
organiza]iile cooperatiste intr` în domeniul de aplicare al Legii
nr.64/995.(publicat` în Revista Român` de drept al afacerilor,
Nr.4/2003, pag.110-112.

Proiectul legii insolven]ei  enumer` la art.1 alin.1 punctele 2
[i 3, societ`]ile cooperative, respectiv organiza]iile cooperatiste,
ca debitori ce intr` în domeniul ei de reglementare.

Proiectul viitoarei reglement`ri nu  ]ine îns` seama de Legea
nr. 1/2005 9 potrivit c`reia coopera]ia func]ioneaz` prin societ`]i
cooperative [i  alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial
[i na]ional. Totodat`, potrivit titlului VII al legii - Dispozi]ii
tranzitorii - organiza]iile cooperatiste 10 existente la data intr`rii în
vigoare a prezentei legi î[i vor modifica actele constitutive
(potrivit prevederilor acestei legi) adic`  se vor reorganiza potrivit
prevederilor acestei legi (deoarece coopera]ia func]ioneaz`

numai prin societ`]i cooperative – art.2) iar asocia]iile [i
federalele teritoriale [i na]ionale se vor reorganiza în asocia]ii sau
uniuni na]ionale potrivit prevederilor titlului III ori în societ`]i
cooperative de gradul 2, în termenele prev`zute de lege. 

¥inând seama de prevederile acestui act normativ nou în
materia coopera]iei, apreciem c` legiuitorul legii insolven]ei
trebuia s` includ` în domeniul ei de aplicare numai societ`]ile
cooperative. Având în vedere c` organiza]iile cooperatiste
existente la data intr`rii în vigoare a Legii nr.1/2005 care nu se vor
reorganiza, se vor dizolva, acestea ar fi intrat în formula „debitori
persoane juridice care au desf`[urat activit`]i economice, ce au
fost dizolvate anterior formul`rii cererii introductive”.

Apreciem c` asocia]iile de societ`]i cooperative, asocia]iile
profesionale  [i uniunile jude]ene [i na]ional` nu pot fi subiecte ale
procedurii insolven]ei deoarece sunt constituite ca persoane
juridice non profit ce au rolul de a sprijini cooperativele afiliate,
f`r` a desf`[ura activit`]i economice. Numai în m`sura în care vor
efectua activit`]i economice directe cu caracter accesoriu [i în
strâns` leg`tur` cu scopul principal, vor putea intra în domeniul
de aplicare al legii, îns` ca orice alt` persoan` juridic` de drept
privat care desf`[oar` [i activit`]i economice

C. Societ`]ile agricole.
Societ`]ile agricole se organizeaz` [i func]ioneaz` în

conformitate cu prevederile Legii nr.36/1991 privind societ`]ile
agricole [i alte forme de asociere în agricultur`. Ele au
personalitate juridic` dobândit` în condi]iile legii, sunt societ`]i de
tip privat, cu capital variabil [i au ca obiect exploatarea agricol` a
p`mântului, uneltelor, animalelor precum [i realizarea de investi]ii
de interes agricol. De[i aceste societ`]i au ca scop  ob]inerea de
profituri din exploatarea agricol`,  potrivit art.5 alin.2 din Legea
nr.36/1991, ele nu au caracter comercial, ci caracter civil.

Neavând caracter comercial, nefiind comercian]i, ini]ial
societ`]ile agricole nu puteau fi subiecte ale procedurilor
reglementate de Legea 64/1995 - pân` la data modific`rii legii
prin Legea nr.149/2004. Aceast` important` modificare
legislativ` a înl`turat caracterul profesional al procedurii, caracter
determinat de împrejurarea c` procedura putea fi aplicat` numai
comercian]ilor, încât în art. 1 alin.1 pct.3 lit. b din Legea
nr.64/1995 R se prevede c` procedura este aplicabil` [i
societ`]ilor agricole.

Proiectul viitoarei reglement`ri în materie men]ine societ`]ile
agricole în domeniul de reglementare al insolven]ei.

Jurispruden]`: 
1.Curtea de Apel Cluj, prin Decizia nr. 457 din 26 septembrie

2000 a statuat c`, conform dispozi]iilor art.1 din Legea
nr.64/1995, procedura reglementat` de aceast` lege este
aplicabil` numai comercian]ilor. Nu are calitatea de comerciant
[i în consecin]` nu îi este aplicabil` aceast` procedur`,
societatea agricol` constituit` conform Legii nr.36/1991. Este
real c` societ`]ile comerciale cu profil agricol se pot încadra în
categoria comercian]ilor, dar numai dac` acestea s-au constituit
conform Legii nr.31/1990. Debitoarea în cauz` nu s-a constituit în
temeiul acestei legi, ci în temeiul Legii nr.36/1991. (publicat` în
Buletinul Jurispruden]ei Cur]ii de Apel Cluj, Culegere de practic`
judiciar`, 2000, vol.2,Editura Lumina Lex, Bucure[ti, 2001,
pag.122-123.

D. Grupurile de interes economic.
Grupurile de interes economic se pot constitui conform Legii

nr.161/2003, Titlul V. Acestea se constituie ca persoane juridice [i
pot avea calitatea de comercian]i sau necomercian]i. Indiferent de
calitatea pe care o are, grupul de interes economic aflat în stare de
insolven]` va fi  supus, potrivit art.118 din Legea nr.161/2003,
procedurii reorganiz`rii judiciare [i a falimentului reglementat`
de Legea nr.64/1995.11 De[i la data adopt`rii Legii nr.161/2003 în
domeniul de reglementare al Legii nr.64/1995 intrau numai
comercian]ii, legiuitorul a avut în vedere proiectul viitoarei
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modific`ri a legii falimentului, care a devenit Legea nr.149/2004,
[i care a l`rgit considerabil sfera debitorilor, dincolo de sfera
comercian]ilor, renun]ând la caracterul profesional al procedurii.

Ca [i în actuala reglementare, proiectul  viitoarei legi a
insolven]ei men]ine grupurile de interes economic în câmpul ei de
aplicare. 

Grupurile de interes economic vor putea face subiectul
procedurii generale a insolven]ei dac` nu se vor g`si în vreunul
din cazurile prev`zute de art. 1 alin.2 lit. c-f, când vor putea fi doar
subiect al procedurii simplificate. Cu privire la grupurile de
interes economic dizolvate, apreciem c` ele vor putea fi doar
subiect al procedurii simplificate, pentru acelea[i argumente
valabile în cazul societ`]ilor comerciale iar acesta constituie înc`
un argument pentru modificarea art.1 alin.2 pct. e  de a se folosi
no]iunea de „debitori persoane juridice care au desf`[urat
activit`]i economice, dizolvate anterior formul`rii cererii
introductive” în loc de „societ`]i comerciale dizolvate anterior
formul`rii cererii introductive”.

E. Orice alt` persoan` juridic` de drept privat care
desf`[oar` [i activit`]i economice.

Legea nr. 249/2005 12 de modificare a Legii nr.64/1995,
include   în   domeniul   ei  de  aplicare orice alt` persoan` juridic`
de drept privat care desf`[oar` [i activit`]i economice. Proiectul
legii insolven]ei men]ine dispozi]ia, precizând c` orice alt`
persoan` juridic` de drept privat care desf`[oar` [i activit`]i
economice poate fi subiectul procedurii generale dac` nu se
reg`se[te în vreunul din cazurile prev`zute de art. 1 alin.2 lit. c-f
(n.n), când poate fi doar subiectul procedurii simplificate.

Consider`m c` pot fi incluse în aceast` categorie asocia]iile [i
funda]iile înfiin]ate conform OG nr. 26/2000 cu modific`rile
ulterioare, care desf`[oar` activit`]i economice directe cu caracter
accesoriu [i în strâns` leg`tur` cu scopul principal, potrivit art.48
din acest act normativ.13

Apreciem c` în aceast` categorie intr` [i cooperativele
agricole ce se pot înfiin]a [i func]iona potrivit Legii coopera]iei
agricole nr. 566/200414 deoarece acestea se înfiin]eaz` [i
desf`[oar`  activit`]i comerciale, potrivit art.7 din acest act
normativ.

Cooperativele agricole pot fi subiecte ale procedurii generale
a insolven]ei din momentul înmatricul`rii în registrul comer]ului,
deoarece de la aceea dat` dobândesc personalitate juridic` ( art.14
din Legea nr. 566/2004) [i pân` la data dizolv`rii. De la momentul
dizolv`rii [i pân` la cel al radierii, apreciem c` ele pot fi subiecte
ale procedurii simplificate, pentru acelea[i argumente valabile în
cazul societ`]ilor comerciale. 

De asemenea, cooperativele agricole aflate în una din
ipotezele prev`zute la art.1 alin.2 lit. c, d, [i f din proiectul de
modificare a legii insolven]ei pot fi subiecte ale procedurii
simplificate.

Uniunile de ramur`, federa]iile [i Uniunea Central` a
Cooperativelor Agricole nu pot fi subiecte ale procedurii
insolven]ei deoarece sunt constituite ca persoane juridice non
profit ce au rolul de a sprijini cooperativele afiliate, f`r` a
desf`[ura activit`]i economice. Numai în m`sura în care vor
efectua activit`]i economice directe cu caracter accesoriu [i în
strâns` leg`tur` cu scopul principal, vor putea intra în domeniul
de aplicare al legii.

De[i desf`[oar` unele activit`]i economice, persoanele
juridice de drept public, nefiind persoane juridice de drept privat
[i comercian]i, nu intr` în domeniul de reglementare al legii
insolven]ei.15

Jurispruden]`:
Prin Decizia nr. 280 din 24 februarie 2005 (nepublicat`),

Curtea de Apel Craiova a statuat c`  unit`]ile  de cercetare -
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii [i  industriei
alimentare, fiind organizate ca institu]ii publice cu finan]are

extrabugetar`, nu au calitatea de comercian]i [i nu intr` în
domeniul de reglementare al Legii nr.64/1995.

F. Comercian]ii persoane fizice - ac]ionând individual
Potrivit art.7 Cod comercial, “sunt comercian]i aceia care fac

fapte de comer], având comer]ul ca profesiune obi[nuit` .......”. 
Pentru a dobândi calitatea de comerciant, persoana fizic`

trebuie s` s`vâr[easc`  una sau mai multe  fapte de comer]
obiective ca îndeletnicire, ca profesiune. De[i nu rezult` expres
din lege, în literatura juridic` 16 s-a afirmat o a treia condi]ie
pentru dobândirea calit`]ii de comerciant (la care ne raliem).
Aceast` condi]ie este ca s`vâr[irea faptelor de comer] s` se fac` în
nume propriu, angajându-se numele [i patrimoniul propriu [i pe
riscul propriu. În fine, s-a exprimat [i opinia potrivit c`reia o alt`
condi]ie este autorizarea în condi]iile legii.17

Odat` cu intrarea în vigoare a Legii nr.507/2002 privind
organizarea [i desf`[urarea unor activit`]i economice de c`tre
persoane fizice, 18 persoanele fizice au putut exercita activit`]i
economice cu titlu de profesiune, cu îndeplinirea condi]iilor de
calificare, numai în baza unei autoriza]ii ob]inute în condi]iile
acestui act normativ.  Legea nr.507/2002 a fost abrogat` de Legea
nr. 300/2004 19 privind autorizarea persoanelor fizice [i a
asocia]iilor familiale care desf`[oar` activit`]i economice în mod
independent. Ast`zi, persoanele fizice pot desf`[ura activit`]i
economice în mod independent numai dac` sunt autorizate, în
condi]iile legii,  de prim`ria în raza c`reia se desf`[oar` activitatea
[i dac` sunt înregistrate în registrul comer]ului. În categoria
acestora intr` [i meseria[ii.

Comercian]ii persoane fizice - ac]ionând individual intr`  în
domeniul de reglementare al Legii nr.64/1995 R, fiind men]iona]i
expres la art. 1 alin.1 pct.3 lit. a, putând s` se reorganizeze sau s`
se lichideze în procedura falimentului. Ei sunt men]iona]i expres
[i în proiectul viitoarei  legi a insolven]ei dar pot face numai
obiectul procedurii simplificate. 

Solu]ia codului comercial (art.707) potrivit c`reia
comerciantul persoan` fizic` retras sau decedat va putea fi
declarat în stare de faliment  în decursul a 5 ani de la acest
eveniment [i numai când încetarea pl`]ilor a avut loc în timpul
exerci]iului comer]ului sau în anul urm`tor, pentru datorii
decurgând din acela[i exerci]iu, a fost abandonat` de Legea
nr.64/1995 astfel c`, în lipsa unui text de lege expres,
comerciantul persoan` fizic` retras sau decedat  nu poate fi
subiect al procedurilor reglementate de acest act normativ.
Declan[area procedurii împotriva unui comerciant persoan` fizic`
retras sau decedat este o excep]ie ce nu poate s` rezulte decât
dintr-o dispozi]ie expres` a legii. 

Persoanele care exercit` profesiuni liberale - medicii,
farmaci[tii, avoca]ii, notarii, etc.- nu au calitatea de comercian]i,
activitatea lor în slujba societ`]ii fiind pur civil`. Activitatea
acestor persoane nu este reglementat` de Legea nr.300/2004, ele
nu sunt persoane fizice autorizate s` desf`[oare activit`]i
economice [i în consecin]` nu intr` în domeniul de reglementare
al Legii nr.64/1995 [i nu vor intra nici în domeniul de
reglementare al viitoarei legi a insolven]ei.

G. Persoanele fizice  autorizate s` desf`[oare activit`]i
economice în asocia]ii familiale. 

Potrivit Decretului - Lege nr.54/1990 20 privind organizarea [i
desf`[urarea unor activit`]i economice pe baza liberei ini]iative, în
scopul satisfacerii cerin]elor de bunuri [i servicii se pot organiza,
prin liber` ini]iativ` : întreprinderi mici, asocia]ii cu scop lucrativ,
asocia]ii familiale, activit`]i prestate de persoane fizice în mod
independent. Odat` cu intrarea în vigoare a Legii nr.31/1990
privind societ`]ile comerciale, prevederile Decretului Lege
nr.54/1990 privind întreprinderile mici [i asocia]iile cu scop
lucrativ cu personalitate juridic` au fost abrogate iar
întreprinderile mici [i asocia]iile cu scop lucrativ, persoane
juridice  s-au putut transforma în societ`]i comerciale, în termen
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de 9 luni. Asocia]iile familiale [i-au continuat activitatea potrivit
dispozi]iilor Decretului-Lege  nr.54/1990 r`mase în vigoare [i s-
au autorizat în continuare noi asocia]ii familiale.

Potrivit art.23 raportat la art.1 din Decretul-Lege nr.54/1990,
asocia]iile familiale se constituie de c`tre persoane fizice, cet`]eni
cu domiciliul în România, membrii ai unei familii cu gospod`rie
comun`. Din interpretarea, per a contrario, a art.30 din acela[i act
normativ reiese c` asocia]iile familiale nu aveau personalitate
juridic` proprie, distinct` de personalitatea membrilor lor.
Neavând personalitate, asocia]ia familial` nu are nici patrimoniu
propriu, distinct de patrimoniul membrilor ce o compun. În
consecin]`, asocia]ia familial` nu este comerciant, comercian]i
fiind persoanele fizice membrii ai asocia]iei. Consider`m c`
membrii asocia]iei aveau calitatea de comercian]i întrucât ace[tia
s`vâr[eau fapte obiective de comer] în mod repetat, cu caracter de
profesiune [i în nume propriu, asocia]ia familial` fiind numai o
form` de organizare, numele sub care comercian]ii î[i desf`[urau
activitatea.

În aceste condi]ii, potrivit art.1 din Legea nr.64/1995 raportat
la art. 7 cod com. procedura reorganiz`rii judiciare [i a
falimentului  trebuia deschis` fa]` de membrii asocia]iei ce
desf`[urau activitatea, ace[tia putând fi subiecte ale procedurii. 

Lipsa unei reglement`ri coerente în ce prive[te regimul juridic
al asocia]iei familiale [i  men]ionarea în Legea nr.64/1995 a
persoanelor fizice care au calitatea de comerciant au condus la o
jurispruden]` neunitar`.

Jurispruden]`: 
Curtea de Apel Craiova,  prin Decizia nr.

393/07.10.1997(nepublicat`) [i Decizia nr. 394/07.10.1997
(nepublicat`),  referitor la Asocia]iile familiale A.B. [i C.G., a
statuat c`, potrivit art.1 din Legea nr.64/1995 raportat la art. 7
cod com, procedura reorganiz`rii judiciare [i a falimentului
trebuie deschis` fa]` de membrii asocia]iei ce desf`[oar`
activitatea, ace[tia putând fi subiecte ale procedurii. Subiect al
procedurii este comerciantul iar nu asocia]ia familial` care este
numele sub care se desf`[oar` comer]ul. S-au schimbat astfel
solu]iile Tribunalului Olt care au apreciat c` este subiect al
procedurii asocia]ia familial` îns`[i.

Curtea de Apel Cluj, prin Decizia nr. 475 din 3 octombrie
2000, a statuat c` absen]a personalit`]ii juridice a asocia]iei
familiale  autorizate conform Decretului-Lege nr.54/1990 are ca
efect legal inexisten]a folosin]ei drepturilor civile [i incapacitatea
de a fi parte în judecat`, neavând nici organe proprii de
conducere. În acest caz, potrivit Legii nr.26/1990 privind registrul
comer]ului, calitatea de comerciant  o are doar titularul
autoriza]iei administrative  de exercitare a comer]ului, emis` de
prim`rie, [i în consecin]` procedura reorganiz`rii judiciare [i a
falimentului trebuia deschis` fa]` de titularul autoriza]iei
administrative  de exercitare a comer]ului iar nu fa]` de asocia]ia
familial`. (publicat` în Buletinul Jurispruden]ei Cur]ii de Apel
Cluj, Culegere de practic` judiciar`, 2000, vol.2,Editura Lumina
Lex, Bucure[ti, 2001, pag.123-124.

Sub imperiul Legii nr.507 /2002 privind organizarea [i
desf`[urarea unor activit`]i economice de c`tre persoane fizice,
membrii familiei care aveau calificarea necesar`, organiza]i într-o
asocia]ie familial`, puteau exercita o activitate economic`, numai
în baza unei autoriza]ii ob]inute în condi]iile acestui act normativ.
Potrivit art.10 din lege, persoanele fizice organizate în asocia]iile
familiale, autorizate s` desf`[oare activit`]i economice  aveau
obliga]ia s` se înregistreze în registrul comer]ului, dobândind deci
calitatea de comercian]i. 

Potrivit Legii nr.300/2004, art. 2, asocia]iile familiale se pot
înfiin]a la ini]iativa unei persoane fizice [i se constituie din
membrii familiei acesteia iar asocia]ia este reprezentat` în
raporturile juridice cu ter]ii de persoana din ini]iativa c`reia s-a
înfiin]at sau de persoana împuternicit` de aceasta în baza unei
procuri autentificate. Asocia]ia familial` nu are personalitate
juridic`. Pentru a  desf`[ura activitate economic` în forma

asocia]iei familiale, persoanele fizice membrii familiei trebuie s`
ob]in` autoriza]ie în condi]iile Legii nr.300/2004 [i s` se
înregistreze în registrul comer]ului.

Astfel, toate persoanele fizice membrii unei familii care
desf`[oar` activit`]i economice în cadrul asocia]iei familiale, intr`
în domeniul de reglementare al Legii nr.64/1995 R fiind
men]ionate expres în art.1 alin.1 pct.3.

Proiectul viitoarei legii a insolven]ei include în domeniul de
aplicare al procedurii insolven]ei „asocia]iile familiale”.
Consider`m c` forma textului propus este neclar` [i va crea
confuzii fa]` de faptul c` asocia]iile familiale nu constituie
persoane juridice distincte fa]` de membrii ei. Forma actual` a
textului este mai clar` „ persoane fizice care ac]ioneaz` în
asocia]ii familiale” , încât trebuia men]inut`.  În viitoarea
reglementare, persoanele fizice care ac]ioneaz` în asocia]ii
familiale vor putea face doar obiectul procedurii simplificate.

1 Materialul are în vedere Legea nr.64/1995 în forma actual` (
republicat`) [i proiectul viitoarei reglement„ri în materie intitulat
„Legea privind procedura insolven]ei „astfel cum este afi[at pe site-ul M
J.

2 În ipoteza în care va intra în vigoare în varianta propus`.
3 Code de commerce, 100e edition, Dalloz, Edition 2005, pag.736.
4 Paris, 22.09.1987,D 1987.IR 212. Gaz.Pall.1988.1.86. RTD

com.1988.687.Obs. Merle; Com. 10 mars 1997, D.1987.Somm.355 –
Code de commerce, 100e edition, Dalloz, Edition 2005, pag.739.

5 St. D C`rpenaru – Drept comercial. Procedura falimentului, Ed.
Global Print, Bucure[ti, 2002, pag.581; Gh.Piperea – În leg`tur` cu
aplicabilitatea  procedurii reorganiz`rii [i lichid`rii judiciare  în unele
situa]ii speciale, Revista de drept comercial nr. 7-8/1996 pag. 69-71,
N.fi`nd`reanu - Procedura reorganiz`rii judiciare, Ed.All Beck,
2000,pag.28-30.

6 A.Capriel - Procedura reorganiz`rii [i lichid`rii judiciare,
Ed.Lumina Lex, Bucure[ti,1995, pag.8-10 [i Ion Turcu - Reorganizarea
[i lichidarea judiciar`, Ed.Lumina Lex, Bucure[ti, 1996, pag.63.

7 Publicat` în MO nr.35/28.01.1999
8S.Zilberstein, V.M.Ciobanu, I.B`canu-Drept Procesual Civil.

Executarea silit`, Lumina Lex ,Bucure[ti, 1996, pag.311.
9 Legea nr.1/2005 privind organizarea [i func]ionarea coopera]iei a

fost publicat` în MO nr. 172 din 28.02.2005.
10 Potrivit defini]iei date de art.6 lit. h, organiza]ii cooperatiste  sunt:

cooperative de consum, cooperative me[te[ug`re[ti, societ`]i
cooperative me[te[ug`re[ti, societ`]i cooperative pe ac]iuni me[te-
[ug`re[ti, cooperative mici me[te[ug`re[ti [i asocia]iile acestora,
existente la data intr`rii în vigoare a prezentei legi. Toate acestea
urmeaz` s` se reorganizeze în noile forme asociative, sub sanc]iunea
dizolv`rii – iar pentru organiza]iile cooperatiste  termenul a expirat deja.

11 A se vedea [i articolul `Încetarea grupurilor de interes economic”
- Elena Cârcei, Revista de drept comercial nr.1/2004, pag.27-38.

12 Publicat` în MO nr. 678 din 28.07.2005.
13 ßi jurispruden]a francez` a statuat c` o asocia]ie poate face

obiectul unei proceduri colective  dac` asocia]ia a s`vâr[it acte  de
comer] – Paris, 13 juin 1990:D 1990, IR 192 sau Paris, 3 fevr.1995 -
Code de commerce, 100e edition, Dalloz, Edition 2005, pag.740.

14 Legea a fost publicat` în MO nr. 1236 din 22.12.2004.
15 Aceea[i solu]ie a fost adoptat` [i în jurispruden]a francez` - Paris,

15 fevr. 1991:D 1991, IR 104 - Code de commerce, 100e edition, Dalloz,
Edition 2005, pag.740.

16 Stanciu D. C`rpenaru - Drept Comercial Român,  Ed. All Beck,
Bucure[ti, 1995, pag 61; I.N.Fin]escu- Curs de drept comercial, vol. I ,
Bucure[ti, 1929, pag.77

17 Belu Magdo Mona Lisa - Drept Comercial, Editura SGH,
Bucure[ti, 2003, pag.56.

18 Legea nr.507 /2002 privind organizarea [i desf`[urarea unor
activit`]i economice de c`tre persoane fizice a fost publicat` în M.O.
nr.582 din 6 august 2002.

19 Legea nr. 300/2004  privind autorizarea persoanelor fizice [i a
asocia]iilor familiale care desf`[oar` activit`]i economice în mod
independent a fost publicat` în MO nr.576 din 29 iunie 2004.

20 Decretul Lege nr.54/1990 a fost publicat în M.O. nr.21 din 6
februarie 1990 [i a fost abrogat prin Legea nr.507/2002.
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Analizat` din perspectiva apari]iei, în timp, a ideii de
unitate în spa]iul european, este imposibil s` nu observ`m c`
aceasta este plasat` în mod diferit de c`tre juri[ti, economi[ti,
filosofi, sociologi, psihologi [i, nu în ultimul rând,de c`tre
istorici, istorici care nici ei nu sunt unanimi cu privire la
originea  unei astfel de idei, respectiv a unui astfel de demers.
Fiind vorba despre dimensiunea istoric` a Uniunii Europene,
nu-i putem ignora chiar pe istoricii care vorbesc despre ideea
de unitate la nivel european înc` din Antichitate, ori identific`
unele evenimente care au avut loc în acest spa]iu cu
începuturile unei astfel de integr`ri sau o deplaseaz` c`tre
prima jum`tate a secolului XX1.

Ra]iunea unei astfel de cercet`ri atât de profunde se g`se[te
în faptul c`, independent de voin]a, pe care în mod individual
ne-o exprim`m, noi suntem contemporanii punerii în aplicare
a unei idei de foarte mult` vreme ap`rute, iar nevoia de
cunoa[tere este cu atât mai mare cu cât prezen]a noastr` în
marea familie numit` Uniunea European` este mai aproape ca
oricând. Este o estimare pe care ne-o confer` evolu]iile
înregistrate de ]ara noastr` imediat dup` anul 1990, dar, mai
ales, evolu]iile statelor europene (inclusiv Olanda, primul stat
fondator al UE care a ratificat Tratatul de aderare a României
[i Bulgariei la UE [i, în egal` m`sur`, bineîn]eles,
unanimitatea înregistrat` destul de rar, în Camera Comunelor
din Marea Britanie, cu privire la acela[i instrument) referitoare
la inevitabila prezen]` a României în UE.

În acela[i sens, parafrazând cotidianul belgian „Le soir”,
num`rul ap`rut în data de 30 aprilie 2004, la „1 ianuarie 2007
vom fi 27!”2. Începând cu aceast` dat`, potrivit calendarului
comun stabilit, ]ara noastr` se va num`ra printre statele
membre ale Uniunii Europene – forma cea mai avansat` a
construc]iei europene, construc]ie care a ap`rut din dorin]a
oamenilor politici, vizionarii Jean Monnet, Robert Schuman,
Konrad Adenauer (pentru a cita numai pe unii dintre ei!), a
c`ror ambi]ie a fost aceea de a p`stra pacea în Europa [i de a
asigura prosperitatea economic`.

Aderarea la Uniunea European` este etapa final` a unui
vast proces pe care orice stat care dore[te s` fac` parte din
„marea familie european`” trebuie s`-l parcurg`. Pentru ]ara
noastr` acest proces a început odat` cu semnarea Acordului
european instituind o asociere între România, pe de o parte [i
Comunit`]ile Europene [i statele membre ale acestora, pe de
alt` parte, în anul 19933. Cu toate acestea, rela]iile României
cu ceea ce [tim c` înseamn` Comunit`]ile Europene au debutat
înc` din anul 1980, când între cele dou` entit`]i a fost încheiat
un Acord comercial, Acord care, ulterior, a fost suspendat de
c`tre Comunit`]i din cauza înc`lc`rii drepturilor omului în
perioada regimului comunist.

În rândurile care urmeaz`, nu ne propunem s` prezent`m [i
s` analiz`m procesul de aderare a României la UE, acest lucru
întâmplându-se într-un num`r viitor. Pe parcursul mai multor
numere, vom aduce în prim planul aten]iei caracteristicile
Uniunii Europene, adic` ceea ce particularizeaz` aceast`
entitate pe scena interna]ional`, cu raportare la alte subiecte de

drept interna]ional. Vom proceda astfel, pentru c` parcurgerea
de c`tre ]ara noastr` a etapelor destinate ader`rii la Uniunea
European`, iar ca finalitatea integrarea în UE, presupune, între
altele, cunoa[terea, dar, mai ales, în]elegerea specificit`]ii
acestui subiect special de drept interna]ional4 din punctul de
vedere al institu]iilor care ac]ioneaz` la acest nivel [i, în egal`
m`sur`, cu privire la normele care guverneaz` întreaga lor
activitate.

Dorim ca la finalul scrierilor noastre, cititorul, teoretician
sau practician, indiferent de domeniul în care se g`se[te s`
în]eleag` mecanismul de func]ionare a Uniunii Europene,
reu[ind, astfel, s`-[i ofere singur r`spunsurile la unele întreb`ri
pe care, acum, în mod inevitabil le are cu referire la procesul
de aderare a ]`rii noastre la UE, la locul [i rolul pe care ]ara
noastr` le va avea în cadrul acestei entit`]i.

1. Contextul interna]ional al constituirii Comunit`]ilor
Europene

Uniunea European` este forma actual` a construc]iei
comunitare, care a început în anul 1952”. Istoria demonstreaz`
c` a fost nevoie s` treac` un secol pentru ca discursul5,
premonitoriu [i profetic, rostit de Victor Hugo în anul 1849, s`
se transforme din utopie în realitate.

Dac` ar trebui s` facem trimitere la legitimarea
preocup`rilor românilor [i ale României în materia apari]iei [i
evolu]iei ideii de integrare european` nu am putea face
abstrac]ie de prezen]a marelui diplomat Nicolae Titulescu într-
un astfel de context, personalitate care, în calitatea sa de
pre[edinte al Societ`]ii Na]iunilor, a contribuit major la
consolidarea tezei „unific`rii europene”, dar [i la îndep`rtarea
pericolului unui nou conflict mondial.

Ast`zi, pare greu de crezut, chiar uluitor, faptul c`, în urm`
cu mai bine de 70 de ani6, din România pornea un apel
esperanto pentru realizarea Statele Unite ale Europei, apel
care, a[a cum arat` autorii lucr`rii „Organiza]ii europene [i
euroatlantice”7, „prin clarviziunea lui dep`[e[te frontierele
imagina]iei”. De ce? Pentru c` fiecare dintre cele 10 puncte ale
apelului, în zilele noastre, a dobândit ori, în cel mai r`u caz,
tinde s` dobândeasc` un veritabil caracter real:

„Europeni!
1. Cu toat` opozi]ia [i contra tuturor, ave]i încredere în

Uniunea European`8.
2. Cu ocazia alegerilor na]ionale, nu vota]i decât pentru un

partid care militeaz` în favoarea cre`rii unei zone economice
unificate9.

3. Difuza]i pe lâng` parlamentele na]ionale europene ideea
instituirii unui Parlament comun10.

4. Cere]i constituirea unei armate europene comune11 [i
introducerea unei monede unice12.

5. Cere]i un statut autonom pentru state, regiuni [i ora[e în
cadrul Statelor Unite ale Europei13.

6. S` se studieze într-un spirit european14.
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7. Respecta]i celelalte na]ionalit`]i15.
8. Lupta]i pentru a elibera economia de povara birocra]iei.
9. Lupta]i pentru legi [i institu]ii care permit dezvoltarea

social`16.
10. Cine se bate pentru Uniunea European` favorizeaz`

pacea mondial`17”
În acela[i spirit poate fi invocat [i romanul „Omul de

mâine”, adus, în discu]ie, în mod inspirat  de c`tre aceia[i
distin[i autori în paginile acelea[i lucr`ri, roman ap`rut la
Editura Cugetarea, în anul 1942 sub condeiul editorului  [i
scriitorului Petre Georgescu-Delafras18. In aceast` lucrarea,
autorul vorbe[te despre “organizarea Europei într-un mare stat
federal cu o singur` conducere politic` [i economic`,
p`strându-[i mai departe specificul lor etnic”,  vor folosi
pentru comunicare o singur` limb` interna]ional` [i o „singur`
moned` european`”.

Din p`cate, aceste mesaje nu au avut ecoul a[teptat în
Europa, astfel încât, înc` o dat`, continentul a fost devastat de
un r`zboi nimicitor, având consecin]e nefaste pentru statele
europene. Dup` cum cu to]ii [tim, la sfâr[itul celui de-al doilea
r`zboi mondial economia Europei era distrus` aproape în
întregime. Pe fondul unei p`ci fragile, politicienii vremii
încearc` s` preîntâmpine reizbucnirea r`zboiului.

Astfel, în anul 1945, la numai câteva s`pt`mâni de la
capitularea Germaniei naziste [i înainte de lansarea bombei de
la Hiroshima, reprezentan]ii a cincizeci de state au semnat, la
San Francisco, „Carta Na]iunilor Unite”. Un an mai târziu
(1946), la 19 septembrie, Winston Churchill, în, deja, celebrul
discurs ]inut în aula Universit`]ii din Zurich, vorbea despre
necesitatea existen]ei unor a[a numite „State Unite ale
Europei”

În martie 1947, Belgia, Franta, Luxembourg, Olanda [i
Marea Britanie semneaz`, la Bruxelles, Tratatul Uniunii
Occidentale. Prim`vara anului 1947 a fost marcat` de Planul
american Marshall, creat în scopul reconstruirii economiei
europene, prin acordarea de ajutor tuturor ]`rilor din regiune.

Blocada Berlinului de c`tre URSS survenit` în prim`vara
anului 1949, a f`cut s` creasc` [i mai mult tensiunea în
Europa; drept urmare, la 4 aprilie 1949, principalele ]`ri ale
Europei de Vest împreun` cu Statele Unite ale Americii au pus
bazele securit`]ii lor colective prin semnarea, la Washington, a
Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). În anul 1949, [ase ]`ri
din estul Europei (Uniunea Sovietic`, Bulgaria, Polonia,
România, Cehoslovacia [i fosta Germanie Democrata) au
semnat acorduri de ajutor economic reciproc (COMECON).
Iugoslavia, din cauza faptului c` a p`r`sit blocul stalinist, nu a
devenit membr` COMECON.

La 5 mai 1949 se semneaz`, la Londra, Statutul Consiliului
Europei.

La 5 ani dup` instalarea p`cii pe continentul nostru,
reconcilierea între fo[tii inamici era, înc`, foarte departe. În
contextul mai sus amintit, Germania a devenit un subiect de
rivalitate între Est [i Vest. Statele Unite doreau o accelerare a
relans`rii continentului, dar se auzeau voci care cereau
reînarmarea Germaniei pentru a face fata pericolului sovietic.
Dificult`]ilor politice li s-au ad`ugat [i cele economice:
blocaje economice, cererea se diminua, pre]urile sc`deau [i
produc`torii erau pe cale de a constitui un Cartel pentru a
limita concuren]a pe pia]`. 

Astfel, noua problem`, crucial`, cu care se confrunta
Europa a fost aceea de a evita gre[elile trecutului [i de a pune
bazele unei p`ci durabile între na]iunile care se aflaser` mult`
vreme în conflict. Solu]ia, se aprecia în mod just, era ca
raporturile dintre Fran]a [i Germania s` cunoasc` un nou
început, început caracterizat prin realizarea unei strânse
leg`turi între acestea.

2. Constituirea Comunit`]ilor Europene

Ceea ce în prezent pare, probabil, a fi fost un lucru evident
pentru rezolvarea situa]iei, problema se complica [i mai mult,

în condi]iile R`zboiului Rece. Astfel, în complicatul moment
al prim`verii anului 1950 lui Robert Schuman, pe atunci
ministrul afacerilor externe al Frantei, îi este încredin]at`, de
c`tre omologii s`i din Marea Britanie [i Statele Unite ale
Americii, o misiune foarte important`, [i anume aceea de
realizare a unui plan care s` duc` la reintegrarea Germaniei
Federale în concertul european.

Pentru a-[i îndeplini sarcina, Robert Schuman recurge la
geniul inventiv al unui om necunoscut înc` marelui public, dar
cu o experien]` excep]ional`, acumulat` în urma unei
îndelungate cariere interna]ionale - Jean Monnet19.

Ideea lui Jean Monnet -  plasarea produc]iei franco-
germane de c`rbune [i o]el sub responsabilitatea unei autorit`]i
supreme comune, independente, în cadrul unei organiza]ii
deschise particip`rii [i altor state europene - este acceptat` f`r`
rezerve de Robert Schuman, astfel c`, la 9 mai 195020,
proiectul este f`cut public sub numele de „Declara]ia” sau
„Planul Schuman”. Planul abordeaz`, într-o manier` nou`,
problema construc]iei europene [i impune principiul
suprana]ionalismului. Metoda propus` de c`tre Jean Monnet,
[i anume integrarea comunitar`, acorda prioritate integr`rii
sectoriale [i celei economice, în detrimentul celei globale [i,
respectiv, politice. A fost, deci, abandonat` schema tradi]ional`
a cooper`rii economice între state, propunându-se o formul`
nou`, numit` „integrare”, în care statele transfer` unele
competen]e proprii în domenii bine delimitate c`tre o nou`
entitate suprana]ional`, creat` prin voin]a suveran` a statelor.
Robert Schumann [i-a insusit propunerea lui Jean Monnet [i a
transferat-o în zona responsabilit`]ii politice. Cancelarul
Konrad Adenauer a primit cu mult entuziasm propunerea [i a
aprobat-o f`r` rezerve.

Pentru ca ini]iativa francez`, devenit` între timp o ini]iativ`
franco-german`, s`-[i p`streze toate [ansele de a se transforma
în realitate, trebuia s` se ac]ioneze repede. Fran]a  convoac`, la
20 iunie 1950, la Paris, o conferin]` interguvernamental` a
c`rei pre[edin]ie era asigurat` de Jean Monnet. ]`rile Benelux-
ului [i Italia au r`spuns apelului [i s-au întrunit la masa
negocierilor. Cu aceast` ocazie, Jean Monnet preciza spiritul
care trebuia s` înso]easc` discu]iile: “Noi suntem aici pentru a
realiza o oper` comun`, nu pentru a negocia avantaje, ci pentru
a c`uta avantajele noastre în avantajul comun”21.

Discu]iile au permis s` se contureze edificiul interna]ional
avut în vedere. Independen]a [i atribu]iile Înaltei Autorit`]i nu
au fost repuse în discu]ie, deoarece ele constituiau punctul
central al propunerii. La cererea Olandei, a fost constituit un
Consiliu de Mini[tri, care trebuia s` dea, în anumite cazuri,
avizul s`u conform. Adunarea parlamentar` [i Curtea de
Justi]ie au completat dispozitivul care st` la baza sistemului
institu]ional al actualelor Comunit`]i.

Negociatorii nu au pierdut nici un moment din vedere
faptul c` ei aveau mandatul politic de a construi o organiza]ie
total nou` din punctul de vedere al obiectivelor [i al metodelor
sale.

La 18 aprilie 1951, Tratatul de instituire a Comunit`]ii
europene a c`rbunelui [i o]elului a fost semnat [i încheiat
pentru o durat` de 50 de ani22. El a fost ratificat de cele 6 state
semnatare (Fran]a, Germania, Italia, Belgia, Olanda [i
Luxemburg). La 10 august 1952 a intrat  în vigoare tratatul [i,
la aceea[i dat`, Înalta Autoritate, prezidat` de Jean Monnet, s-
a instalat la Luxemburg, începându-[i activitatea. 

Aspectele militare, [i, în special, r`zboiul din Coreea, care
au ridicat problema reînarm`rii Germaniei, conduc, în mod
rapid, la formularea unei noi propuneri de c`tre Fran]a. Planul
Pleven, prezentat în octombrie 1950, propunea s` se recurg`,
cu anumite adapt`ri, la metoda suprana]ional` de ap`rare.
Comunitatea european` de ap`rare (CEA) trebuia s` se traduc`
prin construirea unei armate europene integrate, ceea ce
implica crearea, pe termen scurt, a unei Comunit`]i politice.
Un tratat a fost semnat la 27 mai 1952. Proiectul CEA a fost
abandonat, ca urmare a refuzului Adun`rii Na]ionale franceze,
la 30 august 1954, de a deschide dezbaterea asupra autoriza]iei
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de ratificare. Acest e[ec a antrenat, totodat`, [i renun]area la
proiectul Comunit`]ii politice (un anteproiect, elaborat de o
Adunare ad-hoc, format` din membrii Adun`rii CECO [i din
membrii suplean]i, a fost transmis, la 9 martie 1953,
guvernelor celor 6 state). 

Relansarea european`, pus` în discu]ie prin Conferin]a
european` de la Messina (1-2 iunie 1955), a condus la
dep`[irea crizei. O negociere a fost angajat` pe baza
Raportului Spaak, din 21 aprilie 1956. Raportul avea drept
tem` principal` crearea a 2 uniuni: pe de o parte, o uniune
economic` general` [i, pe de alt` parte, o uniune în domeniul
utiliz`rii pa[nice a energiei atomice.

Negocierile au început prin înfiin]area a 2 noi Comunit`]i.
Tratatele instituind  Comunitatea economic` european`23 (ce
viza realizarea unei pie]e comune generalizate) [i Comunitatea
european` a energiei atomice24 (ce urm`rea o solidaritate
sectorial`), au fost semnate la 25 martie 1957. 

Astfel, pe fondul c`ut`rilor generate de necesitatea g`sirii
unor noi solu]ii pentru dezvoltarea economic` au ap`rut cele 3
Comunit`]i europene: Comunitatea european` a c`rbunelui [i
o]elului, în 1951, iar Comunitatea economic` european` [i
Comunitatea european` a energiei atomice, în 1957.

Pentru ca cele trei organiza]ii nou ap`rute s` poat`
func]iona, Tratatele institutive au prev`zut pentru fiecare un
sistem institu]ional, sistem care, nu se suprapune schemei
clasice mo[tenite de la Montesquieu. În acest sens, al`turi de
puterea legislativ`, cea executiv` [i de puterea judec`toreasc`,
Comunit`]ile dispun [i de o institu]ie cu atribu]ii de control
politic. Astfel, originalitatea sistemului institu]ional realizat de
Jean Monnet const` în recunoa[terea, într-un act constitutiv, a
unei a patra puteri: cea de control politic. A[a cum am precizat,
pentru a exista [i pentru a func]iona, Comunitate European` a
dobândit un sistem institu]ional propriu, dup` cum urmeaz`:

1 – Comunitatea European` a C`rbunelui [i O]elului
dispunea de: un Consiliu Special de  Mini[tri (institu]ia
decizional`), o Înalta Autoritate (executivul), Adunarea
Comun` (institu]ia cu atribu]ii de control politic) [i de o Curte
de Justi]ie (institu]ia jurisdic]ional`);

2 – Comunitatea Economic` European` a fost dotat` cu
urm`toarele institu]ii: Consiliul (legislativul), Comisia
(executivul), Adunarea (controlul politic) [i Curtea de Justi]ie
(institu]ia jurisdic]ional`);

3 – Comunitatea European` a energiei Atomice, la rându-i
avea urm`torul sistem institu]ional (identic cu cel al CEE):
Consiliul (legislativul), Comisia (executivul), Adunarea
(controlul politic) [i Curtea de Justi]ie (institu]ia
jurisdic]ional`);

De[i o perioad` au existat, în paralel, 3 sisteme
institu]ionale, înc` de la intrarea în vigoare a Tratatelor de la
Roma (1958) s-a avut în vedere fuziunea institu]iilor având
acelea[i atribu]ii, în cadrul celor 3 Comunit`]i, în institu]ii
unice ducând la îndeplinire prevederile celor 3 Tratate
institutive. Acest lucru s-a finalizat în anul 1965, prin Tratatul
de la Bruxelles, intrat în vigoare în anul 1967. Astfel, noul
sistem institu]ional comunitar se prezint`, dup` cum urmeaz` :

– Consiliul de Mini[tri (sau Consiliul UE) – institu]ia
decizional` ;

– Comisia european` – legislativul comunitar;
– Parlamentul european – institu]ia de control politic;
– Curtea de justi]ie a Comunit`]ilor Europene.
Comunit`]ile europene constituie forma cea mai dezvoltat`

a comunitarismului. În cadrul comunitar, institu]iile pot s`
adopte, în domeniile care le sunt repartizate, acte ce sunt direct
aplicabile în statele membre [i care au prioritate în raport cu
dreptul intern.

În spa]iul comunitar se g`se[te Pia]a intern` cu cele 4
libert`]i fundamentale: libertatea de circula]ie a m`rfurilor,
libertatea de circula]ie a persoanelor, libertatea de prestare a
serviciilor [i libertatea de circula]ie a capitalurilor [i a pl`]ilor.
Al`turi de aceste libert`]i, în cadrul Pie]ei interne, se reg`sesc
aplicabile regulile concuren]iale. Printre politicile care relev`

responsabilitatea comunitar` întâlnim: afacerile economice [i
monetare, agricultura, politica vizelor, azilului [i emigr`rii,
transporturile, fiscalitatea, ocuparea for]ei de munc`, comer]ul,
politica social`, educa]ia [i tineretul, cultura, politica
consumatorului [i s`n`tatea, re]elele transeuropene, industria,
coeziunea economic` [i social`, cercetarea [i tehnologia,
mediul înconjur`tor [i ajutorul pentru dezvoltare.

çncepând cu anul 1993, adic` odat` cu intrarea în vigoare a
Tratatului asupra Uniunii Europene25, Comunitatea european`
a intrat într-o nou` etap` economic` [i social`. Introducerea
monedei unice, Euro, în 11 din cele 15 state membre26 în acel
an, la data de 1 ianuarie 1999 constituie un alt argument al
interferen]elor economiilor statelor membre ale UE [i pentru
consolidarea Pie]ei interne. 

Instituirea unei cet`]enii unionale a consolidat drepturile [i
interesele resortisan]ilor statelor membre în cadrul UE. Orice
cet`]ean al Uniunii poate s` circule liber în spa]iul comu-
nitar27, s` voteze [i s` fie ales la alegerile municipale28 [i s`
beneficieze, pe teritoriul unui stat ter], de protec]ia autorit`]ilor
diplomatice [i consulare ale oric`rui stat membru29, de dreptul
de peti]ie în fa]a Parlamentului european30 [i, conform
principiului general al nediscrimin`rii, de dreptul de a fi tratat,
în orice stat membru, ca orice alt resortisant al acelui stat31.

Situa]ia [omajului în UE, care preocup` de mai mul]i ani,
a dus la adoptarea unei strategii pentru for]a de munc`,
strategie ce constituie o prioritate. Astfel, un titlu distinct
privind for]a de munc` a fost introdus în Tratatul instituind
CE32. Statele membre [i Comunitatea sunt chemate s` ela-
boreze o strategie privind for]a de munc` [i, în special, s`
promoveze o mân` de lucru calificat`, format` [i susceptibil`
s` se adapteze, ca [i pie]e apte s` se  ac]ioneze rapid la
evolu]iile economice. Promovarea for]ei de munc` este
considerat` drept o problem` de interes comun, ceea ce oblig`
statele membre s`-[i coordoneze ac]iunile în aceast` privin]`.
Comunitatea european` trebuie s` contribuie la realizarea unui
nivel ridicat al for]ei de munc`, încurajând cooperarea între
statele membre [i sus]inând, completând, la nevoie, ac]iunea
lor.

3. Instituirea Uniunii Europene

Odat` cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht33,
Europa conceput` de Monnet – o Europ` a cooper`rii pa[nice
între statele europene – devine o Europ` care trebuie s`
respecte libertatea [i identitatea tuturor popoarelor ce o
compun. Astfel, numai prin unirea popoarelor sale, Europa î[i
va putea controla destinul [i dezvolta un rol pozitiv în lume.
UE este în slujba cet`]enilor s`i; p`strându-[i propriile valori,
tradi]ii [i propria limba, cet`]enii europeni ar trebui s` se simt`
în largul lor în ceea ce putem numi „casa european`”.

Pân` nu demult34, Comunit`]ile europene erau singurele
organiza]ii interna]ionale de integrare economic`. Spre
deosebire de organiza]iile de cooperare economic`, unde
statele membre colaboreaz` între ele pentru ca economiile lor
s` prospere, organiza]iile de integrare economic` presupun
punerea în comun a economiilor statelor membre pentru ca
statele însele, cet`]enii lor s` prospere.

Problema care se pune în prezent este aceea de a [ti cum se
poate p`stra ceea ce Monnet a propus [i s-a realizat pe
parcursul a peste 50 de ani, având în vedere faptul c` ne g`sim
în momentul în care procesul integr`rii europene necesit`
regândirea sa pentru a merge mai departe. Însu[i Jean Monnet
recuno[tea limitele inova]iei sale, spunând c` sistemul de
integrare va func]iona pân` când, de la simpla uniune
economic` se va dori trecerea la o uniune politic` („la acest
moment va trebui inventat din nou un sistem original adecvat
construc]iei europene”35). Îns`, reconfigurarea Noii Europe
este o misiune, dac` nu mai grea, tot la fel de complicat` ca [i
cea pe care a avut-o, în anul 1950, Robert Schuman. Pân` a
vedea cum va ar`ta Europa viitorilor ani, trebuie s` încerc`m
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s` stabilim ce reprezint`, în prezent, Uniunea European`. Sunt
Comunit`]ile europene o confedera]ie de state? Sau, poate, se
apropie mai mult de structura [i caracteristicile statului federal.
Or, de ce nu, poate, Uniunea European` se constituie în State
Unite ale Europei, sau este construit` potrivit „statelor
regiuni”. Profesorul francez de drept comunitar Guy Isaac
men]ioneaz` în lucrarea sa36 faptul c` aceast` entitate de drept
(Uniunea European`) nu reprezint` nici o confedera]ie, nici o
federa]ie.

Într-adev`r, Comunit`]ile europene nu au atins,
deocamdat`, stadiul de confedera]ie, deoarece nu de]in, înc`,
competen]ele obi[nuite acestei forme de organizare a statelor:
politica extern` [i ap`rarea, de[i, se pare, Uniunea European`
se apropie de ceea ce reprezint`, potrivit dreptului
interna]ional public, confedera]ia. În schimb, în cadrul
Comunit`]ilor europene exist`, deja, o moned` unic`, astfel
încât, aceste organiza]ii interna]ionale au dep`[it stadiul de
confedera]ie prin sistemul lor institu]ional, în special prin
existen]a posibilit`]ii deciziei cu majoritate de voturi, a
prezen]ei unei Adun`ri alese37, dar, mai ales, prin raporturile
directe pe care le între]in cu cet`]enii statelor membre.

Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene38 este
cel care a pus bazele Uniunii Europene. Astfel, la art. A se
prevede faptul c` „Prin prezentul Tratat, Înaltele P`r]i
Contractante instituie între ele o Uniune European`, denumit`
în continuare Uniune”. Tot textul Tratatului este cel care ofer`
[i o defini]ie a ceea ce înseamn` Uniunea European`, [i
anume: „Uniunea are la baz` Comunit`]ile Europene, precum
[i politicile [i formele de cooperare prev`zute în prezentul
Tratat”, adic` politica extern` [i de securitate comun` (PESC)
[i cooperarea în domeniul justi]iei [i afacerilor interne (JAI)39.

Anterior apari]iei Uniunii Europene, politica între statele
membre ale Comunit`]ilor Europene se desf`[ura în cadrul
„cooper`rii politice europene” (CPE), lansat` în anul 1970 [i
extins` prin Actul Unic European în 1986 -1987. Cooperarea
politic` european` consta în consult`rile periodice dintre
mini[trii afacerilor externe [i în contactele permanente dintre
administra]iile lor. Ace[tia au convenit s` se informeze
reciproc cu privire la orice problem` important` a politicii
externe, s` ajung` la un punct de vedere comun [i, în m`sura
în care este posibil, s` adopte o pozi]ie comun`. Orice decizie
trebuia s` fie luat` cu unanimitate. Problemele ce priveau
securitatea se limitau la aspectele politice [i economice.

Crizele politice din anii ‘9040 au ar`tat c` acest instrument
de politic` extern` [i securitate comun` nu oferea Uniunii Eu-
ropene aceea importan]` care s` fie adaptat` statutului s`u de
„cea mai mare putere comercial` a lumii”.

Prin Tratatul asupra Uniunii Europene, [efii de stat [i/sau
de guvern ai statelor membre au convenit s` realizeze, în mod
progresiv, o politic` extern` [i de securitate comun`, axat`, în
principal, pe urm`toarele obiective:

- ap`rarea valorilor comune, a intereselor fundamentale [i
a independen]ei Uniunii;

- consolidarea securit`]ii Uniunii [i a statelor membre;
- men]inerea p`cii în lume [i consolidarea securit`]ii inter-

na]ionale conform principiilor Cartei Na]iunilor Unite, precum
[i principiilor [i obiectivelor Actului final al Conferin]ei de la
Helsinki (1975) [i Cartei de la Paris pentru o nou` Europ`
(1994), care a fost consolidat` în anul 1990, prin înfiin]area
Organiza]iei pentru Securitate [i Cooperare în Europa;

- promovarea cooper`rii interna]ionale;
- promovarea democra]iei [i a statului de drept, ap`rarea

drepturilor omului [i  a libert`]ilor fundamentale.
Aceste obiective, îns`, nu pot fi atinse decât în mod

progresiv. Politica extern` [i, adesea, cea de securitate se
num`r` printre domeniile în care statele membre colaboreaz`
pentru a-[i ap`ra suveranitatea. Cu toate acestea, este foarte
dificil s` se defineasc` interesele comune în materie, pentru c`
în UE, doar Fran]a [i Regatul Unit posed` arme atomice. O alt`
problem` o constituie faptul c` nu toate statele membre fac

parte din NATO (Irlanda, Austria, Finlanda, Suedia) [i din
UEO (Danemarca, Grecia [i Irlanda).

În prezent, deciziile politicii externe [i de securitate
comun` continu` s` fie luate în cadrul cooper`rii între state. 

Cooperarea poli]ieneasc` [i cea judiciar` vizeaz` realizarea
unei ac]iuni comune în materia prevenirii [i luptei împotriva
criminalit`]ii41, rasismului [i xenofobiei [i s` ofere tuturor
cet`]enilor un spa]iu de libertate, securitate [i justi]ie42.

O serie de m`suri au fost, deja, luate cu privire la lupta
împotriva sp`l`rii banilor; mai mult, a fost deschis un oficiu
european de poli]ie, Europol, care [i-a început activitatea înc`
din anul 1998.

Cooperarea în domeniul judiciar a fost conceput`, în
primul rând, cu scopul de a facilita [i de a accelera cooperarea
în materia procedurii judiciare [i a punerii în aplicare a de-
ciziilor, simplificând procedura extr`d`rii între statele mem-
bre, punând în oper` regulile minimale cu privire la elementele
constitutive ale infrac]iunilor [i la sanc]iunile aplicabile
criminalit`]ii organizate, terorismului [i traficului de droguri.

În acest domeniu, ca [i în cel al politicii externe [i de
securitate comun`, cooperarea se bazeaz` pe colaborarea între
statele membre în materii care nu intr` în cadrul procedurilor
de decizie comunitare.

4. Personalitatea juridic` a Comunit`]ilor Europene [i
a Uniunii Europene

Comunit`]ile europene au dobândit personalitate juridic` [i
au capacitatea necesar` pentru exercitarea prerogativelor în
cadrul raporturilor interna]ionale. 

Tratatele de la Roma recunosc, fiec`rei Comunit`]i, o
personalitate juridic` distinct` de aceea a statelor membre, pre-
v`zând, în mod expres acest lucru43: „Comunitatea are perso-
nalitate juridic`”; „în rela]iile interna]ionale, Comunitatea va
beneficia de capacitatea juridic` necesar` pentru a-[i îndeplini
func]iile [i a-[i atinge scopurile”. 

În tratate exist` dispozi]ii de fond [i de form` care pre-
supun personalitatea juridic` interna]ional` a Comunit`]ilor44.
Curtea de justi]ie a precizat, de asemenea, c` singura care a
dobândit aceast` capacitate este Comunitatea, cu excluderea
institu]iilor sale. Dar, dac` personalitatea juridic` [i
capacitatea care rezult` din aceasta, se impun statelor membre,
în raport cu statele ter]e ele trebuie s` fie recunoscute de
acestea, nefiindu-le opozabile (ca [i în cazul oric`ror altor
organiza]ii interna]ionale). 

În schimb, Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE) nu a
recunoscut în mod expres personalitatea juridic` pentru UE.
Absen]a unei asemenea prevederi nu conduce automat la
excluderea ideii c` UE nu are personalitate juridic`.

Din dispozi]iile TUE rezult` clar c` UE nu se substituie
Comunit`]ilor europene. Articolul 1 TUE45, afirmând c`
„Uniunea este fondat` pe Comunit`]ile europene completate
cu politicile [i formele de cooperare consacrate prin prezentul
tratat”, postuleaz`, din contr`, men]inerea Comunit`]ilor, ale
c`ror Tratate constitutive sunt modificate prin Tratatul de la
Maastricht. Personalitatea juridic` a Comunit`]ilor este, în
consecin]`, men]inut`, ca [i competen]ele lor interna]ionale;
presonalitatea juridic` devine, în fapt, o expresie în domeniul
competen]elor comunitare ale Uniunii Europene.

În ceea ce prive[te pozi]ia Comunit`]ilor europene [i a
Uniunii Europene în cadrul comunit`]ii interna]ionale, re]in
aten]ia urm`toarele aspecte: cele dou` subiecte de drept
interna]ional au rela]ii cu statele ter]e [i cu organiza]iile
interna]ionale; aceste din urm` raporturi depind de statele
membre [i de Comunit`]ile europene; Comunit`]ile au drept de
lega]ie pasiv, care le este recunoscut, în mod indirect, prin art.
17 din Protocolul privind privilegiile [i imunit`]ile pe care
statul de sediu trebuie s` le acorde misiunilor  acreditate de
c`tre statele ter]e pe lâng` Comunit`]i. În schimb, Comu-
nit`]ile dispun, în statele ter]e, de o dubl` reprezentare (a
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Consiliului, prin reprezentantul diplomatic al statului care
asigur` pre[edin]ia [i alta  a Comisiei, sub form` de delega]ii).

*
*   *

Secolul XXI provoac` Europa [i, implicit cet`]enii s`i, la
c`utarea propriei identit`]i. Lumea de ast`zi, într-o continu` [i
rapida evolu]ie, are nevoie de o Europ` nou`. UE este dovada
vie a ceea ce pacea, stabilitatea [i prosperitatea pot aduce unui
continent alt`dat` m`cinat de r`zboaie. Modelul european
arat` lumii c` o uniune mereu mai strâns` a popoarelor este
posibil` în m`sura în care se bazeaz` pe valori si obiective
comune. Cum va ar`ta, ce va fi Europa în viitorul apropiat: un
„Super-stat”, o „Europ` federal`”, o „Federa]ie de state-
na]iuni [i/sau de popoare”? Dezbaterea semantic` în jurul
viitorului Uniunii Europene a riscat, la un moment dat, s` dea
uit`rii esen]ialul, [i anume: „ce perspective vor fi oferite noilor
genera]ii de cet`]eni europeni, genera]ia monedei Euro [i a
unui continent pe cale de reunificare?”46

Cu certitudine, metoda comunitar` este necesar s` fie
rev`zut`. Nu trebuie uitat faptul c` aceast` metod` comunitar`
nu se identific` cu suprana]ionalitatea. Particularitatea acesteia
rezid` din faptul c` ea realizeaz` o sintez` între dou` moduri
de guvernare în care asocierea va fi mai mult decât oportun` în
cadrul viitoarei Mari Europe. 

Ast`zi, suntem martorii unei [anse care  ne-a fost oferit`,
nou`, tuturor, [i anume aceea de a asista la reunirea continentul
în jurul valorilor comune europenilor: democra]ia, libertatea [i
justi]ia social`. Uniunea European`, în evolu]ia sa, a parcurs
un drum lung începând cu cele [ase47 state fondatoare care,
unindu-[i for]ele pentru a înfiin]a, în anul 1951, Comunitatea
european` a c`rbunelui [i o]elului [i, în anul 1957,
Comunitatea economic` european` [i Comunitatea european`
a energiei atomice, au f`cut apel la popoarele Europei care le
împ`rt`[esc idealurile s` li se al`ture în efortul lor. Cum a
evoluat construc]ia comunitar`, cum func]ioneaz` institu]ile
comunitare, dar [i despre ordinea juridic` comunitar` [i
politicile comune, vom vedea într-un num`r viitor.
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NOTE

1 În acest sens, Stelian Sc`una[, „Aspecte istorice ale civiliza]iei europene
ca premise ale ideii de unitate european`”, în Analele Universit`]ii Româno-
Germane din Sibiu, nr. 3/2004: „Spa]iul european, leag`n al uneia din marile
civiliza]ii ale lumii, s-a confruntat cu ideea de unitate chiar din perioada
antichit`]ii, când Roma, prin campaniile sale militare, se pare c` urm`rea un
asemenea deziderat”. În continuare arat` c` „Europa, prin]esa mitologic`,
frumoasa fiic` a regelui Agenor (Regele Tirului, în antica Fenicie) a fost [i ea
obiect de disput` cauzat` de frumuse]e. Chiar Zeus, îndr`gostit de ea, a r`pit-
o [i a dus-o în Creta (aici, Europa a n`scut pe Minos, Radamante [i
Sarpedon), iar chipul ei pictat a înfrumuse]at multe din palatele Antichit`]ii.
Cre[tinii sunt cei care, mai târziu, au delimitat mai precis continentul
european, dându-i acest nume princiar (Cartea Genezei, cf. Sf. Ieronim [i Sf.
Ambrosie, sec. IV – fiii lui Noe primesc în st`pânire câte un teritoriu: Sem, fiul
cel mare, prime[te Asia, al doilea fiu – Ham, prime[te Africa, iar Iafet, al
treilea fiu, prime[te Europa)”.

2 „A minuit, nous serons 25!” - La miezul nop]ii vom fi 25! – „Le soir”,
30 aprilie 2004. Remarca are în vedere extinderea UE care a avut loc la 1 mai
2004.

3 Ratificat prin Legea nr. 20/1993.
4 Uniunea European`.

5 „Va veni o zi în care toate na]iunile continentului, f`r` a-[i pierde
calitatea lor de entit`]i distincte [i glorioasa lor individualitate, vor face tot
posibilul s` se grupeze  într-o unitate superioar`, constituind fraternitatea
european`. Va veni o zi în care vor  fi alte câmpuri de b`taie - cele ale pie]elor
deschise ideilor. Va veni o zi în care bombele vor fi înlocuite cu voturi”.

6 În anul 1934.
7 Andrei Popescu, Ion Jinga, lucrare publicat` la Editura Lumina Lex,

Bucure[ti, 2001, pag. 4.
8 Dup` cum se [tie, în anul 1993, Tratatul de la Maastricht instituie

Uniunea European`. Mai mult, în prezent, Tratatul de instituire a unei
Constitu]ii pentru Europa se g`se[te în faza ratific`rii de c`tre statele membre
ale UE.

9 Pia]a comun` comunitar` s-a realizat înc` din anul 1973.
10 Parlamentul european, ca reprezentat al popula]iei statelor membre ale

UE, [i-a început activitatea, ca institu]ie comun` celor trei Comunit`]i
europene, înc` din anul 1962.

11 Tratatul de la Nisa, intrat în vigoare în anul 2003, instituie „for]a de
reac]ie rapid`”.

12 Din anul 2003, Uniunea European` are o moned` unic` – Euro.
13 Principiul subsidiarit`]ii.
14 Bursele Socrates „Erasmus”.
15 Unul dintre criteriile de aderare la UE, este [i cel politic, criteriu care

include, între altele, [i respectarea drepturilor omului, în special pe cele ale
minorit`]ilor. Neîndeplinirea acestui criteriu atrage amânarea începerii
negocierilor de aderare la UE (Tratatul de instituire a unei Constitu]ii pentru
Europa vorbe[te despre un spa]iu de libertate, securitate [i justi]ie).

16 În preambulul Tratatului instituind o Constitu]ie pentru Europa se
men]ioneaz` [i faptul c` UE „dore[te s` r`mân` un continent deschis la
cultur`, cunoa[tere [i progres social”.

17 Unul dintre obiectivele Uniunii Europene este [i promovarea p`cii,
dac` avem în vedere capitolul intitulat „UE spa]iu de libertate, securitate [i
justi]ie”, din Tratatul instituind o Constitu]ie pentru Europa.

18 Andrei Popescu, Ion Jinga, op. cit., pag. 5.
19 Numit Comisar al Planului din 1945 de catre Chales de Gaulle pentru

a redresa economia ]`rii.
20 9 mai – ziua Europei.
21 J.Monnet, Mémoires, Ed.Fayard, Paris, 1976, p.378.
22 ßi-a încetat efectele pe 23.07.2002 [i, pe cale de consecin]`, [i prima

Comunitate european` [i-a încetat existen]a.
23 CEE.
24 CEEA sau EURATOM.
25 Maastricht, Olanda.
26 Danemarca, Suedia [i Regatul Unit au refuzat s` participe, iar Grecia

nu îndeplinea la aceea vreme, criteriile cerute, situa]ie care, ast`zi, s-a
schimbat, Grecia devenind a 12-a ]ar` din zona Euro.

27 Art.18 TCE.
28 Art.19 TCE.
29 Art. 20 TCE.
30 Art.20 TCE.
31 Art.17, §2, combinat cu art.12 TCE.
32 Titlul VIII, articolele 125 la 130.
33 1 noiembrie 1993.
34 La 11 iulie 2000, la Lomé (Togo), Organiza]ia Unit`]ii Africane  (OUA)

a adoptat Actul constitutiv al Uniunii Africane, supus semn`rii [i ratific`rii de
c`tre 53 de state membre OUA. Dup` ratificarea Actului de c`tre dou` treimi
din statele membre, Uniunea African` (UA) a fost oficial proclamat` în martie
2001, succesiunea oficial` la OUA având loc la 9 iulie 2002, la Durban (Africa
de Sud). Iat`, deci, o alt` entitate interna]ional` ale c`rei state membre au fost
dispuse ca, prin intermediul Actului constitutiv al noii organiza]ii s` transfere
o parte din suveranitatea na]ional` la nivel suprana]ional.

35 „Les pères de l’Europe”, Actes du Colloque International, 2000,
Bruxelles, Ed. Bruylant (Les trois visages de Monnet, Gérard Bossuat –
Professeur à l’Université de Cergy-Pantoise).

36 „Droit communautaire général”, PUF, Paris, 1999, pag. 324.
37 Este vorba despre Parlamentul european.
38 Tratatul de la Maastricht este instrumentul juridic prin care cele trei

tratate constitutive au fost modificate
39 Devenit`, între timp, Cooperarea poli]ieneasc` [i judiciar` în materie

penal`.
40 R`zboiul din Golf, r`zboiul civil din Iugoslavia, destr`marea Uniunii

sovietice.
41 În special: terorismul, tratarea fiin]ei umane, traficul ilegal de droguri

[i arme, corup]ia [i frauda.
42 Articolele 29 [i 30 din Tratatul UE.
43 Art. 210 – CEE; art. 184 – Euratom.
44 Tratatul CEE - art. 111, par. 1, art. 113, 114, 228, 229, 230,231, 238;

Tratatul Euratom – art. 2f, 101, 102, 199 – 201, 206.
45 Fostul art.A.
46 Stéphane Rodrigues, „L’avenir de l’Union européenne en questio(s)”,

în Cahiers de Droit européen, nr. 3-4, 2001, pag. 303
47 Fran]a, Germania, Italia, Belgia, Luxembourg [i Olanda.
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1. Reproiectarea sistemului metodologico-managerial

1.2. Reproiectarea propriu-zis` a managementului1

Prezent`m în continuare o variant` de metodologie de
reproiectare a sistemului metodologico-managerial, care are în
vedere firmele de dimensiuni mari [i medii, unde se
înregistreaz` maximum de complexitate [i dificultate. În cazul
firmelor mici [i a microfirmelor se recomand` variante mult
simplificate, corespunz`tor dimensiunii [i resurselor fiec`reia.

Reproiectarea subsistemului metodologic „deschide”
ac]iunea de reproiectare managerial` propriu-zis` [i asigur`,
astfel, premisele unor moderniz`ri de fond la nivelul celorlalte
componente ale managementului organiza]iei. În continuare
prezent`m principalele componente ale acestui complex
proces.

În primul rând, selectarea instrumentarului managerial

ce urmeaz` a fi utilizat în exercitarea rela]iilor [i proceselor de
management. Ne referim la sistemele, metodele sau tehnicile
de management ce r`spund cel mai bine cerin]elor managerilor
amplasa]i în diverse ipostaze ierarhice – în special ale
managerilor de nivel superior – [i care asigur` poten]area
substan]ial` a viabilit`]ii manageriale a organiza]iei.

În categoria unor astfel de sisteme de management nu
trebuie, s` lipseasc`: managementul pe baza centrelor de
profit, managementul prin obiective, managementul prin
bugete, managementul prin excep]ii, managementul prin
proiecte, managementul pe baz` de produs. 

În al doilea rând, proiectarea subsistemului metodologico-
managerial implic` precizarea elementelor metodologice de

aplicare [i utilizare a instrumentarului managerial pentru
care a optat conducerea organiza]iei. Se [tie c` succesul
implement`rii metodelor [i tehnicilor de management este
dependent, în propor]ii apreciabile, de maniera metodologic`
folosit`, de respectarea anumitor etape [i faze specifice de
opera]ionalizare.

În al treilea rând, reproiectarea subsistemului
metodologico-managerial implic` elaborarea unor
metodologii complexe de analiz` [i reproiectare a celorlalte

componente manageriale, respectiv componentele

decizional`, informa]ional` [i organizatoric`. Toate acestea
sunt abordate în contextul metodologiei globale de
proiectare/reproiectare a managementului organiza]iei.

Fig. 1. Rela]ia dintre metodologia de reproiectare
metodologico-managerial` [i celelalte metodologii de

reproiectare managerial`

Fig. 2. Metodologia de proiectare/reproiectare [i
\ntre]inere a func]ion`rii sistemului metodologico-managerial

Reproiectarea managerial` [i impactul
asupra performan]elor manageriale

- PARTEA II -

Prof.univ.dr. Ion Verboncu
Academia de Studii Economice Bucure[ti
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Fig. 3. Mecanismul metodologic al conceperii [i utiliz`rii
sistemului metodologico-managerial

Opera]ionalizarea schimb`rilor metodologico-manageriale
proiectate are drept con]inut principal cele patru faze incluse în
aceast` etap` conform metodologiei prezentate mai sus. F`r` a
intra în foarte multe detalii – deoarece con]inutul
opera]ionaliz`rii proiectului, sistemului metodologico-
managerial este tipic oric`rui proces complex de implementare
– ne referim în continuare la anumite aspecte ce au un impact
determinant asupra reu[itei depline a acestui proces.

Ansamblul complex al deciziilor [i ac]iunilor de
introducere a noilor sisteme, metode [i tehnici manageriale
este necesar s` aib` drept fundament un program judicios
întocmit. Profesorul O. Nicolescu2 arat` c` programul este
necesar s` încorporeze toate deciziile [i ac]iunile cu caracter
preg`titor [i efector prin care se opera]ionalizeaz` de fapt noul
instrumentar managerial. Practica arat` c` se recomand`
structurarea programului în dou` mari sec]iuni
corespunz`toare de opera]ionalizare [i obiectivelor specifice
de realizat:

- sec]iunea preg`titoare, în care se includ deciziile [i
ac]iunile ce vizeaz` asigurarea resurselor umane, tehnico-
materiale, informa]ionale [i financiare necesare, precum [i
preg`tirea climatului necesar [i remodelarea culturii
organiza]ionale;

- sec]iunea opera]ional`, în care se indic` foarte precis, în
ordine cronologic`, ac]iunile de realizat, resursele alocate,
persoanele responsabile, factorii critici de luat în considerare [i
perioada necesar` finaliz`rii. O aten]ie deosebit` trebuie
acordat` corel`rii diverselor ac]iuni ]inând cont de
condi]ion`rile dintre ele [i, atunci când este posibil, de
suprapunerile în opera]ionalizare.

Dup` definitivarea [i aprobarea programului de
implementare, se trece la opera]ionalizare, începând cu
ac]iunile de informare [i sensibilizare a celorlal]i manageri de
nivel superior, mediu [i inferior, care nu au fost implica]i în
proiectare. Este cea mai dificil` misiune ce revine
proiectantului [i managementului organiza]iei care dore[te o
„înnoire” metodologico-managerial` de amploare.

Acest aspect implic` dou` dimensiuni: pe de o parte,
sensibilizarea personalului managerial [i de execu]ie la
schimbare – promovarea de instrumente manageriale evoluate
în contextul proiect`rii/reproiect`rii managementului fiind o
schimbare major` – [i, pe de alt` parte la modificarea culturii
organiza]ionale în sensul transform`rii acesteia într-un vector
al schimb`rii.

În ceea ce prive[te prima dimensiune, relev`m faptul c` o
preg`tire adecvat` a celor care vor participa nemijlocit la
implementarea noului promovat prin schimbarea
metodologico-managerial` necesit` o abordare multistadial`,
astfel:

- stadiul I – organizarea de sesiuni de informare a
managerilor din organiza]ie, inclusiv a liderilor sindicali

asupra obiectivelor, con]inutului [i avantajelor noului
instrumentar managerial

- stadiul II – organizarea de cursuri de perfec]ionare cu
managerii din e[alonul superior (top management), de ale
c`ror decizii depind decisiv instrumentarul managerial pentru
care se opteaz` [i celelalte modific`ri de fond în plan
metodologico-managerial

- stadiul III – organizarea de cursuri de instruire a
managerilor din e[alonul mediu [i inferior ([efi de
compartimente func]ionale [i opera]ionale, directori de centre
de gestiune, directori de divizie [.a.), ei fiind implica]i
nemijlocit în opera]ionalizarea noilor sisteme [i metode
manageriale, constituind o «curea de transmisie» între
managementul de nivel superior [i executan]i

- stadiul IV – organizarea instruirii personalului de
execu]ie, a speciali[tilor din diverse compartimente
func]ionale [i opera]ionale, care, prin profesie [i post ocupat,
particip` nemijlocit la aplicarea solu]iilor metodologico-
manageriale rezultate din proiectare.

În cadrul tuturor formulelor de sensibilizare [i instruire,
care se deruleaz`, se iau în vedere cu prioritate urm`toarele
aspecte:

- informarea general` asupra importan]ei [i con]inutului
proiectului de management;

- în]elegerea obiectivelor urm`rite prin proiectarea noului
sistem [i a cunoa[terii problemelor dificile [i importante
pentru organiza]ie pe care acesta le rezolv`;

- con[tientizarea avantajelor pe care le vor genera noile
sisteme, metode [i tehnici la nivel de organiza]ie,
compartimente [i salaria]i;

- dobîndirea cuno[tin]elor [i deprinderilor necesare
particip`rii componente a fiec`rui salariat la func]ionarea
sistemului metodologico-managerial perfec]ionat,
corespunz`tor postului ocupat [i sarcinile specifice atribuite;

- diminuarea rezisten]ei personalului la schimb`ri,
concomitent cu motivarea sa pentru implicarea eficace în
opera]ionalizarea schimb`rilor metodologico-manageriale;

- crearea unei st`ri de spirit, a unei atmosfere favorabile
schimb`rilor în general [i a celor din instrumentarul
managerial, în special.

Concomitent cu ac]iunile de instruire a personalului o
aten]ie major` acordat` remodel`rii culturii organiza]ionale [i
prin alte mijloace specifice, care vizeaz` simbolurile,
ritualurile, ceremoniile, statuturile [i comportamentele
individuale [i de grup. Dat fiind complexitatea [i importan]a
deosebit` a culturii organiza]ionale, pentru performan]ele [i
perspectivele organiza]iei se recomand` apelarea la consultan]i
profesioni[ti care, punctual, s` propun` anumite ac]iuni de
remodelare cultural` [i s` participe la opera]ionalizarea celor
mai sofisticate [i importante [i implicarea ampl` decizional` [i
opera]ional` a managerilor în implementarea noului sistem
metodologico-managerial.

Practic, toate demersurile la care ne-am referit nu sunt
posibile f`r` quasipermanenta interven]ie decizional` [i
ac]ional` a managerilor din cele trei e[aloane organizatorice –
superior, mediu [i inferior – orientate spre crearea [i
între]inerea condi]iilor de natur` uman`, material`, financiar`
[i informa]ional` solicitate.

Cea mai important` este participarea efectiv` [i
responsabil` a managerilor de nivel superior, începând cu
însu[i managerul general al organiza]iei. Implicarea [i
participarea trebuie s` înceap` odat` cu ini]iativa reproiect`rii
sistemului metodologico-managerial. În func]ie de obiectivele
[i amploarea instrumentarului managerial se opteaz` pentru
dirijarea echipei de proiectare de c`tre managerul general sau
de c`tre managerul de nivel superior c`ruia îi este subordonat
compartimentul ce se ocup` de solu]ionarea problemelor
manageriale ale organiza]iei. Prezen]a unui manager de nivel
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superior competent în conducerea echipei de proiectare
favorizeaz` în mare m`sur` atât calitatea proiect`rii, cât [i
implementarea rezultatelor sale.

În continuare prezent`m câteva din cele mai reprezentative
[i moderne instrumente manageriale utilizabile la nivel de
organiza]ie.

2. Reproiectarea sistemului organizatoric

Integrat` organic în scenariul metodologic de remodelare
managerial` sau abordat` de sine-st`t`tor, reproiectarea
sistemului organizatoric implic` un demers laborios,
structurat în:

a. Aspecte privind conceperea [i func]ionarea
sistemului organizatoric

1. Documente organizatorice
- ROF
- organigrama
- descrieri de func]ii
- fi[e de post
2. Num`rul de posturi [i func]ii [i denumirea acestora
3. Num`rul [i denumirea compartimentelor func]ionale [i

opera]ionale
4. Încadrarea cu personal a structurii organizatorice, pe

total [i pe categorii socio-profesionale
5. Dimensiunea medie a compartimentelor func]ionale [i

opera]ionale
6. Num`rul de niveluri ierarhice
7. Ponderea ierarhic` medie
8. Ponderea ierarhic` medie a structurii de management [i

a managerilor de nivel superior
9. Ponderea ierarhic` medie a structurii de produc]ie
10. Principalele categorii de rela]ii organizatorice existente

în actuala structur` organizatoric`
11. Stilurile de management predominante
12. Aspecte privind exercitarea managementului la nivel

de func]iuni:
- cercetare-dezvoltare
- produc]ie
- comercial`
- financiar-contabil`
- personal
13. Lista obiectivelor fundamentale, derivate I [i II [i a

activit`]ilor necesare pentru realizarea lor
b. Analiza sistemului organizatoric

Elementele prezentate în etapa precedent` permit
efectuarea unei analize critice a modului de concepere [i
func]ionare a sistemului organizatoric, axat` pe urm`toarele
aspecte:

1. Analiza caracteristicilor dimensionale [i func]ionale
ale componentelor primare ale structurii organizatorice
(posturi, func]ii, compartimente, rela]ii organizatorice etc.)

2. Analiza activit`]ilor implicate în realizarea
obiectivelor din punct de vedere organizatoric (al delimit`rii [i
dimension`rii organizatorice a acestora)

3. Analiza prin prisma unor principii de concepere [i
func]ionare a sistemului organizatoric - se vor identifica
principalele deficien]e ale sistemului organizatoric [i, mai cu
seam`, ale structurii organizatorice rezultate din nerespectarea
cerin]elor unor principii, precum:

- suprema]iei obiectivelor (necesitatea conceperii [i
func]ion`rii sistemului organizatoric astfel încât s` fie create
premisele organizatorice solicitate de realizarea obiectivelor
fundamentale, derivate, specifice [i individuale);

- managementului participativ (constituirea [i
func]ionarea unor organisme participative de management [i
crearea [i între]inerea unui climat organiza]ional [i
motiva]ional propice particip`rii personalului la conducere);

- flexibilit`]ii structurii organizatorice (adaptarea prin
schimbare a structurii organizatorice la influen]ele exercitate
de mediul contextual)

- asigur`rii unei concordan]e depline între natura pos-
turilor [i caracteristicile titularilor de posturi („dotarea”
posturilor de management [i execu]ie cu personal cu
competen]a necesar`);

- aplatis`rii structurii organizatorice (apropierii mana-
gementului de execu]ie prin reducerea num`rului de niveluri
ierarhice);

- permanen]ei managementului (existen]a unui înlocuitor
al managerului în absen]a acestuia);

- armoniz`rii posturilor [i func]iilor (definirea adecvat`
a sarcinilor, responsabilit`]ilor [i competen]elor posturilor [i
ale func]iilor, ca elemente de generalizare a posturilor);

- variantei optime (alegerea variantei de sistem organiza-
toric din mai multe posibile);

- eficien]ei sistemului organizatoric (compararea perma-
nent` a eforturilor reclamate de func]ionarea [i perfec]ionarea
sistemului organizatoric cu efectele directe sau indirecte
generate de acesta).

4. Analiza încadr`rii cu personal cu ajutorul unor
indicatori [i indici specifici: dimensiunea compartimentelor,
ponderea personalului de management sau execu]ie în total
personal, structura socio-profesional` a personalului
(ponderea salaria]ilor cu preg`tire superioar` – tehnic`,
economic` [.a. – medie [i de cultur` general`), ponderea
ierarhic` medie a managerilor amplasa]i pe acela[i nivel
ierarhic etc.

5. Analiza documentelor organizatorice, atât din punct
de vedere al structurii, cât [i din cel al con]inutului

6. Alte aspecte de analiz` a sistemului organizatoric
7. Simptome pozitve [i negative ale conceperii [i

func]ion`rii sistemului organizatoric
c. Reproiectarea sistemului organizatoric

1. Modalit`]i de reproiectare
- delimitarea [i dimensionarea corespunz`toare, func]ie de

volumul, complexitatea [i dificultatea obiectivelor, a
componentelor procesuale implicate nemijlocit în realizarea
acestora (sarcini, atribu]ii, activit`]i, func]iuni)

- determinarea necesarului de posturi [i func]ii ([i, în acest
context, înfiin]area/desfiin]area/ comasarea de posturi)

- înfiin]area/desfiin]area/comasarea de compartimente
func]ionale [i opera]ionale

- determinarea necesarului de personal, pe total [i structur`
socio-profesional`, func]ie de natura [i caracteristicile
posturilor de management [i execu]ie

- echilibrarea ponderilor ierarhice ale managerilor
amplasa]i pe acela[i nivel ierarhic

- aplatisarea structurii organizatorice prin reducerea, pe cât
posibil, a num`rului de niveluri ierarhice

- „îmbog`]irea” [i „l`rgirea” posturilor
- proliferarea rela]iilor organizatorice de cooperare [i de

autoritate de tip func]ional
- stabilirea tipului de structur` organizatoric`
2. Inserarea acestor modific`ri în documente

organizatorice – regulament de organizare [i func]ionare,
organigram`, fi[e de post etc.

d. Implementarea solu]iilor organizatorice
- dezbaterea con]inutului [i necesit`]ii solu]iilor

organizatorice în mediul aplicativ, în vederea în]elegerii
acestora [i ob]inerii adeziunii de fond fa]` de schimbare

- formarea unei culturi economice [i manageriale adecvate
a personalului

e. Evaluarea eficien]ei remodel`rii organizatorice
prin determinarea eforturilor (cheltuielilor), efectelor [i
eficien]ei, directe [i propagate, cuantificabile [i, mai ales,
necuantificabile.
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3. Reproiectarea sistemului decizional

Integrat` în metodologia de remodelare managerial` a
organiza]iei, reproiectarea sistemului decizional trebuie s`
parcurg` mai multe etape [i faze.

Etapa I: Culegerea, înregistrarea [i gruparea informa-
]iilor privind sistemul decizional

Aceast` etap` începe prin culegerea informa]iilor de
caracterizare a deciden]ilor individuali [i de grup referitoare
la:

- denumire
- nivel ierarhic pe care se afl`
- compartiment
- pondere ierarhic`
- obiective individuale, sarcini, atribu]ii, responsabilit`]i [i

competen]e ce le revin, conform regulamentului de organizare
[i func]ionare [i fi[elor de post.

În continuare se întocme[te lista deciziilor adoptate într-
un anumit interval de timp (de regul` unul sau mai mul]i ani)
prin preluare din registrele de procese-verbale ale
organismelor participative de management sau din hot`rârile
scrise ale managerilor de nivel superior.

Pasul urm`tor – încadrarea tipologic` a deciziilor
adoptate (tab. 1)

Tab. 1.: Încadrarea tipologic` a deciziilor

Legend`:
C1 - natura variabilelor implicate
C2 - orizont [i implica]ii
C3 – e[alonul managerial
C4 – frecven]a adopt`rii
C5 - amploarea decidentului
C6 - amploarea competen]elor decidentului
C7 - posibilitatea anticip`rii

Urmeaz` stabilirea apartenen]ei deciziilor adoptate pe
func]ii ale managementului potrivit modelului din tab. 2.

Tab. 2.: Încadrarea deciziilor adoptate pe func]ii

Legend`:
PV - previziune A – antrenare
O - organizare C-E – control-evaluare
CO – coordonare
PM – procesul de management în ansamblu

De o manier` similar` se asigur` încadrarea deciziilor
adoptate pe func]iuni ale organiza]iei (vezi tab. 3).

Tab. 3.: Încadrarea deciziilor adoptate pe func]iuni

Legend`:
C-D – cercetare-dezvoltare F-C – financiar-contabil`
A – antrenare
P – produc]ie C – comercial
P5 – personal F – organiza]ia în ansamblul s`u

Foarte important` este eviden]ierea parametrilor calitativi
ai deciziilor în func]ie de respectarea cerin]elor de
ra]ionalitate (tab. 4) 

Tab. 4.: Încadrarea deciziilor adoptate în func]ie de
cerin]ele de ra]ionalitate

Prezent`m succint care sunt parametrii calitativi ai
deciziilor manageriale:

* Decizia trebuie sa fie fundamentat` [tiin]ific;
* Decizia trebuie s` fie „împuternicit`”;
* Fiecare decizie trebuie s` fie integrat`, armonizat` în

ansamblul deciziilor adoptate sau proiectate a se lua ]inând
cont de strategia [i politicile organiza]iei;

* Decizia trebuie s` se încadreze în perioada optim` de
elaborare [i de aplicare;

* Formularea corespunz`toare a deciziei.
O alt` component` important` a primei etape o reprezint`

identificarea instrumentarului decizional utilizat. Se vor
eviden]ia metodele [i tehnicile decizionale folosite de
manageri în fundamentarea, adoptarea [i aplicarea deciziilor în
cele trei st`ri ale condi]iilor obiective – de certitudine,
incertitudine [i risc.

Etapa a II-a: Analiza sistemului decizional
Pe parcursul acestei etape se vor realiza multiple analize.
1. Analiza încadr`rii tipologice a deciziilor adoptate
Informa]iile furnizate din tab. 1 permit determinarea unor

indicatori [i indici specifici, respectiv intensitatea decizional`
medie [i ponderea unui anumit tip de decizii în ansamblul
deciziilor adoptate. Cu aceast` ocazie vor fi reliefate unele
sincroniz`ri sau necorel`ri între natura deciziilor [i pozi]ia
ierarhic` a decidentului.

2. Analiza încadr`rii deciziilor pe func]ii ale
managementului

Tab. 2 pune la dispozi]ie informa]iile necesare pentru
determinarea contribu]iei deciziilor adoptate la exercitarea
func]iilor manageriale. În acest context, se vor eviden]ia
echilibrele sau dezechilibrele abord`rii proceselor de
management de c`tre deciden]ii investiga]i.

3. Analiza încadr`rii deciziilor pe func]iuni ale
organiza]iei

De o manier` similar` vor fi tratate [i informa]iile puse la
dispozi]ie de tab. 3.

4. Analiza calit`]ii deciziilor
Modul de reg`sire (respectare) a principalilor parametri

calitativi ai deciziilor adoptate (pe baza informa]iilor din tab.4)
constituie o alt` „zon`” important` a analizei sistemului
decizional [i, implicit, o surs` semnificativ` a viitoarei
perfec]ion`ri aduse acestuia.

5. Analiza instrumentarului decizional
Va fi eviden]iat` coresponden]a dintre natura deciziilor

adoptate [i metodele decizionale la care s-a apelat în func]ie de
pozi]ia ierarhic` a decidentului. Analiza se va corela cu faza
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precedent` [i, în special, cu cerin]a referitoare la
fundamentarea [tiin]ific` a deciziilor.

6. Întocmirea sinopticului cu simptomele pozitive [i
negative ale conceperii [i func]ion`rii sistemului decizional

Elementele de analiz` eviden]iate de fazele precedente
permit conturarea unor simptome pozitive [i negative, care se
încadreaz` într-un tabel.

Etapa a III-a: Reproiectarea sistemului decizional
În func]ie de rezultatele analizei din etapa precedent` se

trece la reproiectarea sistemului decizional al organiza]iei.
Concret se procedeaz` astfel:

1. Se stabilesc principalele modalit`]i de reproiectare a
sistemului decizional care, principial, se refer` la:

- îmbun`t`]irea tipologic` a deciziilor adoptate [i corelarea
acestora cu pozi]ia ierarhic` a decidentului;

- abordarea echilibrat` a proceselor de management;
- tratarea decizional` echilibrat` a componentelor

procesuale ale organiza]iei;
- îmbun`t`]irea calit`]ii deciziilor adoptate;
- derularea proceselor decizionale strategico-tactice dup`

scenarii judicios structurate [i riguros respectate;
- îmbun`t`]irea [i modernizarea instrumentarului

decizional utilizat;
- preg`tirea [i perfec]ionarea decizional` [i managerial`

corespunz`toare ale deciden]ilor.
2. Se determin` noile decizii [i, respectiv, noile metode [i

tehnici decizionale care se integreaz` în sistemul decizional.
3. Se rev`d fi[ele decizionale ale fiec`rui manager prin:
- atribuirea de noi decizii;
- eliminarea unora dintre deciziile adoptate anterior;
- stabilirea metodelor [i tehnicilor decizionale de utilizat

pentru fundamentarea [i adoptarea celor mai importante
decizii.

3.1. Reproiectarea sistemului informa]ional

Aten]ion`m pe cei care se implic` efectiv într-un asemenea
demers c` remodelarea informa]ional` trebuie inclus` în
reproiectarea de ansamblu a managementului organiza]iei.
Aceasta deoarece între componentele sistemului de
management sunt numeroase intercondi]ion`ri, iar
perfec]ionarea sistemului informa]ional nu este un scop în sine
ci o important` modalitate de realizare a unui management
performant, favorizant realiz`rii obiectivelor organiza]iei [i
subdiviziunilor sale.

[i în acest domeniu se recomand` o abordare secven]ial`.
Etapa I: Motivarea schimb`rii informa]ionale - este etapa

în care:
- se precizeaz` elementele care declan[eaz` reproiectarea

sistemului informa]ional (restructurarea organiza]iei, ini]ierea
ac]iunii de remodelare managerial` de ansamblu,
achizi]ionarea [i introducerea de calculatoare, efectuarea unor
studii de diagnosticare, disfunc]ionalit`]i majore în derularea
unor activit`]i, schimbarea managerilor, participarea acestora
la diverse programe de preg`tire managerial` [.a.);

- se stabile[te sfera de cuprindere a studiului – general` sau
par]ial` – pornindu-se de la deficien]ele manifestate [i cauzele
care le-au generat;

- se dimensioneaz` colectivul (echipa) care asigur`
reproiectarea informa]ional`;

- se determin` resursele materiale [i financiare ce urmeaz`
a fi angajate în derularea ac]iunii de reproiectare;

- se precizeaz` termenele intermediare [i finale de realizare
a proiectului de nou sistem informa]ional;

- se stabilesc obiectivele ac]iunii de remodelare
(economice [i informa]ionale) ce se integreaz` în ansamblul
obiectivelor organiza]iei.

Etapa a II-a: Prezentarea sistemului informa]ional
existent

Practic, în cadrul acestei etape se culeg [i înregistreaz`
informa]ii referitoare la maniera de concepere [i func]ionare a
sistemului informa]ional, precum [i la configura]ia de detaliu
a acestuia. În categoria celor mai semnificative ac]iuni
circumscrise secven]ei de mai sus se includ:

- caracterizarea de ansamblu a actualului sistem
informa]ional [i eviden]ierea unor atu-uri [i vulnerabilit`]i
generale;

- precizarea principalelor categorii de informa]ii vehiculate
în cadrul domeniului investigat;

- inventarierea situa]iilor informa]ionale (documentelor)
folosite;

- eviden]ierea fluxurilor [i circuitelor informa]ionale
parcurse de situa]iile informa]ionale utilizate în sistem;

- reprezentarea grafic` a acestora;
- precizarea procedurilor informa]ionale utilizate în

tratarea informa]iilor;
- eviden]ierea [i caracterizarea mijloacelor de tratare a

informa]iilor (manuale sau automatizate), a aplica]iilor
informatice realizate [i, implicit, a gradului de informatizare a
proceselor de management [i execu]ie.

Etapa a III-a: Analiza sistemului informa]ional existent
Plecând de la configura]ia sistemului informa]ional [i de

implicarea sa în derularea proceselor de munc`, analiza
acestuia implic`:

- analiza încadr`rii tipologice a informa]iilor;
- analiza calit`]ii informa]iilor în sensul eviden]ierii

gradului de respectare a unor cerin]e în acest domeniu [i
depist`rii consecin]elor unei calit`]i precare a informa]iilor
vehiculate în sistem;

- analiza num`rului [i con]inutului situa]iilor
informa]ionale folosite în actualul sistem informa]ional
(denumire, periodicitate, cantitate, cost etc.);

- analiza procedurilor informa]ionale utilizate;
- analiza deficien]elor informa]ionale, a cauzelor care le

genereaz` [i a impactului economic [i managerial al
manifest`rii lor;

- analiza gradului de îndeplinire a func]iilor sistemului
informa]ional în cadrul managementului organiza]iei [i
sesizarea consecin]elor decizionale, procesuale, structural-
organizatorice, economice etc. ale nereg`sirii acestora;

- analiza prin prisma unor principii de concepere [i
func]ionare a sistemului informa]ional.

Cele mai semnificative dintre acestea sunt:
- principiul subordon`rii conceperii [i func]ion`rii

sistemului informa]ional cerin]elor [i exigen]elor
managementului organiza]iei (în felul acesta se asigur`
îndeplinirea rolului decizional, opera]ional [i de documentare
ce revine sistemului informa]ional în configura]ia managerial`
a organiza]iei [i, implicit, realizarea obiectivelor
fundamentale, derivate, specifice [i individuale);

- principiul corel`rii sistemului informa]ional cu
celelalte componente manageriale – decizional` [i
organizatoric` – o alt` premis` important` a îndeplinirii celor
trei func]ii la care ne-am referit;

- principiul excep]iilor, respectiv conceperea unui sistem
informa]ional în care circula]ia informa]iilor s` se realizeze
selectiv, asigurându-se o coresponden]` deplin` între gradul de
agregare [i pozi]ia ierarhic` a beneficiarului. Principiul
exprim` cel mai bine caracterul piramidal al sistemului
informa]ional, corelat cu abordarea piramidal` a structurii
organizatorice;

- principiul unit`]ii metodologice a trat`rii
informa]iilor, asigur` compatibilitatea dintre componentele
sistemului informa]ional [i unitatea modalit`]ilor de culegere,
înregistrare, transmitere [i prelucrare a informa]iilor;
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- principiul flexibilit`]ii, care solicit` o adaptare
permanent` a sistemului informa]ional la cerin]ele [i
exigen]ele mediului ambiant [i, pentru aceasta, o abordare
modular`;

- principiul eficien]ei, ce presupune compararea
permanent` a efectelor ob]inute cu eforturile solicitate de
func]ionarea sistemului informa]ional [i ob]inerea unei
eficien]e corespunz`toare.

Firesc, analiza se concretizeaz` într-un tabel sinoptic al
principalelor simptome pozitive [i negative referitoare la
conceperea [i func]ionarea sistemului informa]ional.

Etapa a IV-a: Proiectarea/reproiectarea sistemului

informa]ional

Elementele de analiz` a sistemului informa]ional,
tendin]ele manifestate în acest domeniu, precum [i exigen]ele
manageriale ale etapei actuale permit conturarea noii
configura]ii a sistemului informa]ional. Pentru aceasta se
ac]ioneaz` în urm`toarele direc]ii:

- se stabile[te configura]ia de ansamblu a sistemului
informa]ional prin definirea componentelor principale ale
acestuia – categorii de informa]ii, fluxuri [i circuite
informa]ionale, principalele proceduri informa]ionale,
documente ce urmeaz` a fi folosite, mijloace de tratare a
informa]iilor – toate axate pe respectarea cerin]elor impuse de
managementul [tiin]ific;

- se precizeaz` configura]ia de detaliu a sistemului
informa]ional, respectiv schimb`rile ce intervin la nivelul
fiec`rei componente a acestuia;

- se determin` eficien]a solu]iilor de remodelare
informa]ional` propuse, atât din punct de vedere cantitativ, cât
[i calitativ (necuantificat`), precum [i impactul asupra
func]ionalit`]ii celorlalte componente manageriale.

Etapa a V-a: Opera]ionalizarea modalit`]ilor de
reproiectare

Implementarea solu]iilor de perfec]ionare implic`:
- asigurarea resurselor necesare (financiare, materiale,

umane [.a.);
- preg`tirea climatului din cadrul organiza]iei –

organiza]ional [i motiva]ional – solicitat de implementarea
mai pu]in „dureroas`” a modalit`]ilor informa]ionale
preconizate;

- efectuarea unor corec]ii pe parcursul aplic`rii noii
configura]ii de sistem informa]ional, dac` situa]iile concrete le
impundeterminarea eficien]ei efectiv ob]inute în urma
opera]ionaliz`rii noului sistem informa]ional cu ajutorul unor
indicatori specifici [i clasici.

1 A se vedea [i O. NICOLESCU, I. VERBONCU – Metodologii
manageriale, Editura Tribuna Economic`, Bucure[ti, 2001 ; I. Verboncu –
Manageri [i management, Editura Economic`, Bucure[ti, 2000 ; I. Verboncu
– ßtim sã conducem?, Editura Economic`, Bucure[ti, 2005

2 O. Nicolescu, I. Verboncu – op. cit.

Semnal`m
cititorilor apari]ia în editura

Lumina Lex, a monografiei
,,Falimentul fraudulos.
R`spundere [i sanc]iuni” a prof.
univ. dr. Viorel Pa[ca.

Lucrarea are ca principal`
preocupare descifrarea mecanis-
melor pe care Legea nr. 64/1995
le pune la îndemâna organelor
care administreaz` procedura
pentru anularea actelor frau-
duloase încheiate de c`tre
debitori în perioada anterioar`
deschiderii procedurii, în
vederea recuper`rii activului
înstr`inat prin mijloace dubioase.

Aceluia[i scop al reîntregirii
activului îi este dedicat` [i
analiza r`spunderii patrimoniale
pentru falimentul fraudulos care
poate fi îndreptat` împotriva
organelor de conducere. Lu-
crarea atac` îns` [i problema –
foarte pu]in abordat` –
r`spunderii administratorului
judiciar [i a lichidatorului, atât

sub latura sa civil` cât [i sub
latura penal`, pentru adminis-
trarea masei falimentului.

Nu în ultimul rând, sorgintea
de penalist a autorului conduce [i
la o analiz` aprofundat` a
r`spunderii penale pentru
falimentul fraudulos în baza
dispozi]iilor Legii nr. 31/1990 [i
a Legii nr. 64/1995.

În încheiere, o scurt` dar
pertinent` culegere de practic`
judiciar` penal` în materia
delapid`rii [i gestiunii fraudu-
loase este pus` la dispozi]ia
cititorului.

Lucrarea prezentat`, de o
foarte bun` calitate a analizei
laturilor abordate, unele în
premier`, în materia dreptului
,,penal comercial” este
recomandat` tuturor persoanelor
interesate de teoria [i practica
insolven]ei în dreptul modern.

Redac]ia
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Auric` Avram Judec`tor – 
Curtea de Apel Bucure[ti

Recursul \n procedura 
insolven]ei

În dreptul procesual comun, recursul este reglementat ca o
cale de atac extraordinar` (putându-se exercita, de regul`, numai
pentru motivele ar`tate de lege), de reformare (fiind de
competen]a unei instan]e ierarhic superioar` celei care a pronun]at
hot`rârea atacat`), nedevolutiv` [i , în principiu , nesuspensiv` de
executare prin care se urm`re[te modificarea sau casarea unei
hot`râri date f`r` drept de apel , în apel sau de c`tre un organ cu
activitate jurisdic]ional`.

Sediul materiei se reg`se[te în cuprinsul art. 299-316 C. proc.
civil`, unde pentru reglementarea am`nun]it` a judec`rii
recursului se face trimitere la normele de judecat` ale apelului,
care la rândul lor fac trimitere la dispozi]iile privind judecata
înaintea primei instan]e.

În Legea insolven]ei se prevede în mod expres ( art. 148 ) c`
aceast` lege se completeaz`  [i cu cele ale Codului de procedur`,
în m`sura compatibilit`]ii lor.

Legea insolven]ei (art. 12) prevede c` hot`rârile judec`torului-
sindic, care sunt pronun]ate de acesta în prim` instan]`, pot fi
atacate separat cu recurs.

Obiectul recursului
Obiectul recursului în procedura insolven]ei îl constituie

hot`rârile judec`torului-sindic.
În condi]iile în care hot`râri judec`tore[ti sunt – în prim`

instan]` – atât încheierea cât [i sentin]a, iar în cuprinsul dispozi]iei
legale men]ionate nu se mai face nici o alt` distinc]ie, rezulta c`
în procedura insolven]ei recursul poate fi declarat împotriva
oric`rei hot`râri a judec`torului-sindic, fie ea încheiere sau
sentin]` – în în]elesul dat de art. 255 C. proc. civil`. În raport cu
cele ar`tate ar mai putea rezulta c` recursul poate fi declarat chiar
[i împotriva unei încheieri premerg`toare, prin care nu se dispune
altceva, de exemplu, decât continuarea procedurii . Referitor la
acest aspect trebuie avut în vedere, îns`, c` potrivit dreptului
procesual comun (art. 268, 282 alin.2, 299 alin.1 C.proc. civil`),
împotriva  încheierilor premerg`toare nu se poate face recurs
decât odat` cu fondul, în afar` de cazul în care prin ele s-a
întrerupt cursul judec`]ii . Prin urmare [i în procedura insolven]ei
încheierile premerg`toare pot fi atacate, în principiu, cu recurs
doar odat` cu hot`rârea în raport cu care au acest caracter, în caz
contrar recursul formulat trebuind s` fie respins ca inadmisibil. În
cadrul structur`rii complexe a procedurii insolven]ei, care sub
aspect jurisdic]ional apare ca o în[iruire de judec`]i succesive,
încheierile premerg`toare pot fi delimitate în func]ie de hot`rârile
prin care se finalizeaz` fiecare dintre aceste judec`]i.

De asemenea, în raport cu dispozi]iile art. 8 alin. 1 [i art. 11
din Legea insolven]ei s-ar putea interpreta c` recursul poate fi
declarat doar împotriva hot`rârilor enumerate în cuprinsul
acestuia din urm` articol. Or, dispozi]iile art.11 nu constituie  o
enumerare limitativ` sau exhaustiv` a atribu]iilor jurisdic]ionale
ale judec`torului-sindic, ci doar a celor principale. 

Pe lâng` acestea, ori de c`te ori din reglementarea legal`
aplicabil` în materie rezult` interven]ia judec`torului-sindic

acesta va solu]iona problema cu care a fost sesizat prin darea unei
hot`râri judec`tore[ti, în condi]iile în care în actuala reglementare
judec`torul sindic are doar atribu]ii jurisdic]ionale, iar acestea sunt
exercitate doar prin darea hot`rârilor judec`tore[ti.

P`r]ile recursului
P`r]ile în recurs pot fi doar acelea fa]` de care se poate re]ine

c` au avut, în mod legal, calitatea de parte [i în raport cu judecata
în prim` instan]`. Nu întotdeauna toate p`r]ile existente în cadrul
procedurii au [i calitate de p`r]i în oricare dintre judec`]ile
desf`[urate în derularea procedurii constituind obiectul unei cauze
în materie.

Partea care declar` recursul este recurentul, iar aceea
împotriva c`reia se declar` este intimatul.

Termenul de recurs 
Dispozi]iile Legii insolven]ei (art.8 alin. 2) prev`d, cu caracter

special,  un termen de recurs de 10 zile ,care se calculeaz` pe zile
libere, de la comunicarea hot`rârii , dac` legea nu prevede altfel.
În concret se calculeaz` 12 zile, potrivit dreptului procesual
comun, în care se includ ziua în care s-a efectuat comunicarea [i
ziua în care cererea de recurs s-a înregistrat la instan]` or s-a
aplicat pe plic stampila po[tei-în cazul recursului trimis pe aceast`
cale, cu men]iunea c` în cazul în care a 12 a zi cade într-o zi de
s`rb`toare legal`, termenul se consider` împlinit în prima zi
lucr`toare ulterioar`.

Necesitatea comunic`rii hot`rârii c`tre p`r]i, în copie, pentru
curgerea termenului de recurs rezult` în mod expres (fiind astfel
prev`zut` în art. 8 alin. 2 din Legea insolven]ei ca [i în cazul art.
261 alin. 3 C.proc. civil`) [i, în consecin]`, toate hot`rârile
judec`torului-sindic trebuie comunicate p`r]ilor în m`sura în care
sunt supuse recursului, cu excep]ia cazului în care legea dispune
altfel.

Efectul începerii curgerii termenului de recurs îl are doar
comunicarea, iar nu [i alte acte de procedur` similare cum ar fi
notificarea închiderii procedurii, etc. Neefectuarea comunic`rii
las` la latitudinea p`r]ilor cu interese contrare derul`rii procedurii
posibilitatea formul`rii recursului într-un termen nedefinit, ceea
ce atrage riscul înl`tur`rii întregii proceduri desf`[urate ulterior
pronun]`rii hot`rârii r`mas` necomunicat`.

În contextul structurii complexe a procedurii insolven]ei
p`r]ile c`rora li se face comunicarea hot`rârilor sunt cele la care
s-au referit  fiecare dintre judec`]ile succesive finalizate prin
hot`rârile respective, iar în cazul fiec`rei judec`]i p`r]ile implicate
pot fi mai pu]ine decât to]i participan]ii la momentul respectiv în
procedur`, deoarece uneori nu toate p`r]ile au leg`tur` cu obiectul
unei anume judec`]i. În cazul hot`rârilor mai importante sub
aspectul structur`rii procedurii insolven]ei chiar legiuitorul a
indicat p`r]ile care trebuie citate la judecat`, dar au mai r`mas
multe cazuri în care cadrul procesual referitor la p`r]i este
discutabil, iar modul de solu]ionare unitar` a acestui aspect revine
practicii judiciare, pentru a se înl`tura situa]iile în care instan]a de
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recurs caseaz` cu trimitere pentru rejudecare , în temeiul art. 312
pct. 5 C. proc. civil`, pentru motivul c` in mod gre[it prima
instan]` a judecat f`r` citare considerent c` unele p`r]i nu trebuie
citate. Oricum, potrivit art. 261 alin. 1 pct.2 C. proc. civil`
hot`rârea supus` recursului trebuie s` cuprind` numele [i
domiciliul p`r]ilor, ceea ce în fapt se omite adeseori.

Cererea de recurs trebuie depus` la instan]a unde func]ioneaz`
judec`torul-sindic care a pronun]at hot`rârea ce se atac`, sub
sanc]iunea anul`rii, potrivit art. 302 C.proc.civil`.

Dup` împlinirea termenului de recurs pentru toate p`r]ile
recursul se înainteaz` instan]ei competente legal pentru judecarea
acestuia, curtea de apel. Legea insolven]ei prevede, cu caracter
special, c` la instan]a de apel se trimite nu dosarul primei instan]e
ci doar actele care intereseaz` solu]ionarea c`ii de atac,în copie
certificat` de grefierul-[ef al tribunalului, selectate de judec`torul-
sindic, cu men]iunea c`, în cazul în care instan]a de recurs
consider` necesare [i alte acte din dosarul de fond, poate pune în
vedere p`r]ilor interesate s` le depun`, în copie certificat`.
Modalitatea trimiterii de copii certificate a fost justificat` de faptul
c` în condi]iile în care hot`r`rile judec`torului-sindic sunt
definitive [i executorii în primul rând în sensul continu`rii
procedurii, lipsa dosarului cauzei de la tribunal pe perioada,
adeseori, îndelungat` a solu]ion`rii recursului, împieta derularea
în continuare a procedurii la prima instan]`. Dar, posibilitatea
select`rii doar a unora dintre actele dosarului primei instan]e
limiteaz`, în principiu, m`sura în care raportul juridic este
reflectat în copia respectivului dosar [i posibilitatea instan]ei de
recurs de a-[i forma propria convingere, cu consecin]a reducerii
sanselor de pronun]are a unei decizii temeinice [i legale.
Posibilitatea instan]ei de recurs de a solicita completarea
înscrisurilor nu este decât aparent suficient`, pentru c` în lipsa
înscrisurilor nu exist`, de cele mai multe ori, nici vreun indiciu c`
pot fi solicitate. Referitor la acest aspect, în contextul celor ar`tate,
rezult` c` în cazul în care instan]a de recurs dispune suspendarea
execut`rii silite a hot`rârii recurate, în condi]iile legii, ar putea
solicita dosarul propriu-zis al instan]ei de fond pentru solu]ionarea
recursului. Referitor la modalitatea de trimitere la instan]a de
recurs a dosarului primei instan]e opin`m c` ar fi mai adecvat`
structurarea dosarului respectiv pe fascicole, în mod
corespunz`tor judec`]ilor finalizate cu unele dintre cele mai
importante hot`râri enumerate în art.11 din Legea insolven]ei,
aceast` modalitate fiind specific`, de altfel [i legii str`ine care a
influen]at înc` din 1995 reglementarea intern` a reorganiz`rii [i
lichid`rii judiciare. Desigur îns` c` o astfel de modalitate ar
implica completarea substan]ial` a Legii insolven]ei, în condi]iile
în care este întrutotul necunoscut` în reglementarea intern` .  

Dispozi]iile art. 8 alin. 3 din Legea insolven]ei prev`d ca
recursul s` fie judecat în termen de 30 de zile de la înregistrarea
dosarului la curtea de apel, de completuri specializate. În practica
judiciar` termenul de 30 de zile a fost interpretat în mod justificat
ca un termen de recomandare, context în care primul termen de
judecat` este stabilit în limita celor 30 de zile, inclusiv prin
sistemul informatizat de repartizare aleatorie a dosarelor, dar
justificat de îndeplinirea nelegal` a procedurii de citare, de
administrarea probelor, de respectarea dreptului la ap`rare, etc.
judecata recursului se poate amâna legal [i dup` împlinirea
acestui termen. 

Citarea p`r]ilor în recurs
Potrivit art. 8 alin. 3 din Legea insolven]ei, citarea p`r]ilor în

recurs se face (numai) prin Buletinul procedurilor de insolven]`,
dispozi]ia expres` în acest sens trebuind analizat` în raport cu
dispozi]iile privind citarea [i comunicarea celorlalte acte de
procedur` prev`zute de art. 7 din aceea[i lege [i art. 85 [i
urm`toarele din Codul de procedur` civil` .

* * *

În conformitate cu dispozi]iile art. 301 [i 303 C. proc. civil`

declararea în sine  a recursului dup` împlinirea termenului de
recurs, respectiv nemotivarea (cu excep]ia motivelor de ordine
public` , care pot fi invocate [i de instan]`, din oficiu, caz în care
trebuie puse în discu]ia p`r]ilor) sau motivarea tardiv` a acestuia
dup` împlinirea termenului de recurs atrag respingerea recursului
ca tardiv declarat, respectiv,  constatarea nulit`]ii acestuia .

Suspendarea execut`rii hot`rârilor judec`torului-sindic
Legea insolven]ei prevede in mod expres caracterul definitiv

[i executoriu al hot`rârilor judec`torului-sindic, în scopul
asigur`rii derul`rii cu celeritate a procedurii în materie. În acela[i
scop legiuitorul a prev`zut (art. 8 alin. 4 [i din Legea insolven]ei)
c` în mod derogatoriu de la dispozi]iile art 300 alin. 2 [i 3 din
Codul de procedur` civil`, hot`rârile judec`torului-sindic nu vor
putea fi suspendate de c`tre instan]a de recurs, cu excep]ia
cazurilor în care judecarea recursului prive[te urm`toarele
hot`râri  :

a)sentin]a de respingere a contesta]iei debitorului,introdus`
împotriva cererii introductive a creditorului , în temeiul art. 33
alin. 2 (nu este vorba în acest caz de hot`rârea prin care se admite
cererea  introductiv` a creditorului ci doar de aceea prin care se [i
respinge contesta]ia debitorului);

b) sentin]a prin care se decide intrarea în procedura
simplificat`;

c) sentin]a prin care se decide intrarea în faliment ,pronun]at`
în condi]iile art. 107;

d) sentin]a de solu]ionare a contesta]iilor la planul de
distribuire a fondurilor ob]inute din lichidare [i din încasarea de
crean]e , introdus` în temeiul art. 122 alin 3.

Pentru aceste cazuri de excep]ie suspendarea execut`rii se
poate realiza astfel :

Potrivit art. 403 alin. 4, la care face trimitere art. 300 alin.3 C.
proc. civil` în vederea aplic`rii corespunz`toare, în cazurile
urgente, se  poate cere, iar presedintele instan]ei de recurs, poate
dispune suspendarea provizorie a execut`rii pân` la solu]ionarea
cererii de suspendare de c`tre instan]`. Plata cau]iunii este o
condi]ie obligatorie. Cau]iunea care trebuie depus` este în
cuantum de 10 % din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane
lei (RON) pentru cererile neevaluabile în bani [i este deductibil`
din cau]iunea stabilit` de instan]` pentru cealalt` cerere de
suspendare, dac` este cazul. Suspendarea provizorie a execut`rii
se solu]ioneaz`, f`r` citarea p`r]ilor,  prin încheiere, care nu este
supus` nici unei c`i de atac .

Fa]` de forma anterioar` a textului art.403 alin. 4, în cuprinsul
acestuia nu se mai prevede [i în prezent formularea cererii de
suspendare pe calea ordonan]ei pre[edin]iale. În practic` s-a
acceptat formularea cererii [i pe cale de ordonan]` pre[edin]ial`,
urm`rindu-se s` fie îndeplinite în mod cumulativ [i condi]iile de
admisibilitate prev`zute de art. 581 C. proc. civil` (urgen]a,
neprejudecarea fondului, vremelnicia) [i f`r` a se considera
aplicabil` calea de atac prev`zut` legal pentru ordonan]a
pre[edin]ial`.

Pe de alt` parte, potrivit art 300 alin 2 [i 3 care face trimitere
la  art. 403 alin. 3 C. proc. civil` în vederea aplic`rii
corespunz`toare, odat` cu recursul se poate cere suspendarea
execut`rii pânâ la solu]ionarea recursului , cerere pentru care,de
asemenea , legea prevede plata unei cau]iuni , în cuantumul ce se
va stabili de c`tre instan]` ,potrivit art. 723 alin 2 C. proc. civil`.
Solu]ionarea acestei cereri revine înstan]ei de recurs , deci
completului compus din trei judec`tori [i se face prin încheiere.

În conformitate cu prevederile art. 300 alin. 5 C. proc. civil`,
instan]a poate reveni asupra suspend`rii acordate, pentru motive
temeinice, aplicând în mod corespunz`tor dispozi]iile art. 300
alin. 3 C. proc. civil`.

Motivele de recurs
A) În conformitate cu dispozi]iile art. 304 C. proc. civil`

modificarea sau casarea hot`rârii judec`torului-sindic se poate
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cere în urm`toarele situa]ii , numai pentru motive de nelegalitate:

1. Când instan]a nu a fost alc`tuit` potrivit dispozi]iilor legale.
Se are în vedere în acest caz nerespectarea dispozi]iilor legale

privind compunerea [i constituirea instan]ei de judecat`, de
exemplu, atunci când completul de judecat` a fost compus dintr-
un num`r diferit de judec`tori decât acela prev`zut legal pentru
judecata cauzei respective sau când în compunerea completului
de judecat` nu a intrat judec`torul sindic. 

2. Când hot`rârea a fost dat` de alt judec`tor decât cel care a
luat parte la dezbaterea fondului. 

Cazul constituie o concretizare a principiului continuit`]ii
instan]ei iar în procedura insolven]ei o astfel de situa]ie este mai
pu]in probabil` dar nu imposibil`.

3. Când hot`rârea s-a dat cu înc`lcarea competen]ei altei
instan]e.

Este vorba nu numai de competen]a jurisdic]ional` (material`
[i teritorial` ) ci [i de competen]a general`.

Un astfel de caz intervine, de exemplu, în situa]ia în care un
tribunal dispune deschiderea procedurii, de[i mai înainte de
pronun]area hot`rârii în acest sens debitorul î[i mutase în mod
legal,  sediul în raza de competen]` a altui tribunal .

4. Când instan]a a dep`[it atribu]iile puterii judec`tore[ti.
În acest caz, solu]ionarea cererii deduse judec`]ii nu era, in

mod legal, de competen]a instan]elor judec`tore[ti. De exemplu,
pronun]area asupra unei excep]ii de neconstitu]ionalitate.

5. Când prin hot`rârea dat`, instan]a a înc`lcat formele de
procedur` prev`zute sub sanc]iunea nulit`]ii de art. 105 alin. 2 C.
proc. civil` .

În acest caz este vorba, în primul rând, de actele de procedur`
îndeplinite de un judec`tor necompetent [i de asemenea, de actele
de procedur` îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de
un  func]ionar necompetent, acestea din urm` declarându-se nule
numai dac` prin aceasta s-a pricinuit p`r]ii o v`t`mare care nu se
poate înl`tura decât prin anularea lor. În cazul nulit`]ilor prev`zute
anume de lege (de exemplu, art. 100 pct. 3 C. proc. civil`)
v`t`marea se presupune pân` la dovada contrarie. 

6. Dac` instan]a a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce
nu s- a cerut .

Instan]a de recurs trebuie s` se pronun]e în limita celor cu
privire la care a fost sesizat`, respectând principiul disponibilit`]ii
.

7. Când hot`rârea nu cuprinde motivele pe care se sprijin` sau
când cuprinde motive contradictorii ori str`ine de natura pricinii .

Dispozi]iile art. 261 alin. 1 C. proc. civil` prev`d obliga]ia
men]ion`rii în cuprinsul hot`rârii a motivelor de fapt [i de drept
care au format convingerea instan]ei sau au condus la înl`turarea
cererilor p`r]ilor. Cazul are în vedere lipsa total` a considerentelor
sau, pe de alt` parte, considerentele contradictorii, în sensul c` din
unele rezult` temeinicia cererii, iar din altele netemeinicia
acesteia.

8. Când instan]a, interpretând gre[it actul juridic dedus
judec`]ii, a schimbat natura sau în]elesul  l`murit [i v`dit
neîndoielnic al acestuia .

Acest motiv de recurs vizeaz` situa]ia în care, de[i rezulta f`r`
dubiu natura juridic` a actului dedus judec`]ii ori în]elesul
acesteia , judec`torul-sindic a re]inut un cu totul alt act juridic sau
con]inut al acestuia. De exemplu, instan]a a judecat un contract de
vânzare-cump`rare ca un contract de loca]iune.

9. Când hot`rârea pronun]at` este lipsit` de temei legal ori a
fost dat` cu înc`lcarea sau aplicarea gre[it` a legii. 

Este vorba, în primul rând, de înc`lcarea dreptului substan]ial
[i, în mod excep]ional [i de nesocotirea dreptului procesual

B) Potrivit legii, hot`rârile judec`torului-sindic nu pot fi
atacate cu apel, astfel c`, în baza art. 304 C. proc. civil`,
recursurile declarate împotriva acestor hot`râri nu sunt limitate la
motivele de casare prev`zute în art. 304 [i, implicit, la motivele de

ordine public`, în general, ci  instan]a poate s` examineze cauza
sub toate aspectele . În acest sens, se vorbe[te chiar de un
“caracter devolutiv “ al recursului, opiniile exprimate în acest
context fiind majoritare în sensul c` se poate analiza cauza sub
toate aspectele în m`sura în care acestea sunt invocate sub forma
motivelor de recurs de c`tre recurent, iar nu în sensul opus,
referitor la faptul c`  instan]a este obligat` s` analizeze cauza sub
toate aspectele indiferent de con]inutul motivelor de recurs, cu sau
f`r` invocarea art. 304 de c`tre recurent. 

* * *

Singurele probe noi, pe lâng` cele administrate în prim`
instan]` , admisibile în recurs sunt înscrisurile. 

Pentru nedepunerea întâmpin`rii de c`tre intimat nu se
prevede vreo sanc]iune dar în cazul în care se formuleaz`
întâmpinare aceasta trebuie depus` cu cel pu]in 5 zile înainte de
termenul de judecat` .

Solu]iile judec`]ii în recurs [i efectele cas`rii

Instan]a de recurs poate admite recursul, îl poate respinge sau
anula ori poate constata perimarea lui.

Modificarea sau casarea pot fi dispuse în tot sau în parte, prin
raportare la dispozi]iile sentin]ei recurate, în m`sura în care
motivele de recurs au fost sau nu g`site întemeiate fa]` de acestea.

Motivele prev`zute de art. 304 pct. 1,2,3,4,5 atrag casarea, ca
[i cazurile în care prima instan]` a solu]ionat procesul f`r` a intra
în  cercetarea fondului sau modificarea hot`rârii nu este posibil`
fiind necesar` administrarea de probe noi. Modificarea hot`rârii
recurate se pronun]` pentru motivele prev`zute de art. 304 pct.
6,7,8,9 .În cazul în care sunt g`site întemeiate atât motive care
atrag modificarea cât [i motive care atrag casarea instan]a de
recurs trebuie s` caseze în întregime hot`rârea, pentru asigurarea
unei judec`]i unitare.

Modificarea implic` o rejudecare pe fond a cauzei intrinsec`.
În caz de casare instan]a de recurs rejudec` în fond cauza, fie la
termenul când s-a admis recursul-situa]ie în care se pronun]` o
singur` decizie, fie la un alt termen stabilit în acest scop. Stabilirea
unui alt termen pentru rejudecarea cauzei în fond tot la instan]a de
recurs, poate fi justificat` mai pu]in de lipsa timpului c`t de
necesitatea administr`rii unor probe noi, în acest caz nemaifiind
incident` limitarea administr`rii doar a înscrisurilor. În practica
judiciar` administrarea la instan]a de recurs a probelor admisibile
în cazul judec`]ii în prim` instan]` se dovede[te a fi mai pu]in
adecvat`, fa]` de specificul legii speciale în materie [i, în plus,
dintre motivele de casare mai des întâlnit este doar  cel prev`zut
de art. 304 pct. 5, astfel c` instan]ele de recurs se afl` foarte rar în
situa]ia de a casa cu re]inere pentru rejudecare în fond la un  alt
termen. Prin urmare, sunt mai frecvente cazurile de casare cu
trimitere pentru rejudecare la instan]a a carei hot`râre s-a casat, în
temeiul art. 312 pct 5 C. proc. civil`, potrivit c`ruia în cazul în
care tribunalul a judecat procesul f`r` a intra în cercetarea
fondului ori în lipsa p`r]ii care nu a fost legal citat`, instan]a de
recurs, dup` casare, trimite cauza spre rejudecare instan]ei care a
pronun]at hot`rârea casat`.

Anularea unui act de procedur` - iar hot`rârea judec`torului-
sindic constituie un astfel de act, atrage [i nulitatea actelor
urm`toare, în m`sura în care acestea nu pot avea o existen]` de
sine st`t`toare  (art.106 alin. 1 C. proc. civil` )

Hot`rârea casat` nu are nici o putere iar actele de executare
f`cute în puterea unei asemenea hot`râri sunt desfiin]ate de drept,
dac` instan]a de recurs nu dispune altfel (art. 311 C. proc. civil`)

Prin urmare dispozi]iile din hot`rârea atacat`, la care se refer`
casarea sau modificarea sunt înl`turate, iar toate actele  efectuate
ulterior în procedura insolven]ei sunt desfiin]ate dac` nu au o
existen]` de sine st`t`toare.



Message from 
President Arin Octav Stanescu

Good News

Finally I can give you good news for the
league of insolvency practitioners belonging to
UNPRL.

On February 21, 2006 the Legal and
Economic Committees of the Chamber of
Deputies adopted, with rather numerous
amendments, the law on insolvency.

Hopefully, the report of the Committee will
be submitted for debate to the plenum of the
Chamber of Deputies by the end of February. So
in March the bill of law is likely to be adopted and
submitted for promulgation.

The bill provides for the law to come into
force within 90 days of publication.

It can therefore be anticipated that in late
May-early June the new law will be in force and
will apply to all cases on the docket of courts.

The rather long period between publication
and the coming into force of the normative act will
enable all members of UNPRL (or UNPIR, as it
will be known after the coming into force of the
law) to prepare for its application.

It is obvious that the new normative act will
bring many important changes in the activity we
are conducting. So every one of us will have to
assimilate the new norms.

It is very important that in this time training
sessions be organized to place at the members’
disposal the necessary tools with a view to correct
application of the new law.

A major role in this respect is to be played by
courses held in the framework of the Phare
program for 150 members of the Union. The
courses will be held over March-April in Sinaia.

Having attended these courses, the trainees
(or at least some of them) will in turn become
trainers and teach others in the frame of further
training organized by the Union.

We hope that in this process many of our
members will acquire sufficient information and
knowledge of the new normative act and even
more than that.

The courses will also comprise other aspects
related to the bookkeeping and evaluation of
companies undergoing the insolvency procedure,
as well as an introduction to the management of
companies being reorganized.

I will also add that, as the insolvency law
comes into forces, the law on the reorganization of
our league, too, should come into force, as there is
a close interconnection between these two acts.

But we will deal with this latter act on a
different occasion.

The Debtor’s Accounting 
in Insolvency

Nicolae Gheranescu

The streamlined procedure established under
the new bill on insolvency could be, from the
viewpoint of all practitioners (syndic judges as
well as judicial administrators and liquidators),
one of the most expected and welcome changes in
Law 64/95. It brings the long expected stream-
lining of procedures concerning debtors that,
notably because of the small size of their
businesses, have no vocation for reorganizing
their activity according to a plan and from the start
of the procedure are doomed to bankruptcy and
definitive exclusion from the economic flows.

The subjects of this procedure are first of all
the natural persons and family associations, and
from among the legal persons – all those that can
be considered, early during the procedure, as not

capable of benefiting from the advantages of a
possible reorganization.

From among the aspects highlighted in the
article, the following should be mentioned:

If, at the close of the procedure, the debtor is
canceled from the relevant register according to its
legal status, continuing all the bookkeeping and
fiscal reports throughout the duration of the
bankruptcy would have, in our opinion, only one
practical purpose: the possibility to establish
accurately whatever fiscal duties result from
bankruptcy operations, such as: taxes resulting
from sale (VAT), the tax on the possible profit
made from liquidating the assets (which in most
cases involving bankruptcy are set off against
previous years), determination of expenses that
cannot be fiscally deducted, taxation of incomes
obtained from the cancellation of certain
commercial operations or from the failure to
declare certain debts to creditors, etc.

If the duties of the judicial administrator
(article 24 (b) of Law 64/95, or article 20 (c) from
the bill) include the obligation to remake the acts
and information that the debtor did not file when
the procedure was opened, the duties of the
liquidator (article 29 of Law 64/95 and article 25
of the bill) do not include such obligations either
in the general or in the streamlined procedure.

Article 55 of the bill on insolvency expressly
provides that it is the duty of the liquidator dealing
with a debtor as part of the streamlined procedure
to remake some of the acts the debtor did not
submit when the procedure was opened, the list of
such acts not including the balance sheet, the trial
balance and the profit-and-loss account. Such acts
are to be remade “only if this is possible.’

The meaning of article 55 is by no means that
of forcing the liquidator to remake the accounting
of the debtor. Reviewing certain obligations of the
liquidator as mentioned in other sections of the
law, it indicates specifically that, as the balance
sheet, the trial balance and the profit-and-loss
account are omitted in the list, in this special case
of the streamlined procedure, should the debtor
not have accounting documents or should these be
incomplete, the liquidator does not have to re-
create the books of account of the debtor as far as
the balance sheet, trial balance and profit-and-loss
account are concerned.

In article 107 (5), derogation from the annual
calculation of fiscal obligations and extension of
the financial year for the entire duration of the
liquidation suggests again that one should give up
the principles of further accounting in keeping
with the provisions applying to operational
companies.

Historical Dimension of the European
Union

Augustin Fuerea

More than 50 years ago, on April 28, 1951 six
European states signed, in Paris, the treaty laying
the foundations of the first European Community.

In the wake of World War II, Europe was in
shambles economically, anguished by political
crises and divided by the Iron Curtain into two
blocs: the East and the West.

Against that background there emerged a
powerful trend in favor of an international policy
apt to prevent another world war and to
consolidate Europe from an economic point of
view.

The idea set forth by the Schuman Plan on
May 9, 1950, i.e. to place the coal and steel
production of France and Germany under the
control of a single authority, was endorsed by six
European states (France, Germany, Italy, Belgium,
the Netherlands and Luxembourg) and in 1951 the
Treaty establishing the European Coal and Steel

Community (ECSC) was signed, which came into
force one year later (1952).

In 1954, comfortable with the smoothly
functioning integration system, the six ECSC
member states tried to extend it also to the defense
and political areas, but the projects failed. An
important aspect springs forth from this crisis of
the Community construction, i.e. economic
integration has to precede political integration.
Then, in 1956, a report drawn up by Belgian
politician Paul Henry Spaak proposed two new
economic integration communities: the EEC and
EAEC (EURATOM). The respective treaties were
signed in Rome in 1957 and came into force in
1958.

In the over 50 years since then, at the level of
the European Communities, a new legal system
developed, specific for this European space. The
system evolved so spectacularly that today it
stands with the major law systems: the Roman-
Germanic system, the common law system, the
Muslim system, etc. It can therefore be said that
the typology of law was enriched with the
European Community legal system.

Managerial reenfineering
(second part)

Ion Verboncu

In the following ideas, we are presenting one
kind of methodological-managerial system
reengineering that includes medium and large
enterprises in which a maximum of complexity
and difficulty are encountered. In small and micro
enterprises we recommend the simplified
methodologies adapted to their dimensions and
resources.

Reengineering the methodological subsystem
relies on managerial reengineering and thus
assures the pre-requisites for fundamental
modernization of all the other components of
organization management. Below we are
presenting the main components of this complex
process.

Firstly – selecting the managerial
instruments that will be used in the practice of
managerial elations and processes. We are
referring to the managerial systems, methods or
techniques that are best suited to the managerial
requirements - especially at the top organizational
echelons, and that ensure a higher managerial
viability of the organization.

From this kind of managerial systems the
following instruments must not be absent:
management based on profit-center; management
by objectives; management by budgets;
management by projects; management by product.

Secondly, reengineering the methodological
subsystem involves setting up the
methodological elements of using the
managerial instruments chosen by the managers
of the organization. Successful implementation of
methods and techniques significantly depends on
the methodology used, and on observance of some
specific stages. 

Thirdly, reengineering the methodological
subsystem involves development of complex
methodologies of analysis and redesigning of all
the other managerial components, such as the
decision-making, informational and organi-
zational components. All these are approached in
the context of the global methodology of
designing / reengineering the organization
management.  
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